
Skatteutskottets betänkande 

1982/83:44 

om ändrade regler för beskattning av näringsbidrag m. m. (prop. 
1982/83:94) 

Propositionen m. m. 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1982/83:94, såvitt 
den hänvisats till skatteutskottet, att riksdagen antar vid propositionen 

fogade förslag till 
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 

2. lag om ändring i Jagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 

3. lag om ändring i lagen (1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid 

taxering till statlig inkomstskatt, 

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

för ackumulerad inkomst, 

5. lag om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för 

inventarieanskaffning .. 
6. lag om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för 

byggnadsarbeten m. m., . 
7. lag om ändring i Jagen (1981: 1099) om särskilt investeringsavdrag vid 

redovisningen av mcrvärdeskatt, 

8. lag om ändring i taxeringslagen (1956:623), 

9. Jag om ändring i Jagen (1961 :528) om skattefrihet för bidrag till 

norrlandsfonden, m. m., 

I propositionen läggs fram förslag om ändrade regler för beskattning av 
stöd till företag. I anslutning härtill föreslås en ändring av bestämmelserna 
om aktiebolags skyldighet att träda i likvidation. r propositionen behandlas 
vidare frågan om avdrag för bidrag som ett företag lämnar för att främja 
sysselsättningen på viss ort. Propositionen innehåller slutligen förslag om 

ändrade avdragsregler för avsättning till s. k. internvinstkonto. 
De nuvarande reglerna för beskattning av statsbidrag till företag, vilka 

infördes år 1973, behålls i huvudsak oförändrade. Beteckningen statsbidrag 

ersätts dock med beteckningen näringsbidrag. För att minska den osäkerhet 

som f. n. råder i fråga om gränsdragning mellan bidrag och lån införs en 

uttrycklig definition av begreppet närings bidrag. Som närings bidrag anses i 

första hand statliga stöd som lämnas utan förbehåll om återbetalningsskyl

dighet. Även stöd som kan återkrävas skall emellertid enligt förslaget under 

vissa förutsättningar räknas till näringsbidrag. Så blir fallet om återbetalning 

kan komma i fråga endast om mottagaren inte uppfyller de villkor som har · 

uppställts eller bryter mot de föreskrifter som har meddelats vid beviljandet 

av stödet. Den omständigheten att stödbeloppet måste återbetalas om en 
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oväntad händelse inträffar som rubbar förutsättningarna för stödet, hindrar 
inte heller att stödet skall behandlas som ett bidrag. 

Med stöd av en särskild dispensregel i anvisningarna till 19 §kommunal

skattelagen (KL) kan regeringen f. n. besluta att ett lån för vilket 

återbetalningsskyldigheten har gjorts beroende av mottagarens framtida 

resultatutveckling eller annan liknande omständighet, skall anses utgöra 
skattepliktig intäkt för låntagaren. Har dispens meddelats får företaget 

avdrag för eventuella amorteringar på lånet. I propositionen föreslås att 

dispensregeln upphävs. Detta medför .att villkorliga stöd av detta slag i 

framtiden generellt kommer att behandlas som lån. Efterges återbetalnings

skyldigheten skall det eftergivna beloppet i princip behandlas som ett 

näringsbidrag. 
Ett slopande av dispensregeln kan - för det fall att det villkorade lånet 

betalats ut till ett aktiebolag - påverka tillämpningen av reglerna i 

aktiebolagslagen om tvångslikvidation. Genom att stödbeloppet skall 

redovisas som skuld medför stödet inte någon förbättring av bolagets 

soliditet trots att avsikten med stödet ofta just varit att bolaget inte skall 

behöva träda i likvidation. I propositionen föreslås därför att reglerna om 

tvångslikvidation ändras. Ändringen innebär att bolaget vid beräkningen av 
det egna kapitalets storlek inte skall ta hänsyn till en skuld på grund av statligt 

stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet. Som villkor för detta gäller 

bl. a. att stödbeloppet vid en eventuell konkurs eller likvidation behöver 

återbetalas först sedan övriga skulder till fullo betalats. - Propositionen har i 

denna del hänvisats till lagutskottet. 
F. n. finns inga regler om hur realisationsvinst skall beräknas vid avyttring 

av tillgångar som har anskaffats med hjälp av näringsbidrag. I propositionen 
föreslås en uttrycklig regel i detta avseende som innebär att kostnader som 
har bestritts med hjälp av statliga stöd inte får inräknas i omkostnadsbelop

pet. 
I samband med större företagsnedläggelser e. d. förekommer det att 

berörda företag erlägger bidrag till den regionala utvecklingsfonden eller till 

särskilt bildades. k. utvecklingsbolag. Avsikten med bidragen är att främja 

sysselsättningen på orten eller regionen. f .. n. saknas bestämmelser om hur 

bidrag av detta slag .skall behandlas i skattehänseende. I propositionen 

föreslås att bidragen skall vara omedelbart avdragsgilla under förutsättning 

att de betalas till en regional utvecklingsfond. 

I KL finns regler som medger svenska företag avdrag för avsättningar till 

internvinstkonto. För att avdragsrätt skall .föreligga krävs bl. a. att intern

vinsten hänför sig till lagertillgångar som sålts från ett svenskt moderföretag 

till ett utländskt dotterbolag. 
I propositionen föreslås att reglerna om internvinstkonto blir tillämpliga 

även på försäljningar från ett svenskt dotterföretag till ett utländskt 

dotterföretag i en koncern med gemensamt svenskt moderföretag. Vidare 

föreslås att reglerna för beräkning av avdragets storlek justeras något. 
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De föreslagna ändringarna hcträffande näringsbidragens skattemässiga 

behandling skall tillämpas första gången vid 1985 års taxering. Förslagen 

rörande reglerna _om avdrag för bidrag till regionala utvccklingsfondcr och 

om avdrag för avsättning till internvinstkonto skall giilla fr. o. m. 1984 års 

taxering. 

Propositionen innehåller förslag om ändring av anvisningarna till 19 § KL. 

I en proposition (1982/83: 157) om följdlagstiftning till inkomstskattcrdor

men m. m .. som utskottet kommer att behandla senare i vår. föreslås en 

mindre ändring i samma anvisningar. Behandlingen av nämnda anvisningar 

hör ske i ett sammanhang och i anslutning till den nu aktuella propositionen 

94. 

Med hänsyn härtill har lagförslagen i denna proposition kompletterats me? 

de i proposition 1982/83:157 föreslagna ändringarna av anvisningarna till 

19 *· Med de justeringar som föranleds härav fär de till skatteutskottet 

remitterade författningsförslagen följande lydelse. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370) 

I Iärigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen ( 1928:370) 

dels att 32 § I mom .. anvisningarna till 19 §. punkterna 3 och 4 av 

anvisningarna till 22 §.punkt 2 a av anvisningarna till 25 §, punkterna 7, 15 

och 16 av anvisningarna till 29 §och punkt 1 av anvisningarna till 36 §skall ha 

nedan angivna lydelse. 

dels att i anvisningarna till 29 §skall införas en ny punkt, 18 a, av nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrande lydl:'!se Föreslagen lydelse 

32 § 

mo m . 1 Till intäkt av tjänst 
hänföras: 

avlöning. arvode. traktamente, 
sportler och annan förmån i pen
ningar. bostad eller annat. som 
utgföt för tjänsten; 

pension och i den mån icke annat 
följer av vad nedan i 2 mom. stadgas 
livränta, som utgått på grund av 
sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäk
ring eller annorledes iin på grund av 
försäkring- dock. såvitt fråga är om 
sädan livriinta till följd av personska
da som icke avses i 2 mom .. endast 
livränta eller del därav som avser 
ersättning för förlorad inkomst av 
skattepliktig natur eller för förlorat 
underhåll- ävensom ersättning. som 
i annan form än livränta utgått på 
grund av sjuk- eller olycksfallsför
siikring. tagen i samband med tjänst 
- dock icke ersättning, som avser 
sjukviirds- eller liikarekostnader -
samt undantagsförmåner, periodiskt 
understöd dlcr därmed jämförlig 
periodisk intäkt som i 31 § avses 
samt engängsbclopp som utgår till 
följd av personskada och utgör 
skattepliktig intäkt enligt anvisning
arna till 19 *· 

1 Senaste lydelse 1977:41. 

I 111 om. Till intäkt av tjänst 
hänföras: 

avlöning, arvode, traktamente, 
sportkr och annan förmån i pen
ningar, bostad eller annat. som 
utgått för tjänsten; 

pension och i den mån icke annat 
följer av vad nedan i 2 mom. stadgas 
livränta. som utgått på grund av 
sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäk
ring eller annorledes än på grund av 
försäkring - dock, såvitt fråga är om 
sådan livränta till följd av personska
da som icke avses i 2 mom., endast 
livränta eller del därav som avser 
ersättning för förlorad inkomst av 
skattepliktig natur eller för förlorat 
underhåll- iivensom ersättning, som 
i annan form än livränta utgått på 
grund av sjuk- eller olycksfallsför
säkring. tagen i samband med tjänst 
- dock icke ersättning, som avser 
sjukvårds- eller läkarekostnader -
samt undantagsförmåner, periodiskt 
understöd eller därmed jämförlig 
periodisk intäkt som i 31 § avses 
samt engångshelopp som utgår till 
följd av personskada och utgör 
skattepliktig intäkt· enligt 
punkt I ar anvisningarna till 19 §. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Som intäkt av tjänst räknas jämviil annat helopp än ovan sagts - såsom 
vinstandel, äterhäring eller vid återköp av försäkring uppburet belopp -
vilket utgått på grund av pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller 
olycksfallsförsäkring, som tagits i samband med tjänst. 

Sådan ersättning på grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring som 
tecknas av arhetsgivarc till förmån för arhctstagare och som bestämmes med 
hänsyn även till andra omständigheter än den försäkrades lcvnadsåldcr och 
anställningstid räknas endast delvis som intäkt av tjänst på sätt närmare 
angivcs i punkt 11 av anvisningarna. Motsvarande gäller i fråga om sådan 
avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektiv avgångshidrags
försäkring utbetalas av staten till arbetstagare. Även avgångsersättning som 
utbetalas till arbetstagare som omfattas avs. k. trygghetsavtal räknas endast 
delvis som intäkt av tjänst på det sätt som angivcs i punkt 11 av 
anvisningarna. 

Har tjänsteinnehavare såsom löneförmån innehaft fastighet p;\ sådant sätt, 
att garantibelopp Iör fastigheten skall enligt 47 §upptagas som skattepliktig 
inkomst för honom, skall dock intäkt, vilken tjänsteinnehavaren åtnjutit från 
fastigheten, räknas såsom intäkt av jordbruksfastighct eller av annan 
fastighet. 

Anvisningar 

(första-sjunde styckena) till 19 §~ 

Socialhjälp, hegravningshjälp 
samt underhåll, som lämnats fånge 
eller patient å hospital. m. m. är icke 
att hänföra till skattepliktig inkomst. 
Detsamma gäller i fråga om till 
föreningar influtna medlemsavgif
ter. 

Med skadeståndsförsäkring för
stås försäkring, enligt vilken den 
försäkrade äger utfå ersättning för 
skadestånd vartill han är bt;riittigad 
på grund av personskada (överfalls
skydd o. d.) 

Ersättning till följd av personska
da som utgår i annan form än perio
disk utbetalning (engångsbelopp) 
och avser förlorad inkomst av skatte
pliktig natur utgör skattepliktig 
intäkt såvida icke annat följer av 
övriga bestämmelser i denna lag. 

Om engångshelopp. som utgar till 
följd av personskada. utgör ersätt
ning för framtida förlust av skatte
pliktig inkomst, skall dock 40 pro
cent av beloppet avräknas såsom 

2 Senaste lydelse 1981: 1203. 

I. Socialbidrag. begravnings-
hjälp samt underhåll, som har läm
nats intagen i kriminalvårdsanstalt 
eller patient på sjukhus e. d. utgör 
inte skattepliktig inkomst. Detsam
ma gäller i fråga om till föreningar 
influtna medlemsavgifter. Som be
gran1ingshjälp behandlas inte tjän
stepension avseende tid efter den 
pensionsberättigades frånfälle. 

Med skadeståndsförsäkring för
stås försiikring. enligt vilken den 
försiikrade iiger utfå ersättning för 
'skadest{md vartill han är berättigad 
p[1 grund av personskada ( övnf;~lls
skydd o. d·.). 

Ersättning till följd av personska
da som utgar i annan form än perio
disk utbetalning ( cngångshelopp) 
och avser förlorad inkomst av skatte
pliktig natur utgör skattepliktig 
intäkt såvida icke annat följer av 
iivriga bestämmelser i denna lag. 

Om engångsbelopp, som utgår till 
följd av personskada. utgör ersätt
ning för framtida förlust av skatte
pliktig inkomst. skall dock ..io pro
cent av beloppet avräknas såsom 
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Numrande lydelse 

icke skattepliktig del. Uppbiir skatt
skyldig tv<i eller flera si1dana en
g:111gsbclnpp till fi.iljd av samma per
sonskad<i. skall vad som nu har sagts 
giilla varje s;\dant belopp. Vad snm 
avräknas fnin ett eller flera engångs
belopp under beskattningsåret för 
emellertid - i förekommande fall 
tillsammans med vad som avräknats 
tidigare ilr - för samma personskada 
sammanlagt icke överstiga femton 
.basbelopp enligt lagen ( 1962:.31\ I) 
om allmiin försiikring. 1-Urvid skall 
avräknad del av ett cng[mgsbclopp 
uttryckas i det basbelopp. som har 
faststiillts fiir det :ir under vilket 
eng<lngsbeloppet blivit tillgiingligt 
för lyftning. 

Utbytes s~tdan liniinta eller del 
cliirav. som utgär till följd av persern
skada och utgiir skattepliktig intäkt 
enligt .32 ~ I mom .. mot eng[mgsbe
lopp. giilla bestämmelserna i förcgä
ende stycke beträffande sadant en
giingshelopp. Utbytes annan livrän
ta eller del cliirav. snm utgör skatte
pliktig intäkt enligt32 ~I mom .. mot 
cngimg~bclopp. skall hela engångs
beloppet upptaga~ siisom skatteplik
tig intiikt. Sker utbyte. helt eller 
delvis. av annan livriinta iin nu sagts 
mot eng[111gsbelopp, skall beloppet 

' anses utgiira icke skattepliktig in
tiik t. 

Lön, snm utgår från arbetsgivare i 
s[1dana fall. d;i denne p{t grund av .3 
kap. 16 * andra eller tredje stycket 
lagen ( 1962:.3~1) om allmiin försäk
ring iiger upphiira arhetstagarcn till
kommande nsiittnin!! frt111 allmiin 
försiikringskassa. iir skattepliktig in
tiikt. Fiir arbets!!ivaren iir den av 
honom i niimnda fall uppburna 
ersättningen fri111 försiikringskassan 
iivensom annan diirifr{tn upphuren 
crsiittning i anledning av kostnad för 
den anställdes riikning att betrakta 
som skattepliktig inkomst, doc.k att 
ers:ittningL'n ickL· är skattepliktig för 
arbetsgivaren. diirc~t den till den 
anstiillde utbetalda lönen eller den 
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Föreslagen lydelse 

icke skattepliktig del. Uppbiir skatt
skyldig två eller flera s<idana en
gi111gsbelopp till följd av samma per
sonskada, skall vad som nu har sagts 
gälla varje si1dant belopp. Vad som 
avriiknas frän ett eller flera engängs
bclopp under beskattningsiuet får 
emellertid - i förekommande fall 
tillsammans med.vad som avräknats 
tidigare år - för samma personskada 
sammanlagt icke överstiga femton 
bashclopp enligt lagen ( 1962:.381) 
om allmiin försiikring. 1-liirvid skall 
avräknad del av ett cngiingsbclopp 
uttryckas i det bashelopp, som har 
fastställts för det ~tr under vilket 
en!!iii1gsbcloppet blivit tillgiingligt 
för lyftning. 

Utbytes s[1clan livriinta eller del 
därav, som utg[1r till följd av person
skada och utgör skattepliktig intiikt 
enligt .32 * I mom., mot engångsbe
lopp. gälla bestiimmclserna i föregå
ende stycke beträffande sildant en
gängsbelnpp. Utbytes annan livrän
ta eller del d:irav, som utgör skatte
pliktig intäkt enligt .32§1 mom .. mot 
engängsbelopp. skall hela engångs
beloppet upptagas s[1som skatteplik
tig intäkt. Sker utbyte. helt eller 
delvis, av annan livriinta iin nu sagts 
mot engängsbclopp. skall beloppet 
anses utgöra icke skattepliktig in
täkt. 

Lön. som utgär fran arbetsgivare i 
sådana fall. dit denne p<'t grund av 3 
kap. 16 * andra eller tredje stycket 
lagen (1%2:.381) om allmiin försäk
ring äger uppbära arbetstagaren till
kommande ersiittning fr{m allmiin 
försäkringskassa. är skattepliktig in
tiikt. För arbetsgivaren iir den av 
honom i niimnda fall uppburna 
ersättningen fr[m försiikringskassan 
iivensom annan diirifrån uppburen 
ersiittning i anledning av kostnad för 
den anställdes riikning att. betrakta 
som skattepliktig inkomst, dock att 
ersiittningen icke lir skattepliktig för 
arbetsgivaren, därest elen till den 
anstiillde utbetalda lönen eller den 
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Nuvarande lydelse 

for honom havda kostnaden utgör 
för arbetsgivaren icke avdragsgill 
utgift i förvärvskälla. Ersiittning, 
som annorledes än i form av pension 
eller annan livriinta utbetalas av 
arbetsgivare vid yrkesskada eller 
arbetsskada i de fall, då arbetsgi
varen står s. k. självrisk enligt lagen 
( 1954:243) om yrkesskadcförsäkring 
eller lagen ( 1976:380) om arbetsska
deförsäkring, riiknas till skatteplik
tig inkomst enligt de grunder som 
skulle hava gällt vid försäkring enligt 
sistnämnda lag._ 

Skatteplikt föreligger inte för 
bidrag från stat eller kommun, som 
utgår enligt av regeringen eller av 
statlig myndighet meddelade be
stämmelser, i samband med utbild
ning eller omskolning, till arbetslösa 
och partiellt arbetsföra samt med 
dem i fråga om sådana bidrag lik
ställda i den mån bidragen avser 
traktamente och särskilt bidrag. 
Flyttningshidrag enligt arbetsmark
nadskungörelsen (1966:368) och 
flyttningsstöd enligt förordningen 
(1979:632) om regionalpolitiskt stöd 
utgör inte skattepliktig intäkt i följd 
varav avdrag inte medges för den 
kostnad som sådant bidrag eller stöd 
är avsett att täcka. Skatteplikt före
ligger inte heller för bidrag som 
utgår enligt lagen (1960:603) om 
bidrag till vissa handikappade ägare 
av motorfordon. 

(tionde - tolfte styckena) 
Skatteplikt föreligger icke för en

gångsbidrag som utgår i samband 
med arbetsplacering som utgör led i 
arbetsmarknadsstyrelsens omhiin
dertagandc av flyktingar. 

Skatteplikt föreligger ej heller för 
bidrag, som stiftelsen Dag Ham
marskjölds Minnesfond till fullföl
jande av sitt ändamål utgiver för 
mottagarens utbildning. 
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Föreslagrn lydelse 

för honom havda kostnaden utgör 
för arbetsgivaren icke avdragsgill 
utgift i förvärvskiilla. Ersättning, 
som annorledes än i form av pension 
eller annan livränta utbetalas av 
arbetsgivare vid yrkesskada eller 
arbetsskada i de fall, då arbetsgi
varen står s. k. självrisk enligt lagen 
( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring 
eller lagen ( 1976:380) om arbetsska
deförsäkring, räknas till skatteplik
tig inkomst enligt de grunder som 
skulle hava giillt vid försäkring enligt 
sistniimnda lag. 

Skatteplikt föreligger inte för 
bidrag från stat eller kommun. som 
utgår enligt av regeringen eller a\' 
statlig myndighet meddelade be
stiimmelscr, i samband med utbild
ning eller omskolning, till arbetslösa 
och partiellt arbetsföra samt med 
dem i fråga om sådana bidrag lik
ställda i den mån bidragen avser 
traktamente och särskilt bidrag. 
Flyttningsbidrag enligt arbetsmark
nadskungörelsen ( 1966:368) och 
flyttningsstöd enligt förordningen 
( 1979:632) om regionalpolitiskt stöd 
utgör inte skattepliktig intäkt i följd 
varav avdrag inte medges för den 
kostnad som sådant bidrag eller stöd 
är avsett att täcka. Skatteplikt före
ligger inte heller för bidrag som 
utgår enligt lagen ( 1960:603) om 
bidrag till vissa handikappade ägare 
av motorfordon. 

Omställningshidrag enligt arhets
marknadskungörelsen ( 1966:368) 
och kontant arhetsmarknadsstöd ut
gör skattepliktig intiikt. 

Skatteplikt föreligger icke för en
giingsbidrag som utgår i samband 
med arbetsplarering som utgiir led i 
arbetsmarknadsstyrclsens omhiin
dcrtagande av flyktingar. 

Skatteplikt föreligger ej heller for 
bidrag, som stiftelsen Dag l lammar
skjölds Minnesfond till fullföljande 
av sitt ändami1I utgiver för mottaga
rens utbildning. 
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Nuvarande lydelse 

Enligt 46 § 2 mom. första stycket 
4) föreligger viss rätt till avdrag för 
bidrag till barns undcrhäll. Sådant 
underhållsbidrag skall icke hänföras 
till skattepliktig inkomst. 

(åttonde stycket) 

Statsbidrag, som utgår till näring~
idkare för ha11s näri11gsi·crksamhet. 
är icke skattepliktig inkomst. om 
bidraget använts för att bestrida kost
nad för l'ilken rätt till avdrag icke 
föreligger vare sig direkt såsom 
omkostnad eller i form av arliga 
värdeminskningsavdrag. Har bidra
get använts för att bestrida s{1dan 
kosmad i verksamheten som är på en 
gång avdragsgill vid taxeringen. 
utgör bidraget skattepliktig intiikt. 
Är den kostnad för vilken bidraget 
utgår avdragsgill vid taxeringen för 
tidigare be~kattningsår iin det tia 
bidraget skall upptagas som intiikt. 
får den skattskyldige i stiillet åtnjuta 
avdrag för kos111ade11 vid taxeringen 
för det år d{1 hidraget upprages som 
intäkt. Yrkande härom skall göras i 
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Enligt 46 § 2 mom. första stycket 
4) föreligger viss rätt till avdrag för 
bidrag till barns underhåll. Sädant 
underhållsbidrag skall icke hänföras 
till skattepliktig inkomst. 

2. Med näringsbidrag avses statligt 
stöd utan återhetalningsskyldighet 
som tillfaller en näringsidkare för 
näringsverksamheten. Med närings
bidrag av.~es också statligt stöd som iir 
förenat med åtcrbetal11i11gsskyldighct 
om sådan skyldighet uppkommer 
endast om 

a) niiringsidkarcil inte 11ppfvller de 
villkor som har 11p11stiillt.1· för srö
der, 

b) niiringsidkarc11 inte följer de 
föreskrifter som har meddelats vid 
bel'iljandet m· stödet eller 

c) eljest något m•clntal intriifjiir som 
uppenbarligl'll rubbar förutsättning
arna för sriidet. 

Som niiringsbidrag anses även stöd 
enligt fiirsta stycket som liimnas ai· 

kommuner, skal/skyldiga som avses i 
53 § 1 mom. f ärsta stycket d) och 
allmiinningsskogar enligt lagen 
( 1952:167) om allmiinningsskogar i 
Norrland och Dalarna. 

Ett niiringshidrag iir inte skatte
pliktig inkomst om det har använts 
för en llfgiji som inte är a\'drags
gillvare sig direkt säsom omkostnad 
eller i form av tnliga värdeminsk
ningsavdrag. 

Har bidraget använts för sådan 
utgift i verksamheten som är på en 
gång avdragsgill vid taxeringen. 
utgör bidraget skattepliktig intäkt. 
Är wgiften för vilken bidraget utgår 
avdragsgill vid taxeringen för tidiga
re bcskattningsiir än det då bidraget 
skall tas 11p11 som intäkt. får den 
skattskyldige i stiillet göra avdrag för 
utgiften vid taxeringen för det ar då 
bidraget tas upp som intäkt. Yrkan
de 0111 detta skall göras i deklaratio
nen ji'ir det heskattningsilr d<'t yrkan
de om avdraget a11nar.1· enligt denna 
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deklarationen avseende det beskatt
ningsår då yrkande om avdraget 
eljest enligt denna lag först skol
at framställas. Återbetalas bidrag. 
som upptagits som intäkt, får den 
skattskyldige göra avdrag för det 
återbetalade beloppet. Har bidraget 
använts för att anskaffa tillgång. för 
vilken anskaffningskostnaden får lll'
dragas genom arliga värdeminsk
ningsavdrag. skall vid beräkning av · 
värdeminskningsavdrag såsom an
skaffningskostnad anses endast så 
stor del av kostnaden som icke täckts 
av bidraget. Är bidraget större än 
det taxeringsmiissiga restvärdet för 
tillgången. skall el/ belopp mots1•a
rande skillnaden utgöra skattepliktig 
intäkt för mottagaren. Återbetalas 
statsbidrag, som påverkat beräk
ningen av anskaffningskostnaden i 
nu avsett hänseende. får tillgångens 
avskrivningsunderlag ökas med vad 
som återbetalats. dock med högst 
det belopp varmed beräkningen 
påverkats. I den mån statsbidrag 
enligt vad nyss föreskrivits utgjort 
skattepliktig intäkt. får den skatt
skyldige vid återbetalningen tillgo
dof öra sig avdrag för den del som 
sålunda utgjort skattepliktig intäkt. 
Har bidraget använts för att anskaffa 
tillgångar avsedda för omsättning 
eller förbrukning (lager). utgör 
bidraget skattepliktig intäkt. men 
skall å andra sidan vid tillämpning 
av 41 § och anvisningarna till nämn
da paragraf den del av lagret för 
vilken amkaffningskostnaden täckts 
av bidraget icke medräknas vid vär
desättningen av tillgångarna. Åter
betalas statsbidrag, som använts för 
anskaffande av lagertillgångar. får 
den skattskyldige göra avdrag för det 
återbetalade beloppet. Tillgångarnas 
anskaffningsvärde skall därvid anses 
ökat med det återbetalade beloppet. 
Vad som anm sagts i detta stycke 
äger motsrnrande tillämpning för 
statsbidrag i form a1• amorteringsfritt 
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lag först skulle ha framställts. Åter
betalas ett bidrag. som har ta
gits upp som intäkt. får den skatt
skyldige göra avdrag för det återbe
talade beloppet. 

Har bidraget använts för att 
anskaffa en tillgång. för vilken 
amkaffningSl'ärdet får dras av ge
nom årliga värdeminskningsavdrag. 
skall vid beräkning av värdeminskc 
ningsavdrag såsom anskaffningsvär
de anses endast så stor del av utgiftrn 
som inte har täckts av bidraget. / 
fråga om andra markanläggningar 
än täckdiken, skogsvägar och sådana 
som anskaffats av nyttjanderättsha
vare skall dock såsom anskaffnings
värde anses den verkliga utgiften för 
anläggningen minskad med fvra tred
jedelar av bidraget. Är bidraget stör
re än det skattemässiga restvärdet för 
tillgilngen utgör skillnaden skatte
pliktig intäkt. Återbetalas ett nä
ringsbidrag. som har påverkat be
räkningen av anskaffning.\Tiirdet i nu 
avsett hänseende. fär tillgångens 
avskrivningsunderlag ökas med vad 
som har återbetalats, dock med 
högst det belopp varmed beräkning
en har påverkats. I den mån et1 nä
ringshidrag enligt vad nyss har före
skrivits utgjort skattepliktig intäkt. 
får den skattskyldige vid återbetal
ningen göra avdrag för den del som 
sålunda har utgjort skattepliktig 
intäkt. 

Har bidraget använts för att 
anskaffa tillgångar avsedda för om
sättning eller förbrukning (lager) 
skall vid tillämpning av 41 § och 
anvisningarna till nämnda paragraf 
den del av lagret för vilken anskaff
ningsvärdet har täckts av bidraget 
inte medräknas vid värdesättningen 
av tillgångarna. Återbetalas ett nä
ringsbidrag, som har använts för 
anskaffande av lagertillgångar. skall 
tillgångarnas anskaffningsvärde an
ses ha ökat med det återbetalade 
beloppet. 
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lån ( al'skril'lzingslån). Omstii/lnings
bidrag enligt arbdsmarknadskungö
relsen (1966:368) och kontant arbets
marknadsstöd utgör skattepliktig in
täkt. 

(nionde stycket) 

Stöd som stllten liimnllr till.f(Jretag i 
form m· lån, för l"i/ket återbeta/nings
skyldigheten är beroende av företa
gets framtida resuftatutn·ckling t!llcr 
annan liknwufr omstiindighet. skall 
inte anses som skattepliktig inkomst. 
Regeringen kan dock. om synnerliga 
skäl därtill föreligga. på ansökan a1· 
företaget besluta att lånebeloppet 
skall anses utgiira skattepliktig intäkt 
i företagets näringsverksamhet. I 
beslutet skall angn om fånet i sin 
helhet ska/I utgöra skallepliktig intiikt 
under det beskattningsår dä länet 
ställes till företagets förfogande eller 
om utbetalat lånebelopp skall wgöra 
skattepliktig iflldkt under beskatt
ningsår till l'ilket utbetalningen är 
hänförlig. Återhetalas lån, som i 
enlighet med beslutet upptagits schom 
skattepliktig intäkt, får företagct göra 
avdrag för det återbetalade belop
pet. 
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Skafl ett niiringsbidrag. som har 
uppburits ett visst beskattningsår. 
am·ändas för ai•sett ändamål fiirst ett 
senare beskattningsår skall pil yrkan
de a1· den skattskvldige tilliimpningrn 
a1' bestämmelserna i fjärde-.1jätte 
styckena uppskjwas till taxeringen 
för det senare heskattningsärct. 

Har stöd med Fil!korfig åtaheta!
ningsskyfdighet som inte utgör nii
ri11gsbidrag lämnats till en näringsid
karc för näring.1·1·erksamhete11 frå11 en 
ginire som niimns i första eller andra 
stycket gäl/er, såvida återbetalnings
skyldigheren helt eller dcfris cjiergcs 
följande. Det eftergil'fl<I beloppet 
skall inte utgöra skauepliktig inkom.\'f 
om stödet har använts får 1·n wgift 
som inte 1·arit m·dragsgill vare sig 
direkt såsom omkostnad eller i form 
m· årliga Fiirdeminskningsavclrag. 
Har stödet däremot am·iints för en 
wgift som wirit m'dragsgill skall det 
eftergil'!za beloppet wgöra skatteplik
tig intäkt. Har stödet am·äm.1· fiir au 
anskaffa en tillgång. ]dr vifkcn 
anskajfningsvärdet dras a1· gel'om 
årliga 1·iirdeminsk11ingsm·drag. får 
den skattskyldige 1·id taxeringen ]dr 
det år del det ejiergirna befoppl't skall 
tas upp som intiikr, l/fÖ1'er ordinarie 
m·skri1·ning. göra ett extra viirde
minskning.1·11l'drag mot.1Tara11de det 
eftergivna beloppet. Detta lll'(/rag får 
dock intl! överstiga tillgängrns skatte
mässiga restvärde. Kan drn skau
skyldige inte 1·isa \'{Id ett visst skuld
belopp har am·änts till. skall clt'l 1111.1cs 

ha anriints till direkt a1·dragsgilla 
kostnader. 
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till 22 ~ 
3. 1 Utgifter för anskaffande av driftbyggnad som är belägen på fastigheten, 

däri inbegripet för driften behövliga bostadshyggnader. dras av genom årliga 
värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknas enligt avskrivningsplan till viss 
procent för år räknat av byggnadens anskaffningsvärde. Beräkningen görs 
frän den tidpunkt dt1 byggnaden har färdigställts. I fråga om en byggnad. som 
är avsedd att användas endast ett fåtal år, får dock anskaffningsutgifterna i 
sin helhet dras av det ar då byggnaden anskaffades. 

Som för driften behövlig bostadshyggnad anses dels byggnad, som är 
uppltitcn till personal (personalbostad), dels. ock ägares. eller brukares 
bostadsbyggnad, i den mån byggnaden inte representerar ett större värde än 
som behövs för jordbruk eller skogsbruk av motsvarande storlek. Avdrag får 
sålunda avse endast så stor del av. värdeminskningen som kan anses belöpa på 
behövlig bostadsbyggnad. Med ekonomibyggnad avses.annan driftbyggnad 
än bostadsbyggnad. 

I en byggnads anskaffningsvärde inräknas inte utgifter för stidana delar och 
tillbehör. som är avsedda att direkt. tjäna byggnadens användning i driften 
(byggnadsinventaricr). I enlighet härmed räknas som byggnadsinventarier 
sådana tillg;'\ngar som bås, box eller spilta, båsavskiljarc, foderbord. 
fodcrgrind. vattenkopp, spaltgolv, utrustning för skrap- och svämutgödsling 
med tillhörande urinbrunn eller gödsclbehållare, gödselstad, mjölkningsan
läggning. kylbassäng. pump, sådan ledning för elektrisk ström, vatten eller 
avlopp som är avsedd för driften eller fläkt eller ventilationsanordning. Som 
byggnadsinvcntarier räknas också sådana tillgångar som silo- eller torkan
läggning. fast transportör, hiss eller liknande. Däremot inräknas i anskaff
ningsvärdet för en byggnad utgifter för sådana anordningar som är 
nödviindiga för byggnadens allmänna användning, såsom ledning för vatten, 
avlopp, elektrisk ström eller gas och annan liknande anordning. Anskaff
ningsvärdet för en ledning som är avsedd för såväl en byggnads användning i 
driften som byggnadens allmänna användning fördelas mellan byggnadsin
ventarier och byggnaden i förhållande till hur stor del av ledningen som 
tjänar driften respektive byggnadens allmänna användning. Ledningen skall 
dock i sin helhet hänföras till byggnadsinventarier om utgifterna för 
ledningen till minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till driften. Om 
utgifterna för ledningen till minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till 
byggnadens allmänna användning skall ledningen i sin helhet hänföras till 
byggnaden. 

I fri1ga om byggnadsinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt punkt 5 
gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. 

Av punkt 4 tredje stycket framgår att utgifter för vissa till marken hörande 
ledningar inräknas i anskaffningsvärdet för en byggnad. 

Har en byggnad uppförts av den skattskyldige, är byggnadens anskaff
nir.gsviirde den skattskyldiges utgifter för uppförande av byggnaden. Till 
anskaffningsvärdet hänförs även utgifter för till- eller ombyggnad samt värde 
av byggnad som enligt punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 21 §utgör 
intiikt av jordbruksfastight:t för jordägaren. Har en byggnad förvärvats 
genom köp. byte eller därmed jämförligt fång. skall den verkliga utgiften 
utgöra anskaffningsvärdct. Har byggnader förvärvats tillsammans med den 
mark p{t vilka de är belägna. anses så stor del av vederlaget för fastigheten 

J Senaste lydelse 1981:295. 

1 ** Riksdagen 1982183. 6 sam!. Nr 44 
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belöpa på särskilda byggnader eller byggnadsbestånd som det vid fastighets
taxeringen fastställda eller med tillämpning härav beräknade värdet av skilda 
byggnader eller byggnadsbestånd utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. 
Vad som enligt denna beräkning anses belöpa på byggnader kan iivcn 
innefatta hyggnadsinventarier. Vederlaget för byggnadsinventarier skall 
avräknas, varefter anskaffningsvärdet för byggnader erhålls. Det samman
lagda anskaffningsvärdet för byggnaderna får jämkas om den del av 
vederlaget för fastigheten som enligt denna beräkning inte anses belöpa på 
byggnaderna jämte byggnadsinventarier visas mera avsevärt över- eller 
understiga värdet av mark, växande skog, naturtillgångar, särskilda förm:1-
ner m. m. som har förvärvats. Har den skattskyldige eller någon. som stär 
honom niira. vidtagit åtgärder för att den skattskyldige skall kunna 
tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som synes rimligt och kan 
det antas att detta har skett för att åt någon av dem bereda obehörig förmän i 
beskattningsavseende, skall anskaffningsvärdet i skälig mån jämkas. 

Har en investerings fond e. d. eller Har en investeringsfond e. d. eller 
statsbidrag tagits i anspr{1k för näringshidrag tagits i ansprtik för 
anskaffning av en byggnad skall som anskaffning av en byggnad skall som 
anskaffningsvärde för byggnaden anskaffningsvärde för byggnaden 
anses den verkliga utgiften för bygg- anses den verkliga utgiften för bygg
naden minskad med det ianspråktag- naden minskad med det iansprE!ktag-
na beloppet. na beloppet. 

Övergår en byggnad till en ny ägare på annat sätt än genom köp, byte eller 
därmed jämförligt fång, får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag 
på byggnaden som skulle ha tillkommit den förre ägaren om denne 
fortfarande hade ägt byggnaden. Vad nyss sagts gäller också om ett 
moderbolag eller en övertagande förening övertar en byggnad från ett 
dotterbolag eller en överlåtande förening vid sådan fusion. som avses i 28 * 3 
mom. 

Procentsatsen för värdeminskningsavdrag i fråga om en byggnad bestäms 
med hänsyn till den tid varunder byggnader av olika slag anses kunna 
utnyttjas. Därvid skall beaktas även sådana omständigheter som att 
byggnadens användningstid kan antas komma att röna inflytande av framtida 
rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och 
liknande förhållanden. Har en byggnad uppförts av en nyttjanderättshavare 
och är jordägaren inte enligt nyttjanderättsavtalet skyldig att vid nyttjande
rättstidens utgång eller avtalets upphörande lösa byggnaden, skall särskild 
hänsyn tas till detta förhållande. 

Skattskyldig får i frf1ga om ekonomibyggnad och personalbostad göra 
avdrag inom avskrivningsplanen- utom med årliga värdeminskningsavdrag
med 10 procent av de på planen upptagna utgifterna för ny-, till- eller 
ombyggnad (primäravdrag). Primäravdraget medges med 2 procent för år 
räknat friil1 den tidpunkt då byggnaden eller den till- eller ombyggda delen av 
byggnaden har färdigställts. Förvärvas byggnaden av en ny ägare, för denne 
tillgodogöra sig de primäravdrag som återstår för den förre iigaren. 

Utrangeras en driftbyggnad, får avdrag göras för vad som {tterstär 
oavskrivct av anskaffningsvärdet i den mån beloppet överstiger vad som 
inflyter genom avyttring av byggnadsmaterial e. d. i samband med utrang
eringen. 
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-1. 4 Utgifter för anskaffande av en markanläggning på en jordbruksfastig
hct. \'ilkcn anliiggning är avsedd för driften i förvärvskällan, dras - om annat 
inte fiiljer av punkt I - av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdrag 
medges. om inte annat följer av andra eller sjätte stycket, endast för sådana 
utgifrer som har bestritts av den skattskyldige själv och endast om utgifterna 
avser arbeten som har utförts under tid då han har ägt fastigheten. Avdraget 
bcriiknas enligt avskrivning~plan till I 0 procent för år räknat av anskaffnings
\'iirdet av täckdiken i:H:h skogsvägar och till 5 procent för år räknat av tre 
fjiirdt:delar av anskaffningsvärdet av andra markanläggningar. Beräkningen 
gi'\rs fr;in den tidpunkt da anläggningen har färdigställts. r fråga om en 
anliiggning. Sl'l11 iir avsedd att användas endast ett fatal år, får dock 
anskaffningsutgifterna i sin helhet dras av det år då anläggningen anskaf
fades. 

Till markanliiggning hiinförs sådant markarbete som behövs för att marken 
skall giiras plan clkr fast. s{1som röjning, schaktning eller rivning av byggnad 
eller annat som tidigare har funnits på fastigheten. Till markanläggning 
hänförs ocks;1 körplan. parkeringsplats e. d., täckdike, öppet dike, invall
nings- och vattcnavledningsförctag. mark- eller skogsväg eller brunn. Till 
anskaffningsvärdet för markanläggning hänförs även värdet av en markan
liiggning snm enligt punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 21 § utgör 
intiikt av jordhruksfastighet för jordägaren. I anskaffningsvärdet får 
inriiknas utgifter för iståndsättande och omläggning av ett förut anlagt 
tiickdikc. I tiickdikL· inbegrips täch <1\l~pp i direkt anslutning till ett 
Uickdike. 

Till markanliiggning hänförs inte sådana anordningar som är avsedda att 
anviindas tillsammans med vissa maskiner eller andra för stadigvarande bruk 
avsedda inventarier i driften (markinventarier). I enlighet härmed hänförs 
till markinventarier exempelvis sådan anordning som gödselbassäng som är 
bt:liigcn utanför djurstall. urinbrunn eller liknande anordning eller ledning 
för vatten. a\'lopp. elektrisk ström, gas eller annat. Till markinventarier 
hiinfiirs ocksit stiingsel och annan jämförlig avspärrningsanordning. Anskaff
nings\·iirdd för en kdning som är avsedd för såväl den pii. fastigheten 
bedrivna verksamheten som en byggnads allmänna användning fördelas 
mellan markinwntarier och byggnaden i förhållande till hur stor del av 
lednin)!cn som tj;inar den p;I fastigheten bedrivna verksamheten respektive 
byggnadens allm;inna an\'iindning. Ledningen skall dock i sin helhet hänföras 
till markinventarier om utgifterna för ledningen till minst tre fjärdedelar kan 
anses hiinförli)!a till den pil fastigheten bedri\;na verksamheten. Om 
utgifterna till minst tre fjiirdedclar kan anses hänförliga till byggnadens 
allmiinna an\'iindning ~kall ledningen i sin helhet hänföras till byggnaden. 

I fri\ga om markinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt punkt 5 
!,!iiller för maskiner nch andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. 

Har en investeringsfond e. d. eller Har en investeringsfond e. d. eller 
statsbidrag tagits i ansprak för näringsbidrag tagits i anspråk för 
anskaffning av en 111arka11lilggning anskaffning av andra markanlägg-
skall snm anskaffningsvärde för ningarän täckdiken, skogsvägar eller 
markanl;iggningen anses den verkli- sådana som anskaffats av ny1tja1111P-
ga utgiften för markanliiggningen rättshavare skall som anskaffnings-

~ Srn;iste lvLklsc 1982:323. 
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minskad med fyra tredjedelar av det värde för markanläggningen anses 
ianspråktagna beloppet. den verkliga utgiften för markan

läggningen minskad med fyra tredje
delar av det ianspråktagna beloppet. 
A l'Ser anskaffningen etr täckdike eller 
en skogsväg eller har anläggningen 
anskaffats lll' en nyttjandcrtlttsharn
re, skull som anskajf11i11g.1Tiirdc 
anses den verkliga wgiften för 
anläggningen minskad med dt'I ian
språktagna beloppet. 

Övergår en fastighet till en ny ägare på annat sätt än genom köp. byte eller 
därmed jämförligt fång, får den nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag 
för· markanläggning som skulle ha tillkommit den förre ägaren om denne 
fortfarande hade ägt fastigheten. Vad nyss sagts gäller också om ett 
moderbolag eller en övertagande förening övertar en fastighet från .:It 
dotterbolag eller en överlåtande förening vid sådan fusion, som avses i 28 ~ 3 
mom. 

Övergår en fastighet till en ny ägare genom köp. byte eller diirmed 
jämförligt fång. får överlåtaren det år då överlåtelsen sker göra avdrag för 
den del av det avskrivningsbara anskaffningsvärdet för vilket han inte 
tidigare har medgetts avdrag. Vad nu sagts gäller även när verksamheten p{1 
jordbruksfastigheten läggs ned utan samband med avyttring av fastighe
ten. 

till 25 § 
2 a.' Utgifter för anskaffande av en byggnad. som avses i 24 ~ I mom .. dras 

av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget beräknas enligt avskriv
ningsplan till viss procent för år räknat av byggnadens anskaffningsviirde. 
Beräkningen görs från den tidpunkt då byggnaden har färdigställts. Av punkt 
2 b framgår att underlaget för avskrivning enligt nu förevarande punkt skall 
minskas. när siirskilt värdeminskningsavdrag beräknas för viirmepannor, 
hissmaskinerier och jämförlig maskinell utrustning. 

Har en byggnad uppförts av den skattskyldige. är byggnadens anskaff
ningsvärde den skattskyldiges utgifter för uppförande av byggnaden. Till 
anskaffningsvärdet hänförs även utgifter för till- eller ombyggnad samt 
utgifter för reparation och underhåll för vilka avdrag inte medges på grund av 
föreskrifterna i 25 § 2 mom. första stycket h) eller c) och för ~·ilka bidrag inte 
har utgått. I anskaffningsvärdet för en byggnad inräknas ä\'cn utgifter för 
plantering, parkeringsplats eller annan jämförlig anläggning p{1 fastigheten. 
Vidare får i anskaffningsvärdet inräknas utgifter som ägaren har haft för 
rivning av en byggnad eller annat som tidigare har funnits på fastigheten. om 
rivningen kan anses ha varit betingad av och har skett i nära anslutning till 
den nya byggnadens uppförande. 

Har en byggnad förvärvats genom köp. byte eller därmed jämförligt fang. 
skall den verkliga utgiften utgöra anskaffningsvärdet. Förvifrvades byggna
den tillsammans med den mark pi\ vilken den är belägen, anses si1 stor del av 
vederlaget för fastigheten belöpa på byggnaden, som det vid fastighetstax
eringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsviirde. 

5 Senaste lydelse 1981 :295. 
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Om den del av vederlaget för fastigheten som enligt denna heräkning inte 
anses belöpa pii byggnaden visas mera avsevärt över- eller understiga ett 
skäligt markviirde. för dock det för hyggnaden beräknade anskaffningsvärdet 
jämkas. 1-lar den skattskyldige eller någon, som står honom nära, vidtagit 
åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre 
anskaffningsv:irde iin som synes rimligt och kan det antas att detta har skett 
för alt iH ni\gon av dem bereda obehörig förmån i beskattningsavseende. skall 
anskaffningsviirdet i skiilig mim jämkas. · 

liar en investc:ringsfond e. d. eller Har en investcringsfond e. d. eller 
stats/Jidrag tagits i anspr?tk för 11äringsbidrag tagits i anspråk för 
anskaffning av en byggnad. skall anskaffning av en byggnad. skall 
som anskaffningsv:irdc för byggna- som anskaffningsvärde för byggna-
den an~l'S den verkliga utgiften för den anses den verkliga utgiften för 
byggnaden minskad med det ian- byggnaden minskad med det ian-
spraktagna beloppet. spriiktagna beloppet. 

Överg;\r en byggnad till en nv ägare pil annat sätt iin genom köp. byte eller 
lbnm:d jiimflirligt fang. ft1r den nye iigaren göra de viirdeminskningsavdrag 
pii byggnaden som skulle ha tillkommit den förre ägaren om denne 
fortfaraTHk hade iigt byggnaden. Vad nyss sagts gäller ocksä om ett 
moderbolag eller en övertagande förening övertar en hyggnad från ett 
dotterbolag eller en liverlt1tande förening vid s[1dan fusion. som avses i 28 * 3 
mom. 

Procentsatsen för viirdeminskningsavdrag är 1.5 för byggnad av sten. 
tegel. betong eller annat jiimförli!_.!t material och 1. 75 för byggnad av trä. I fall 
som avses i 25 ~ 2 1110111. första stycket c) iir procentsatsen 3. Avdraget får 
dock heriiknas dter högre procentsats. om särskilda omständigheter 
föranleder diirtill. 

Utrangeras by!_.!gnad. som avses i 2-l ~ l morn .. far avdrag göras för vad som 
<lterstftr oavskri\·et av anskaffningsviirdet i den mfm beloppet överstiger vad 
som inflyter genom avyttring av byggnadsmaterial e. d. i samband med 
utrangt'ringen. 

till 29 * 
7 ."Utgifter för anskaffande av en hyggn:id, som iir avsedd för anviindning i 

iigarl'llS rörelse, dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdraget 
hl'riiknas enligt avskrivningsplan till viss procent för är riiknat av byggnadens 
anskaffningsviirde. I3eriikningen giirs fran den tidpunkt då hyggnaden har 
fördigstiillts. I fr:iga om en byggnad. som iir avsedd att användas endast ett 
fatal t1r. far dock anskaffningsutgifte'rna i sin helhet dras av det ftr då 
b\·ggnaden anskaffades. 

I en byggnads anskaffningsviirde inräknas inte utgifter för sådana delar och 
tillbehör. som :ir avsedda att direkt tjiina byggnadens anviindning för 
rörelscända111[1l (byggnadsinventarier). I enlighet hiirmed räknas som 
byggnadsinventarier i en industrihyggnad tillgangar avsedda för den indu
striella driften. s{1som maskiner. anordningar för godstransport som t. ex. 
räls. travcrshanor och hissar. beh~lllare. ställningar för lagring e. cl .• samt 
anordningar för anviindningen av dessa tillgångar som t. ex. särskilda 
fundamt::nt. Som byl,!gnadsinventarier räknas vidare ledningar för vatten, 
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avlopp m. m .. avsedda att din:kt tjäna den industriella driften, och speciella 
värmeanläggningar, ventilationsanordningar och särskilda skorstenar för 
avledande av gaser och annat som alstras vid produktionen. Som byggnads
inventarier i en byggnad som är avsedd för affärsändamål räknas exempelvis 
hyllor. diskar eller annan butiksinredning. rulltrappor m. m. Tjänstgör en 
konstruktion, för vilken ett byggnadsvärde har fastställts vid fastighetstax
eringen. i sin helhet eller till viss del som maskin eller redskap. såsom kan 
vara fallet med oljecisterner och siloanläggningar, arises en sådan konstruk
tion som pyggnadsinventarier. Däremot inräknas i anskaffnings värdet för en 
byggnad utgifter för s{1dana anordningar som är nödvändiga för byggnadens 
allmiinna anviindning. s{1som ledning för vatten, avlopp. elektrisk ström eller 
gas och annan liknande anordning. Anskaffningsvärdet för en ledning som är 
avsedd för s{1väl en byggnads användning för rörelseändamål som byggna
dens allmänna användning fördelas mellan byggnadsinventarier och byggna
den i förhållande till hur stor del av ledningen som tjänar rörelseändamålet 
respektive byggnadens allmänna användning. Ledningen skall dock i sin 
helhet hänföras till byggnadsinventarier om utgifterna för ledningen till minst 
tre fjiirdedelar kan anses hänförliga till rörelseändamålet. Om utgifterna för 
ledningen till minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till byggnadens 
allmänna användning skall ledningen i sin helhet hänföras till byggnaden. 

I fråga om byggnadsinventaricr tillämpas de föreskrifter som enligt 
punkterna 3--5 gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda 
inventarier. 

Av punkt 16 tredje stycket framgår att utgifter för vissa till marken 
hörande anordningar inräknas i anskaffningsvärdet för en byggnad. 

1 lar en byggnad uppförts av den skattskyldige. är byggnadens anskaff
ningsvärde den skattskyldiges utgifter för uppförande av byggnaden. Till 
anskaffningsviirdet hänförs iiven utgifter för till- eller ombyggnad. I Iar en 
byggnad förviirvats genom köp. byte eller därmed jämförligt fäng, skall den 
verkliga utgiften utgöra anskaffningsviirdet. Förvärvades byggnaden tillsam
mans med den mark pä vilken den är belägen. anses sä stor del av vederlaget 
för fastigheten - i förekommande fall efter avdrag för egendom som avses i 2 
kap: 3 §jordabalken - helöpa på byggnaden. som det vid fastighetstaxering
en fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Vad 
som enligt denna beriikning anses belöpa på byggnaden kan även innefatta 
byggnadsinventarier. Vederlaget för byggnadsinventarier skall avräknas. 
varefter anskaffningsviirdet för byggnaden erhålls. Om den del av vederlaget 
för fastigheten som enligt denna beräkning inte anses belöpa pa byggnaden 
jämte byggnadsinventarier visas mera avsevärt över- eller understiga ett 
skäligt markvärde. får dock det för byggnaden beräknade anskaffningsvärdet 
jämkas. Har den skattskyldige eller någon. som står honom nära. vidtagit 
åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre 
anskaffningsvärde än som synes rimligt och kan det antas att detta har skett 
för att at någon av dem bereda nhehörig förmän i beskattningsavseende. skall 
anskaffningsvärdet i skiilig män jämkas. 

1 lar en investcringsfond e. d. eller 
statsbidrag tagits i ansprilk för 
anskaffning av en byggnad. skall 
som anskaffningsviirde för byggna
den anses den v~rkliga utgiften för 

Har en investeringsfond e. d. eller 
niiringsbidrag tagits i anspdk för 
anskaffning av en byggnad. skall 
som anskaffningsviirde för byggna
den anses den verkliga utgiften för 
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byggnaden minskad med det ian- byggnaden minskad med det ian-
språktagna beloppet. språktagna beloppet. 

Överg{1r en byggnad till en ny ägare på annat sätt än genom köp, byte eller 
cbrmed jämförligt frmg. färden nye ägaren göra de värdeminskningsavdrag 
pii byggnaden som skulle ha tillkommit den förre ägaren om denne 
fortfarande hade ägt byggnaden. Vad nyss sagts gäller också om ett 
moderbolag eller en iivertagande förening övertar en byggnad från ett 
dotterbolag eller en överl<ltande förening vid sådan fusion, som avses i 28 § 3 
1110111. 

Procentsatsen för värdeminskningsavdrag i fråga om en byggnad bestäms 
med hiinsyn till den tid byggnaden anses kunna utnyttjas. Därvid skall 
beaktas iiven si1liana omstiindigheter som att byggnadens användningstid kan 
antas komma att röna intlvtande av framtida rationaliseringar. teknikens 
utveckling. omläggning av. verksamhet och liknande förhållanden. Är på 
grund av siirskilda omständigheter av annan art än nyss nämnts byggnadens 
viinle för rörelsen begriinsat till förhållandevis kort tid, skall hänsyn tas även 
till detta. Si1 kan vara fallet exempelvis då fråga är om en byggnad för 
utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller då en byggnad, som är 
bcliigen pii annans mark och som används i rörelse. vid nyttjanderättens 
upphörandl' inte skall lösas av jordägaren. 

Skattskyldig far i fr{1ga om en byggnad, som är avsedd att användas i hans 
rörelse, göra avdrag inom avskrivningsplanen-utom med årliga värdeminsk
ningsavdrag - med 10 procent av de pa planen upptagna utgifterna för ny-, 
till- eller ombyggnad (primäravdrag). Primäravdraget medges med 2 procent 
för är riiknat från den tidpunkt då byggnaden eller den till- eller ombyggda 
delen av byggnaden har färdigställts. Förvärvas byggnaden av en ny ägare, 
for denne tillgodogöra sig de primäravdrag som återstår för den förre 
ägaren. 

Utrangeras en i rörelse använd byggnad, får avdrag göras för vad som 
återstiir oavskrivct av anskaffningsvärdet i den mån beloppet överstiger vad 
som inflyter genom avyttring av byggnadsmaterial e. d. i samband med 
utrangeringen. 

I<;. 7 Har ho/ag eller förening sält 
lagcrtillg{mgar till utliindskt dotter
/Jo/ag för vidare försäljning i obear
betat eller bearbetat skick å utliindsk 
marknad och kmrligga så.dana till
g!111gar os!dda hos dotterbolaget vid 
utg<.mgen av beskattningsåret för 
moderföretaget, må avdrag åtnjutas 
för i räkenskaperna gjord avsätt
ning till internvinstkonto. Avdraget 
må icke överstiga skillnaden mel
lan, <lena sidan. det vid försäljning
en till do11er/Jolaget tillämpade pris
et för kvarliggande lagertillgångar. i 
förekommande fall minskat med 
belopp. varmed viirdet av dessa ned-

15. Har ett svenskt moderföretag 
sålt lagertillgångar till ett utländskt 
dotterföretag för vidare försäljning i 
obearbetat eller bearbetat skick på 
utländsk marknad och kvarligger 
sådana tillgångar osålda hos dotter
företaget vid utgången av beskatt
ningsåret för moderföretaget, med
ges avdrag för avsättning till intern
vinstkonto. Motsvarande gäller för 
ett s1•enskt dotterföretag, som ingår i 
en koncern med ett s1'enskt moderfö
retag, om dotterföretaget sålt lager
tillgångar till ett utländskt företag 
inom koncernen. Avdraget får inte 
överstiga skillnaden mellan å ena 



SkU 1982/83: 44 

Nuvara11dc lydelse 

satts hos dolterbolaget, samt, å andra 
sidan, moderföretagets anskaff-
11i11gskostnad för samma tillgångar. 
Har avdrag åtnjutits för avsättning till 
internvinstkonto, skall avsättningen 
återföra.i· till beska11ni11g nästföljande 
beskallningsår; vid delta års utgång 
skall frågan om avdrag för förnyad 
avsättning prövas med hänsyn till då 
rådande förhållanden. 

Vad 01·an sägs skall äga motsva
rande tillämpning beträffande en
skild rörelseidkare, som försålt lager
tillgångar till av honom ägt 11tlä11dskt 
bolag. 

18 
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sidan det vid försäljningen tilläm
pade priset för kvarliggande lager
tillgångar, i förekommande fall 
minskat med belopp varmed värdet 
av dessa nedsatts hos det utländs
ka företaget. samt å andra sidan 

··säljar[ öretagets 11tgifter ·för samma 
tillgångar. Avdraget filr l'idare inte 
Öl'erstiga de11 avsä1t11ing till intem
vinstko11to som säljarföretaget gjorr i 
sina räkenskaper och inte heller den 
dt>l m· internvinsten enligt koncern re
dovisningen som· beliiper på avsätt
ningen i fråga. 

Som moderföretag räknas moder
bolag, 111oderföre11i11g eller såd11111 
moderföretag som m·ses i lagen 
(1980:/ 103) om årsredovisning 
m. m. i vissa företag. 

Avdrag för avsiiuning till intern
l'instkonto skall äterfiiras till hcskatf
·ning nästföljande l1eskattningsår . . 

16.R Utgifter för anskaffande av sådana markanliiggningar p;I fastighet, 
avsedd för användning i ägarens rörelse, som avses i andra stycket. dras av 
genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdrag medges. om inte annat följer 
av sjätte stycket, endast för sådana utgifter som har bestritts _av den 
skattskyldige själv och endast om utgifterna avser arbeten som har utförts 
under tid då han har ägt fastigheten. Avdraget beriikrias enligt avskrivnings
plan till 5 procent för år räknat av tre fjärdedelar av anl:iggningens 
anskaffningsvärde. Beräkningen görs från den tidpunkt då anläggningen har 
färdigställts. I fråga om en anläggning, som är avsedd att användas endast ett 
fåtal år' får dock anskaffningsutgifterna i sin helhet dras av det år di'! 
anläggningen anskaffades. 

Till markanläggning hänförs sådant markarbete som behövs för att marken 
skall göras plan eller fast, såsom röjning. schaktning. rivning av byggnad eller 
annat som tidigare har funnits på fastigheten, uppförandet av stödmurar och 
torrliiggning av marken. Till markanläggning hänförs ocksf1 olika anordning~ 
ar såsom vägar, kanaler, hamninlopp och andra tillfarter, körplancr, 
parkeringsplatser, fotbollsplaner och tennisbanor eller därmed jämförliga 
anläggningar för personal, planteringar e. d. samt, i den mån de inte vid 
fastighetstaxering är att hänföra till" byggnad. även brunnar. källare och 
tunnlar e. d. 

Till markanläggning hänförs inte sådana anordningar som är avsedda att 
användas tillsammans med vissa maskiner eller andra för stadigvarande bruk 
avsedda inventarier i rörelse eller sådana inventarier som används för viss 
verksamhet såsom fundament c. d., industrispår. travcrsbanor samt ledning-
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ar för vatten. avlopp. elektrisk ström, gas m. m. (markinventarier). Till 
markinventarier hänförs också stängsel och andra jämförliga avspiirrnings
anordningar. Anskaffningsvärdet för en ledning som är avsedd för.såviil den 
på fastiglK·ten hedrivna verksamheten som en byggnads allmänna använd
ning fördelas mellan markinventarier och byggnaden i förhållande till hur 
stor del av ledningen som tjiinar den på fastigheten nedrivna verksamheten 
respektive hyggnadefö allmänna användning. Ledningen skall dock i sin 
helhet hänföra.; till markinventarier om utgifterna för lt:dningen till minst tre 
fjiirdcdclar kan anses hiinförliga till den pii fastigheten bedrivna vcrks<nn
he:cn. Om utgifterna till minst tre fjärdedelar kan anses hiinffirliga till 
hvggnadens allmii1111a användning skall ledningen i sin helhet h:införas till 
byggnaden. 

I frt1ga om markinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt punkkrna 
J-:" g:illcr fiir maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda invent:1-
nt·r. 

I !aren irm:steringsfond t'. d. eller Haren invcsteringsfond e. d. L'lkr 
s111rshidrag t:1gits i anspri1k för .näringshidrag tagits i anspri1k ffo 
anskaffning av en markanläggning. anskaffning av en markanliiggning. 
skall som anskaffningsviirde for skall. som anskaffningsvärde fi\r 
mark:mliiggningcn anses den verkli- markanläggningen anses den verkli-
ga utgiften för markanliiggningen ga utgiften för markanliiggningen 
minskad med fyra tredjedelar av det minskad med fyra tredjedelar av det 
ianspdktagna bdoppet. ianspdktagna be.loppet. 

Övergt1r en rördsefastighet till en ny ägare på annat siitt än genom kiip. 
byte eller därmed jämförligt fang. far den nye ägart:n göri1 dt: viirdeminsk
ningsavdrag för markanHiggning som skulle ha tillkommit den förre :igaren. 
om denne fortfarande hade iigt fastigheten. Vad nyss sagts gäller oeksa om ett 
moclerbl.llag eller en övertagande förening övertar en fastighet fr;in ett 
dotterbolag eller l'n överl[1tande förening vid sädan fusion. som a\·ses i 21:1 ~ J 
mom. 

Överg{1r en fastighet till en ny iigare genom köp. byte eller diirmcd 
ji:mförligt fang. fii1 övcrl[1tan::n det är då överlåtelsen sker giira a'vdrag för 
den del av det avskrivningsbara anskaffningsviirdct för vilket han irik 
tidigare har medgetts anlrag. Vad nu sagts giiller ii\·cn niir den p<i fastighcrcn 
bcdrivna ri·irelsen liiggs ned och fastighetens markanliiggningar p[1 grund 
därav saknar viirde för fastighetens iigare. 

18 a. /I vdrag .filr göras jär hiclrag 
som utan villkor liimna.1· till rt'gional 
1111·ecklingsfo11d som 111'.\l'S i fi.irord-
11i11gen ( N78:50./) 0111 ö1·erfi'ira11de 
av rissa uppgijier (rän företagaref"ii
rening till regional lltl'l'Ck/il;g1fo11d. 

till 36 § 
J ."Vid beriikning av realisations- 1. Vid beräkning av realisations-

vinst 11pptag!'s s{1som intiikt vad som vinst skall såsom intäkt /as upp \ad 
erhiillits för den avyttrade egen- som erhållits för den a\·yttrade egen-
domen med avdrag fiir försiiljnings- domen med avdrag för fi'>rsiiljnings-

'1 Senaste lydelse l '!76:J.n. 



SkU 1982/83: 44 

Nurarande lydelse 

provision och liknande . kostnader. 
Avdrag får - med iakttagande dock 
av de särskilda föreskrifter som gälla 
enligt punkt 2 nedan - ske för alla 
omkostnader för egendomen (om
kostnadsbeloppet), således för er
lagd köpeskilling jämte inköpsprovi
sion. stämpebkatt o. d. (ingangsvär
det) och för vad som nedlagts på 
förb:ittring av egendomen (förbätt
ringskostnad) rn. m. Vidare får vid 
vinstberäkningen den skattskyldige 
åtnjuta avdrag för under beskatt
ningsåret u:bcwlda förvaltningskost
nader och räntor, däresr dessa 
ej böra hänföras till annan förvärvs
källa. 
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provision och liknande kostnader. 
Avdrag får - med iakttagande dock 
av de särskilda föreskrif;er som gäl
ler enligt punkr.:rna 2 a - 2 c nedan -
ske för alla omkostnader för egen
domen (omkostnadsbelnppet), s{de
des för erlagd köpeskilling jarnte 
inköpsprovision. stämpelskatt o. d. 
(ingångsvärdet) och för vad som 
nedlagts på förbättring av egen
domen (förhattringskostnad) m. m. 
I omkostnadsbeloppet får inre i11rdk
nas kostnader som rack:s genom 
bidrag [rim stat eller kom1111111 dlcr 
genom näringsbidrag. 

Vid vinstheri1kningen ftr den 
skattskyldige göra avdrag för för
valtningskostnader och räntor 
som har utbetalats under besk;1tt
ningsåret, om dessa inte liör hänfö
ras till arnan förv.irvskälla. 

Denna lag träder i kraft den l juni 1983 och skall, om annat inte följer av 
1-3 nedan, tillämp:1s första gfogen vid 1985 års taxering. 

l. I fdga om stöd till näringsidkare för deras niiringsverksamhet ~kall. 
savida stödet lämnats före ikrafttrjdandet eller under beskattnim:s:ir för 
vilket taxering sker ;"1r 1984 eller tidigare, alltjämt tillämpas jldrc bestäm-
melser. · 

2. De nya bestiirnmcl~erna i punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 22 ~. 
punkt 2 a av anvisningarna till 25 ~,punkterna 7, 15 och 16 av anvisningarna 

· till 29 ~ samt den nya punkten 18 a av anvisningarna till 29 § skall ti!Limpas 
första gången vid 198~ <'irs taxering. 

3. I fr;Jga om cng;Jngsbelopp enligt punkt I fjärde stycket av an\'isnin:_!arna 
till 19 ~sk.all. såvida beloppet blivit tillgjngligt for lyftning före den l j<muari 
1982. alltjiirnt ti!Urnp:is de best<immelscr som g<illde dessförinnan. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 5 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhets

skatt1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu wmmde lydelse Föreslagen lydelse 

5 §2 

Skuld. som löper med ränta och icke är att hänföra .till rörelse, skall 
upptagas till sitt kapitalhclopp utan tillägg av under året upplupen men ej 
förfallen ränta. 

Ang;1cnde beräkningen av kapitalvärdet av skuld. som ej är förfallen och 
diiri1 ränta ej skall beräknas för tiden före förfallodagen. ävensom av 
kapitalvärdet av förpliktelse, vilken innefattar skyldighet att till annan utgiva 
undantagsförmåner. pension, annan livränta eller därmed jämförlig avgift, 
skall vad i 4 §stadgas angående beräkningen av kapitalvärdet av fordran eller 
av ränta. avkomst, förmån eller annan rättighet äga motsvarande tillämp
ning. 

Borgensförbindelse. för vilken be
talningsskyldighet ännu ej inträtt, så 
ock annan villkorlig skuld får ej 
avdragas vid heräkningen. liksom ej 
heller vid beskattningsarets utgång 
oreglerade hushållsskulder och där
med jämförliga skulder. Avdrag 
medgives för värdet av sådan garan
tiavsättning för vilken avdrag medgi
ves vid inkomsttaxeringen. 

Borgensförbindelse. för vilken be
talningsskyldighet ännu ej inträtt, så 
ock annan villkorlig skuld får ej 
avdragas vid beräkningen, liksom ej 
heller vid beskattningsårets utgång 
oreglerade hushållsskulder och där
med jämförliga skulder. Avdrag 
medgives dock dels för värdet av 
sådan garantiavsättning för vilken 
avdrag medgives vid inkomsttax
eringen, dels för skuld arsecnde 
sådant villkorligt stöd på vilket rid 
eftergift av återbetalningsskyldighe
ten skall tillämpas bestämmelserna i 
punkt 2 åttonde stycket a~· am•isning
arna till 19 § kommwzalskattelagen 
( 1928:370). 

Avdrag medges inte för skuld som avser kapital som nedlagts i fastighet, 
som enligt 3 § 2 mom. j) inte skall upptas som tillgång vid förmögenhetshe
riikningen. 

Under avdragsgilla skulder inbegripas även oguldna skatter av nedan
nämnda slag, nämligen dels debiterad preliminär skatt, som påförts den 
skattskyldige för året näst före det taxeringsår, varom fråga är, eller för något 
föregående {1r, dels slutlig skatt, som påförts den skattskyldige på grund av 
taxering under förstnämnda år eller under något föregående år, dels ock 
tillkommande skatt. varå den skattskyldige erhållit debetsedel under 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859. 

c Senaste lydelse 19S0:959. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

förstnämnda år eller tidigare. Vidare inhegripas återbetalningspliktiga 
studiemedel enligt studiestödslagen ( 1973:349). 

(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1983 och tillämpas första gången vid 
1985 års taxering. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:421) om särskilt forskningsavdrag 
\'id taxering till statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1973:421) om särskilt forskningsav
drag vid taxering till statlig inkomstskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarandc lvdclsc 

Basunderlaget heräknas till två 
och L'n halv gånger lönekostnaderna 
enligt andr:1 stycket iikat med vad 
den skat1'kyldige för hL·skattnings
firet har bmnat i bidrag för forsk
nings- och utvccklingsarbete och 
med kostnader för förvärv av resul
tat av sådant arbete. Summan 
minskas med vad den skattskyldige 
för beskattningsåret har erhl1llit i 
bidrag för forsknings- och utvcck
lingsarbete och med intiikter p[1 

grund av avyttring eller upplåtelse av 
resultat av s[1dant arbete. Ett statsbi
drag skall dock inte beaktas om den 
skattskyldige - med hänsyn till resul
tatet m· det arl>ete som bidraget har 
utgå/I fi:ir eller annan liknande 
omständighet - kan /lli skyldig au 
betala tillbaka bidraget eller pä annat 
säll wge l"Cdcrlag för dclla. 

Föreslagen lydelse 

Basunderlaget beräknas till två 
och en halv gånger lönekostnaderna 
enligt andra stycket ökat med vad 
den skattskyldige för beskattnings
;'iret har lämnat i hidrag för forsk
nings- och utvecklingsarbete och 
mt'd kostnader för förvärv av resul
tat av sådant arbete. Summan 
minskas med vad den skattskyldige 
för beskattningsåret har erhållit i 
näringsbidrag enligt punkt 2 av anvis
ningarna till 19 § kommunalskattcla
gen ( 1928:370) och annat bidrag för 
forsknings- och utvecklingsarbete 
samt med intäkter på grund av avytt
ring eller upplåtelse av resultat av 
sådant arbete. 

Beriikningen av lönekostnaderna enligt första stycket skall grundas på vad 
den skattskyldige för beskattningsåret har erlagt i kontant lön till anställda 
som under minst en fjiirdedcl av sin arbetstid har utfört forsknings- och 
utvecklingsarbete. I liinekostnaderna far räknas in endast vad som hänför sig 
till forsknings- och utvecklingsarbeh:. 

Bidrag nch kL1stnader för forsknings- och utvecklingsarbete i utlandet, som 
sammanlagt Överstiger snn ()()()kronor, för inräknas i hasunderlaget endast 
om riksskattcverkct medger det. Riksskatteverkets beslut i sådan fråga får 
överklagas hos regeringen genom besvär. 

Ökningsunderlaget beriiknas till ökningen för beskattningsitret av den 
skattskyldiges basundt'rlag i förhMlande till motsvarande underlag under 
niirmast föreg{1ende beskattnings~lr. Omfattar beskattningsåret kortare eller 
liingre tid iin tolv mirnader skall basunderlaget jämkas med hänsyn till 
detta. 

Denna lag träder i kraft den juni 1983 och tillämpas första gången vid 
198.:'i i1rs taxering. 

l Lagen omtryckt 19Kl:l315. 
S.::nasll· lydelse a\' la~cns rubrik I lJKll:lJ55. 
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4 Fiirslag till 
Lag om iindring i lagen (1951:763) om beräkning a\1 statlig 

inkomstskatt för ackumulerad inkomst 

24 

I Ui rigL'llOm friresk rivs att punkt l av anvisningarna till 1 * lagen ( 1951 :763) 
om beriikning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst skall ha 
nedan angin1a lylklse. 

Ntl\'lll"Cll7dC {1"1/d.11.' Föreslagen lydelse 

Anvisningar 
till I § 

I. 1 Inkomst skall enligt denna lag anses hänförlig till visst beskattningsar, 
lllll intiiktcn exempelvis intjänats eller eljest motprestation för densamma i 
n<1gon fo,rm bmnats under ifrågavarande år. 

För att t?n inom visst beskattningsår åtnjuten inkomst skall anses utgöra 
aL·kumukrad inkomst t?nligt denna lag fordras, att inkomsten hänför sig till 
minq tv:'1 beskattningsf1r. 

Eng:ingsl>l'i<'pp. snm uppbäres s:l- Engångsbelopp. som uppbiircs så-
som crs:ittning fiir {irlig pension, som ersättning för årlig pension. 
skall i allmiinhd anses hiinföra sig till skall i allmänhet anses hiinföra sig till 
tio itr. Engimgsbelopp, som bcskat- tio år. Engångsbelopp. som beskat-
tas ml'd tilliimpning av bestämmel- tas med tillämpning av bestämmel-
serna i fjiirde stycket av an\'isningar- serna i punkt 1 fjärde stycket av 

, na till 19 ~ knmmunalskattelagen anvisningarna till 19 § kommunal-
( 1 l.)~8:370). skall ickl' ansl's s[1som skattelagen ( 1928:370), skall icke 
ackumulerad inkomst. anses sasom ackumulerad inkomst. 

Ackumulerad inkomst. snm avses i 3 § 5 mom., skall anses hänföra sig till 
det antal ~1r den skattskyldige innehaft den avyttrade egendomen. Realisa
tionsvinst \'id avyttring a\' fastighet för dock inte fördelas på mer än fyra ar i 
andra fall iin cb \·insten har uppkommit vid sådan avyttring som avses i 2 § 
lagen ( 1978:LJ7fl) om uppskov med beskattning av realisationsvinst eller dit 
vinsten till mer iin hiilften utgörs av {1tcrvunna avdrag för värdeminskning: av 
den a\·yttrade fastigheten. 

I ntiikt av skogsbruk skall anses hänförlig till eld antal år som motsvarar 
fiirhallandet mellan intäkten. minskad med vederbörliga avdrag, och värdet 
av ett ärs skogstilh·iixt [1 fastigheten. 

Ackumulerad inkomst. som avses i 3 § 2 mom. vid 5)-7) samt i 3 § 4 mom. 
vid 2). 5) och 6), skall anses hiinföra sig till det antal år den skattskyldige 
bedrivit jordbruket eller rörelsen. Ackumulerad inkomst, som avses i 3 * 
3 1110111. vid 2) och 3). skall anses hiinföra sig till det antal är den skattskyldige 
ir\nehaft fastigheten. Har skattskyldig åtnjutit ackumulerad inkomst som nu 
sagts i egenskap av deliigare i handels- eller kommanditbolag. skall 
inkom'1en anses hänförlig till den tid han varit delägare i bolaget. Inkomsten 
skall dock anses hänförlig till kortare tid än den skattskyldige bedrivit 
jordbruket eller rörelsen eller innehaft fastigheten eller varit delägare i 
bolaget, diirest han sä yrkar och företer utredning om det antal år v;i.rtill 
in~omsten hänför sig. eller om det eljest framstår såsom uppenbart att 
inkormten hiinfrir sig till kortarl' tid. 

!far jordbruk elkr rörelse. som bedrivits av den ena av två makar. 
iivertagits av den andra makL·n. skall denne, om han så yrkar. anses hava 

I Sc·nast::- l\'lkls.: J<JSI :297. 
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Nuvarande lydelse Fiireslagcn lydelse 

bedrivit jordbruket eller rörelsen jämväl under den förstnämnda makens 
innehav av förvärvskällan, under förutsättning att makarna då voro taxerade 
med tilliimpning av 11 * I mom. lagen om statlig inkomstskatt eller, därest 
andra maken haft inkomst. skulle hava taxerats med tillämpning av nämnda 
bestämmelse. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning när andel i 
handels- eller kommanditbolag. som iigts av den ena av två makar, övertagits 
av den andra maken samt niir jordbruk, rörelse eller andel i bolag i samband 
med den ena makens död övertagits av den andra maken, och denne var 
ensam dödsbodelägare. Inkomst, som enligt tredje stycket av anvisningarna 
till 52 § kommunalskattclagen (1928:370) taxeras hos make, skall icke till 
någon del anses utgöra ackumulerad inkomst. 

Vad i nästföregående stycke stadgas om makar skall i tillämpliga delar 
gälla även andra skattskyldiga. vilka taxeras med tillämpning av där angivna 
bcstiimmelse. 

Vid skattehcriikning enligt 1 *skall den avlidne och dödsboet anses som en 
och samma skattskyldig. 

Denna lag tr~ider i kraft den l juni 1983. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag 
för inventarieanskaffning 

Hiirigenom föreskrivs att 4 § lagei1 ( 1980:953) om särskilt invcsterim:sav-
drag för inventarieanskaffning skall ha nedan angivna lydelse. -

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

HI 
Särskilt investeringsavdrag medges inte för följande inventarier. nämli-

gen 
1) inventarier med en bcriiknad varaktighetstid av högst tre i\r, 
2) begagnade inventarier. 
3) s[idana motordrivna fordon och sliipfordon som avses i vägtrafikkungii

rclsen ( 1972:603). 
4) fartyg. luftfartyg och jiirnviigsvagnar samt containrar och liknande 

anordningar för befordran av gods. 
5) föremal avsedda för utsmyckning. 
6) inventarier för vilka anskaffningsvärdet under beskattningsåret inte har 

uppgått till sammanlagt minst 10 ono kronor. 
Bestämmelserna i första stycket 3) gäller inte sliipvagn som dras av traktor 

eller motorredskap och som anviinds endast pi1 siitt som anges i viigtrafik
skattclagcn (1973:601) i fdga om traktor klass Il. 

För inventarier. som har förvärvats från n{1gon med vilken förvärvaren iir i 
väsentlig ekonomisk intressegemenskap. medges siirskilt investeringsavdrag 
endast om inventarierna har tillverkats av siiljarcn och tillverkningen har 
påbörjats efter den 31 oktober 1980. 

Siirskilt investeringsavdrag beriik- Särskilt investeringsavdrag beriik-
nas inte för sådan del av anskaff- nas inte för s[1dan del av anskaff-
ningsvärdet av inventarier för vilken 
utg:'ttt statsbidrag snm 111·ses i rlttonde 
stycket av anvisningarna till 19 * 
kommunalskattelagen ( 1928:3711). 
Särskilt investcringsavdrag bcriiknas 
inte heller för st1dan del av anskaff-

, ningsviirdct för vilken vinstfond 
enligt lagen ( 1980:456) om insätt
ning pii tillfälligt vinstkonto eller 
invcstcringsfond enligt lagen 
( 1979:609) om allmiin invcsterings
fond eller motsvarande iildre fi.irfatt
ning har tagits i anspr<ik. 

ningsvärdet av inventarier fiir vilken 
utg<ltt niiringshidmg enligt punkt 1 av 
anvisningarna till I 9 * komrnunal
skattclagcn ( 1928:370). Siirskilt in
vcstcringsavdrag bcriiknas inte hel
ler för sådan del av anskaffningsvär
det för vilken vinstfond enligt lagen 
( 1980:456) om insiittning pt1 tillfälligt 
vinstkonto eller invcsteringsfond en
ligt lagen ( 1979:609) om allmiin 
invcsteringsfond eller motsvarande 
iildre författning har tagits 
ansprt1k. 

Denna lag triider i kraft den I juni 1983 och tilliimpas första gimgen vid 
I 985 ilfs taxering. 

I Senaste lydelse ICJSI :304. 
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6 Förslag till 
Lag om· ändring i lagen ( 1980:954) om särskilt investeringsavdrag 
för byggmulsarbekn m. m. 

J liirigenom foreskri\' att 4 * lagen ( 1980:9.'i..\) om siirskilt investeringsa\·
drag för bvggnad-.arbet<:n m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

N11\'arc111cl<' !rdclse Föreslagen lrde/se 

H 
Siir-;kilt inn'steringsaHlrag medges inte för utgifter till den del de avser 
I) lokaler a\ sedda for bostadsiinJam;·i!. 
2) bensinstationn. parkeringshus el kr parkeringsanbggningar. 
3) butiks-. k,intors-. bank-. hntcll- eller restauranglokaler. 
4) samlinl!>h)kalcr eller niijcslokaler. 
5 l -.ponh:tlLtr c·lkr andra idrottsanläggningar. 
Avdrag medges endast om det belopp som skall ligga till grund fiir 

beriikningcn ;1\' a\'llr;1gl'l för ett och samma arbete har uppg<ht till minst 
I O 000 krom)r. 

Siirskilt investcringsavdrag beräk
nas intc f<ir s;idan dcl ;l\ utgifterna 
för 'ilkcn utgi1tt s11ushiclmg som 
a1·sc.1 i 1/11u11de .11yckc1 av a11\'isning
arna till l 'J ~ kommunalskattclagen 
(I 92:'::T7ll). Siirskilt invcstcringsav
drag heriiknas inte hcller för s<"tdan 
del av utgiftnna ti.ir ,·ilken vinstfond 
enligt lagen (I 'J:':lJ:..\:'ih) nm insiitt
ning p<I tillfälligt vinstkonto eller 
investeringsfond cnligt lagen 
( 1979:6ll'JJ om allmitn in\'Cstcrings
fond cllcr mots\ arandc iildre författ
ning har tagits i anspr;1k. 

Siirskilt invcsteringsavdrag bni1k
nas inte för sådan del a\· utgifterna 
för vilken utg{1tt niiringsbidrag enlig! 
punkt 2 av anvisningarna till 19 ~ 
klllnmunalskattelagen ( 192:'!:370). 
Siirskilt investeringsa\'drag bc_r:iknas 
inte hcllcr för sädan del av utgifterna 
för vilken vinstfond enligt lagen 
( 1980:45<1) om in~iittning p{1 1illfalligt 
vinstk<into eller investeringsfond L'n
ligt lagcn ( 1979:609) om allmiin 
inve~teringsfond eller motsvarande 
äldre författning har tagits 
anspråk. 

Dcnna lag t rfidcr i kraft den JU11t I Wn och tillämpas första gången \'id 
198:' [trs t.1xcring. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981: 1099) om särskilt imesteringsavdrag 
vid redovisningen av mcrvärdcskatt 

Härigenom förökri\'s att 2 ~ lagen (1981: 1099) om särskilt invcsterings
avdrag vid redovisningen av mervardeskatt skall ha nedan angivna lydel
se. 

N11l'llrande l.rd('lse 

, ~ 
- s 

Förcslagrn lydelse 

Avdrag medgcs vid anskaffning av döda inventarier avsedda för stadigva
rande bruk i verksamheten. 

Med inventarier först;1s tillgiingar som vid inkomsttaxeringen behandlas 
enligt de besliimmelscr som giiller för maskiner och andra för stadigvarande 
bruk a\·sedda in\·L·ritarier. Som inventarier anses dock inte nyttigheter ~om 
avse~ i punkt 11 av anvisningarna till 22 ~ kommunalskattelagen (1928:370) 
och inte hclkr tillgi111gar som avses punkt 6 av anvisningarna till 29 ~ 
nämnda lag. 

Avdrag medges inte för siidan del Avdrag medges inte för sådan del 
av anskaffningsviirdct av inventarier av anskaffningsviirdet av inventarier 
för vilken utg;ir 1tatshidrag som m·ses för vilken utgt1r niiringshidrag enligt 
i il11undc styckN av anvisningarna till punkt 2 av anvisningarna till 19 ~ 
19 ~ kommu nalskattdagen. Avdrag kommunalskattelagen. Avdrag 
medges intt' hdkr fi.ir stidan del av medges inte heller för sädan del av 
anskaffningsviirdet för vilken im·es- anskaffningsviirdet för vilken inves-
teringsfond enligt lagen ( 1979:609) teringshmd enligt lagen ( 1979:609) 
om allm~in i1we~teringsfond eller om allmiin investeringsfond eller 
mots\ aran de iildre författning tas i motsvarande äldre författning tas i 
anspri1k. ansprak. 

Anskaffa, inventarier av kommissinniirsföretag som avses i 43 ~ 2 mom. 
kommunalskattl'iag('ll tillkommer - savida ri.irelseinkomsten redovisas hos 
kommittentfliretag - avdraget sistnäml)da företag oaktat inventarierna iigs 
av kummissionjrsfiiretaget. 

I fri1ga nm inventarier som hyrs ut av aktiebolag som avses i lagen ( 1980:2) 
om finansbolag under en period av minst tre år för att enligt särskilt avtal 
;111\·iindas a\· hyrestagare (finansiell leasing) tillkommer avdragt:t hyrestaga
ren oaktat inventarierna ägs av finansbolaget. 

Denna lag triidcr i kraft den I juni 1983. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i taxcringslagen (1956:623) 

I liirigenom fiir(·skrivs att 26 * samt 37 ~ I och 5 rnorn. taxeringslagen 

(1956:623 )1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·1m111de lnil'lse Föreslagen lydelse 

26 ~c 
Om inkomst av jordbruksfastighet. annan fastighet för vilken intäkterna 

heriiknas enligt 24 * I mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller rörelse 
rt•dovisas enligt hokföringsmiissiga grunder med räkenskapsavslutning 
medelst vinst- llch förlustknntn. skall självdeklaration utöver vad eljest är 
föreskri\·ct inneh{tlla: 

I) uppgift om storleken av omsiittningen, 
2) uppgifter huru viirdesiittningcn it lager samt fordringar skett. 
3) uppgift huru dl'! hok fiiringsmiis,iga vinstresultatet justerats till överens

stiimmclse med de for den skattemibsiga inkomstberäkningen stadgade 
grunderna. 

4) uppgifter nirandt· i riikenskapcrna gjorda avdrag för värdeminsk
ning. 

5) uppgiftcr riirande gjorda avdrag för avsiittningar till pensions- eller 
andra persnnalstiftdscr eller till fonder eller stiftelser av annat slag. 

6) uppgift om \·ad lkn skathkyldige i varor. penningar eller annat uttagit ur 
niiringsvcrksamheten eller annnrleclö använt för hestridande av levnads
knstnacler elln eljest för utgifter. som icke iiro hiinfiirliga till. omkostnader i 
verksamheten. st1 ock om andra form:'\ ner som den skattskyldige ittnjutit av 
fostighe!L'n eller riirclsen. 

7) uppgift nm hellipp. som vid inkomstheriikningen avdragits såsom 
resekustnadcr. i den mim s:"tdant belopp icke utgivits till anstillcla och 
upptagits ,~, k11ntrollupp)!ifter rörande dessas förmåner. dock att. diirest 
liimnandet iir förenat med synnerliga sv;irigheter. uppgiften efter medgivan
de a\" skattechdrn i det liin. där den skattskyldige skall taxeras till statlig 
inkomstskatt, m<"i l;lmnas fiirst dtn anmaning. 

KJ uppgift om kostnader flir reklam. som riktar sig till bestämda personer 
och som har k:traktiir av gi1va av mer iin obetydligt värde, 

l)) uppgift om 1·erk.uii/ltl11 ned- l)) uppgift om kontraktsnedskril·-
skrirningar ai· i·iird<'t å riirrighcrcr till ning och kontraktsavskril'lling. 
!iT1'1w1.1· 111· om1·ci1111i11g11i/ff!.t/11gar 
samt 11111ski11a och a11clm i111·,·11raria, 
S<i/11/ 

1 l.aµ~n <llnrr1·L·k1 J •17 J :39'!. 
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l\'urnnmde lydelse Föreslagen lydelse 

10) uppgi ftcr rörande i riikenska
perna gjorda avsiittningar för framti
da garantiutgifter. 

10) uppgifter rörande i riikenska
perna gjorda avsättningar för framti
da garantiutgifter. samt 

I]) uppgifter riJrande sädann i 
räkenskaperna gjorda 111"sä1111ing11r 
till intem1·instkonto får 1·ilka anlrag 
yrkats och den del a1· intcrm·i11.11c11 
enligt ko11ccmredm·i.1ning1·11 so111 b1·
liiper på a1·sii1111i11gama i fräga. 

Redovisas inkomst av jordbruksfastighet. annan fastighet fiir vilken 
intiiktt?rna beriiknas enligt 24 § l mom. kommunalskattclagen elkr rörelse 
enligt hokföringsrniissiga grunder men utan räkenskapsavslutning medelst 
vinst- nt.:h förlustkontn. skall beträffande inneh{1llet i självdeklaration i 
till:lmpliga delar giilla iiven vad ovan sägs. 

Vid redovisning av inkomst av rörelse oeh jordbruksfastighet skall gift 
skattskyldig uppge art och omfattning av sitt och nwkens arbete i 
förviirvsk:illan samt i i\vrigt liimna de uppgifter som erfordras för till:impning 
av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagcn ( 1928:>70). 

Vad i denna paragraf stadgas skall av livförsiikringsanstalt. siivitt ang!ir 
fi\rsiikringsrörelse. iakttagas allenast i vad giilkr uppgifter om huru 
\'iirdeS:ittningen å lager samt fordringar skett: hiirutiiver skall iakttagas vad i 
27 * siigs nm skyldighet att lämna diir avsedda uppgifter. 

N111•1irr111de lydelse 

3H 
1110111. ·'Till ledning vid inkomsttaxering och registrering av prelimin~ir 

A-skatt. som har innehiillits genom skatteavdrag. skall varje ~ir utan 
anmaning avliimnas uppgifter 1ko11trolluppgiftt:r) för det fi.ir<:gi11.:11dc kalcn
deritret enligt följande uppst;illning. 

Uppgijisskyldig Vem uppgijien skall 
ll\'Sl' 

Föreslagen lydelse 

3H 

Vad upv~ijicn skall 
(l\'S<' 

I mom. Till ledning vid inkomsttaxering och registrering av preliminär 
A-skatt. som har innehållits genom skatteavdrag. skall varje t1r utan 
anmaning avlämnas uppgifter (kontrolluppgifter) för det föreg{1rnde kalcn
deraret enligt följande uppställning. 

Uppgifisskrldig Vem uppgifien skall Vad uppgiften skall 
ll\'.\'1' ll\ 'St' 

'Senaste lydelse 1982: 11108. 
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Föreslagen lydelse 

9. Drn som har läm
nar stöd SO/Il il\'SCS i 
1n1nkt 2 m· anvisningar
na till 19 -~ kommunal
skattclagen 

Den som enligt be
slutet skall åtnjuta stö
det. 

Näringsbidrag1;t 
eller det belopp som 
ejrergctts. jämte 
uppgUr om datum 
fiir wbctalningcn m· 
bidraget eller be
slutet 0111 eftergift 
och stödets ända
mål. 

I 1928:370!. 

N111·1ira11de lydelse 

5 mom. 4 Dt>n som har att 
avliimna kontrolluppgift enligt 1 
mom. punkterna I, 2. 3 b-3 f eller 7 
skall senast dL'n .~I _januari under 
taxcrings;1rct till inkomsttagaren 
iiver<inda uppgift med de upplys
ningar som liimnas i kontrolluppgif
ten. 

Föreslagen lydelse 

5 mo m . Den som har att a\·Um
na kontrolluppgift enligt I mom. 
punkterna L 2, 3 b-3 f. 7 eller 9 skall 
senast den 31 januari under tax
erings;1ret till inkomsttagaren iiver
siinda uppgift med de upplvsningar 
som lämnas i kontrolluppgiften. 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1983 och tilliimpas såvitt gäller 26 S 
första gången vid 1984 ärs taxering och såvitt gäller 37 *I och 5 mom. första 
gilngen vid 1985 års taxering. 

4 Senaste lvdt:lse 1971':.i!ll. 



SkU 1982/83: 44 

· 9 Förslag till 
Lag om upphäYande aY förordningen (1961:528) om skattefrihet 
för bidrag från norrlandsfonden, m. m. 

.12 

Härigenom föreskrivs att förordningen ( l 961 :528) om skattefrihet för 

bidrag frirn norrlandsfonden. m. m. skall upphöra att gälla den I juni Jl):-;J. 

Den upphri\'lla lagen giilkr Jack alltjämt i fr<1ga om bidrag eller liin som har 

liimnats fl"ire ikrafttriidandct eller under bcskattningsär för vilket taxt'ring 

skett {ir I ')84 L'lk-r tidigare. 
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Motion 

Med anledning av proposition 1982/83:94 har viickts motion 1982/83:2244 

av Knut Wachtmeister m. fl. (m). 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att den föreslagna avdragsrätten i 

punkt 18 a i anvisningarna till 29 ~ KL ändras enligt följande: 

"Avdrag får göras för bidrag som i samband med strukturrationalisering 

lämnas för sysselsättningsfriimjande ätgärder under förutsättning att bidra- · 

get lämnas utan villkor. .. 

Utskottet 

Propositionen innehåller förslag om ändrade regler för beskattning av stöd 

till företag och om elen skattemässiga behandlingen av bidrag till regionala 

utvecklingsfonder. I propositionen föreslås också en utvidgning av rätten att 

genom avdrag för avsättning till internvinstkonto erhålla uppskov med 

beskattningen av vinst vid överlåtelse av lagertillgångar mellan företag inom 

en koncern. 

Reglerna för beskattning av företagsstöd anpassas enligt förslaget till de 

principer som kommit till uttryck i bokföringsnämndens anvisningar för 

redovisning av sådana stöd i företagens bokföring. Detta innebär att i princip 

endast stöd som liimnas utan förbehåll om återbetalning blir skattepliktiga, 

medan stöd som ges med sådant förbehåll enligt huvudregeln skall behandlas 

som lån och således inte föranleda någon beskattningsMgärd. Endast om 

mottagaren av stödet inte uppfyller de villkor som uppställts eller bryter mot 

de föreskrifter som har meddelats vid beviljandet av stödet eller om förut

sättningarna för stödet eljest rubbas till följd av någon oförutsedd händelse 

skall stöd som kan återkrävas räknas som bidrag. 

Förslaget i propositionen innebär. s{1vitt utskottet kan bedöma. att den 

oklarhet som hittills rått när det gällt att avgöra vilka företagsstöd som skall 

behandlas som bidrag i KL:s mening i huvudsak undanröjs. De föreslagna 

reglerna - vilka fått ett positivt mottagande vid remissbehandlingen - och de 

klarläggande uttalanden i fråga om vissa stödformer som dcpartementsche

fen gör i propositionen är enligt utskottets mening iignade att leda till 

betydande förenklingar vid den praktiska tillämpningen såviil för de 

skattskyldiga som för taxeringsmyndigheterna. Utskottet tillstyrker diirför 

bifall till propositionen i denna del. 

Bidrag till regionala utvecklingsfonder skall enligt propositionen vara 

avdragsgilla vid beriikning av rörelseinkomst förutsatt att de lämnas utan 

villkor. 

Knut Wachtmeister m. fl. (m) anser att bidrag som ett företag lämnar i 

syfte att utveckla ett läns näringsliv bör vara avdragsgilla oavsett om bidragen 

förmedlas via en regional utvecklingsfond eller ej. Motioniirerna begär 

därför i motion 2244 att alla bidrag som i samband med strukturrationalise-
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ring lämnas för sysselsättningsfriimjande åtgiirder skall vara avdragsgilla 

under förutsiittning att de liimnas utan villkor. 

·En regional utvecklingsfond skall enligt normalstadgarna för sådan fond 

aktivt verka för fortsatt utveckling av liinets niiringsliv och för likade 

möjligheter till trygg sysselsättning. Den har till uppgift hl. a. att bevilja och 

förmedla lån och bidrag inte bara från staten, landstingskommun eller 

kommun utan ocksä från annan som ställer medel till förfogande. 

I likhet med departementschefen anser utskottet att det. inte minst av 

administrativa skäl och för att undvika missbruk av avdragsrätten, finns 

anledning begränsa denna till sådana hidrag som liimnas till regionala 

utvecklingsfonder. l likhet med departementschefen vill utskottet också 

understryka att elen omständigheten att avclragsregcln omfattar endast 

hiclrag till regionala utvecklingsfonder inte utesluter att avdrag kan medges 

för stöd till sysselsiittningsfrämjande ätgärder i andra fall. Till avdragsgill 

driftkostnad i rörelse räknas nämligen bl. a. kostnader för personal. som iir 

eller varit anställd i rörelsen. 

Med det anförda avstyrker utskottet motion 2244. 

Mot elen i propositionen föreslagna utvidgningen av rätten att vid 

överlatelse av lagertillgängar inom en koncern göra avdrag för avsättning till 

internvinstkonto har utskottet inte funnit anledning till erinran. Inte heller i 

övrigt har utskottet något att invända mot de delar av propositionen som 

hiinvisats till utskottet. Utskottet tillstyrker följaktligen hifall till propositio

nen i dessa delar 

Som framgår av inledningen till detta betänkande innehåller st1väl elen nu 

aktuella propositionen 94 som den till skatteutskottet likaledes remitterade 

propositionen 157 förslag om ändringar av anvisningarna till 19 * KL. 

Utskottet har ansett att hehancllingen av nämnda lagrum hör ske i ett 

sammanhang i samband med behandlingen av proposition 94. 

De ändringar av anvisningarna till 19 ~KL som föreslås i prop. 157 är 

delvis av formell art men avser cckså en justering i sak. Innebörden av denna 

är att hela den_ tjiinstepension som utbetalas efter en pensionstagares död i 

framtiden skall utgöra skattepliktig inkomst och att således samma regler 

kommer att gälla i fräga om såväl statliga som icke statliga pensionssystem. 

Utskottet tiUstyrker bifall till detta förslag. 

Utskottet hemställer 

1. att riksdagen med bifall till proposition 1982/83:94 s{tvitt avser 

förslaget om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370) och till 

proposition 1982/83: 157 såvitt avser förslaget om ändring av 

anvisningarna till 19 * samma lag samt med avslag på motion 

1982/83:2244 antar det p{1 s. 4-20 i detta betänkande ätergivna 

förslaget till lag om ändring kommunalskattelagen 

(1928:370), 
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2. att riksdagen med bifall i övrigt till proposition 1982/83:94 i vad 

den hänvisats till skatteutskottet antar de vid denna proposition 

fogade förslagen till 

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

skatt. 

b) lag om ändring i lagen (1973:421) om särskilt forskningsav

drag vid taxering till statlig inkomstskatt, 

c) lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig 
inkomstskatt för ackumulerad inkomst, . 

d) lag om ändring i lagen ( 1980:953) om särskilt investerings

avdrag för inventarieansk.affning. 

e) lag om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investerings

avdrag för byggnadsarbeten m.m. 

f) lag om ändring i lagen ( 1981: 1099) om särskilt investerings

avdrag vid redovisningen av rnerviirdeskatt, 

g) lag om ändring i taxeringslagen (1956:623), 

h) lag om upphävande av förordningen ( 1961:528) om skatte

frihet för bidrag från norrlandsfonden, m.m. 

Stockholm den 19 april 1983 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK WÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnberg (s), Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c). 
förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m). Olle Westberg (s). Hagar 
Normark (s). Bo Lundgren (m). Ingemar Halknius (c). Bo Forslund (s), 
Björn Molin (fp). Anita Johansson (s). Anna Lindh (s). Ewy Möller (m). 
Bruno Poromaa (s) och Erkki Tarnmenoksa (s). 

Reservation 

Knut Wachtmeister. förste vice talmannen Tngegerd Troedsson. Bo Lund

gren och Ewy Möller (alla m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 34 som börjar med "En 

regional" och slutar med "motion 2244" bort ha följande lydelse: 

Syftet med förslaget om rätt till avdrag för bidrag till regionala 

utvecklingsfondcr är att främja sysselsättning i samband med strukturratio

naliseringar. Om detta syfte skall kunna tilldogoses i önskvärd utsträckning 

bör enligt utskottets mening bidragen vara avdragsgilla vare sig de förmedlas 

av en regional utvecklingsfond eller ej. Utskottet anser således att varje 

bidrag som främjar näringslivet inom ett län och tryggar sysselsättningen bör 
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vara avdragsgillt vid taxeringen. Förslag om författningsändring av den 

innebörden bör så snart som möjligt föreläggas riksdagen. 

dels att utskottets hemställan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 

1. att riksdagen med anledning av proposition 1982/83:94 savitt 

avser förslaget om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370) 

och med bifall till proposition 1982/83: 157 såvitt avser förslaget 

om ändring av anvisningarna till 19 § samma lag samt med 

anledning av motion 1982/83:2244 

a) antar det på s. 4-20 i detta betänkande återgivna förslaget till 

lag om ändring i kommunalskattclagen (1928:370), 

b) ger regeringen till känna vad utskottet anfört om rätt till 

avdrag för bidrag som utges för att främja ett läns närings

liv. 

mlnablgotab Stockholm 1983 75288 


