
Skatteutskottets betänkande 

1982/83:5 

om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersätt
ningar m. m. (prop. 1982/83: 11) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1982/83:11 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

1. lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragser-

sättningar, 

2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 

3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 

4. lag om ändring i taxeringslagen (1956:623). 

För att minska anviindningen av s. k. grå arbetskraft i samband med att 

uppdrag utförs i uppdragsgivarens rörelse eller på uppdragsgivarens fastig

het föreslås i propositionen en särskild lag med bestämmelser om avdrags

och uppgiftsskyldighet i fråga om vissa uppdragsersättningar. Genom att 

ersättningar för sådana uppdrag inte redovisas i föreskriven ordning un

dandras f. n. skatter och avgifter med betydande belopp. Utbredningen av 

den grå arbetskraften skapar också mycket besviirande problem för de 

seriösa företagarna inom berörda branscher. 

De uppdrag som de föreslagna bestämmelserna om avdrags- och upp

giftsskyldighet gäller motsvarar vissa tjänster som är skattepliktiga enligt 

HH Jagen ( 1968: 430) om mcrvärdeskatt. 
Den som ger ett uppdrag av det slag som anges i lagen och inte är 

huvudarbetsgivare för den som skall utföra arbetet skall kontrollera att 

fakturan för uppdraget innehåller vissa uppgifter om bl. a. uppdragstaga

rcns registrering för betalning av preliminär skatt eller mcrvärdeskatt. 

Saknas uppgifterna. är han skyldig att göra avdrag med 50% av ersättning

en och att betala in beloppet till länsstyrelsen. Är uppdragstagaren en 

fysisk person, skall avdrag på ersättningen sålunda göras om fakturan 

saknar uppgift om att uppdragstagaren skall betala 8-skatt. För en upp

dragstagare som är en juridisk person skall avdrag göras, om faktur~n inte 

innehåller uppgift Gm under vilket nummer uppdrags tagaren är registrerad 

till mervärdeskatt. 

Friln lagens bcsUmmelser nm avdragsskyldighet finns dock flera undan

tag .. \·•drag skall s;iledes inle göras om uppdraget getts till staten eller till 

J.:1;;nmun. A vdragsskyldighl't föreligger inte heller om det med fog kan 

anc:1s an .:rs;ittning<'n för uppdr:aget kommer att understiga 500 kr. 
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Sär,kilda bestiimmcls..:r giilld om uppdragsgivar..:n ;ir t\ ... isk 1x-rsoi1 eller 

dödsbo llCh uprdragd avser arbete p~i en ~chablontaxerad fastighet. N;'1 

gLlll kunlrnll- eller avdragsskyldighet föreligger d{i inte. Sm;\Jmsiigarcn 

skall i stilllet liimna uppgifter om uppdragstagaren och om crsiittningcns 

st,•rlck i sin s,iiilvddlaration. Om n:\gon ,~rsiiltning inte har hctalats ut 

undt'r h..:skattningsi\rct eller om utbetalad ersiittning inte for någon upr

dragstagare uppgr1tt iil 500 kr., skall en försäkran lämnas om detta. Samma 

bc~liimmeb<:r fiin;sliis gälla för den som liiter utföra ett arhete i en boo,;tads

lägcnhet ~om han innehar som medlem i en hostadsförening ..:!ler som 

Lkliigare i ett hostadsakticholag. 

Lagens be,;tiimml'lsi:r flir det fall att en uppdragsgi\·arc inte fullgör sin 

avdrags- eller urrgiftsskyldighct iiverensst:immer i stort sdt med vad som 

enligt uppbi)rdsiagen 1.1953: 2721 i motsvarande situation gidlcr för en ar

behgi•:are. Uppdragsgivaren kan siilunda gl'•ras betalningsskyldig för dd 

hcl11pp .... om han har undcr!iitit att innd1iilla. En ,mi'1hus- eller Hlgenhcts

ägare. sDm l~lmnar oriktig uppgift eller trots anrirnning undcrl<\ter att avge 

försäkran. kan på liknande s~itt hli betalningsskyldig för ett belopp som 

motsvarar viss del av den utbetalade crsiiltningcn. Om underlåtenheten 

eller det oriktiga uppgiftslämnandet framstftr som ursiiktligt. kan betal

ningsskyldigheten dock helt efterges. 

Ett helopp som uppdragsgivaren har innehållit eller har betalat in till 

(;insstyrelsen efter heslut av lokal skattemyndighet eller förvaltningsdom

stol skall krediteras uppdragstagaren som preliminär skatt eller - om 

uppdragstagarcn iir handelsbolag eller annars inte skall taxeras för ersätt

ningen - st•m merviird..:skatt. En uppdragsgivare som umlcrliitit att göra 

avdrag eller liimnat oriktig uppgift t)ch pi\ grund d;irav i'tlagts hetalnings

skyldigh<:t har rcgrcssriitt mot uppdragqagaren för det belopp som han 

betalar in till Wnsstyrelsen. 

Lagen fi•n:slä" ocksf1 i övrigt följa upphördslagens mönster. Detta giiller 

hestiimmel-;erna lll11 indrivning. uppdrags~ivarens anteckningsskyldighet. 

preskription, bctalningsskyldighet för juridisk persons sUillföreträdare, 

straff och hesviir. 

Lagen föreslås triida i kraft den I januari 1983 och tilliimpas i fråga om 

ersiittningar -som betalas ut efter ikraftträdand..:t. 

Lagförslaget angående kommunalskattelagen berör 20 § i denna lag. Med 

hänsyn till andra aktuella förslag till ändringar i samma lagrum kommer 

utskottet att behandla detta lagförslag i annat sammanhang. 

I övrigt har lagförslagen följande lydelse. 
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Förslag till 

Lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdrags
ersättningar 

l-liirigenom fi.ireskrivs följande. 

/11/edandc hestiimmelser 

I § r denna lag ges besliimmclser om avdrags- och uppgiftsskyldighet i 
friiga om ersättningar för vissa uppdrag, som lämnas till fysiska eller 
juridiska personer. 

2 * Bestämmelserna i denna lag om avdragsskyldighet är inte tilltimpliga 
om uppdragsgivaren är skyldig att som huvudarhetsgivare göra skatleav
drag på ersiillningen enligt 39 ~ I mom. första styået uppbördslagen 
( 1953: 272) . 

.3 ~ När i denna lag uttryck anvi1nds som förekommer i kommunalskatte
lagen ( 1928: 370). lagen ( 1968: 430) om mervärdes katt. taxeringslagen 
( 1956: 623) eller uppbördslagen ( 1953: 272), har de samma innehörd som i 
dessa lagar. 

Uppdragen 

4 ~ Denna Jag gäller i fråga om uppdrag som utgör skattepliktig tjänst 
enligt 10 ~ lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt och 

I. avser mark och innefattar undersökning. planering. jordhearbetning. 
jordförbättring. schaktning. sprängning, borrning. dränering. utfyllning 
eller ytbeläggning; 

2. avser växande skog. odling eller annan växtlighet och innefattar 
röjning. sådd. plantering, uppskattning, märkning. gödsling, beskärning, 
gallring. skörd. avverkning eller växtskydd; 

3. avser byggnad eller annan anläggning och innefattar uppförande. 
anläggande, rivning. reparation. ändring eller underhåll; 

4. avser uppdragsgivarens rörelse och innefattar tillverkning på beställ
ning. montering. rengöring, reparation. ~indring eller undcrh~lll samt utförs 
på uppdragsgivarens arbetsplats; 

.'i. avser godstransport för sådan verksamhet för vilken uppdragsgivaren 
är bokföringsskyldig. 

A l'(/ragssky/dighet m. m. 

5 § En ur.pdragsgivare skall vid varje utbetalning av ersättning på grund 
av uppdraget göra avdrag med 50 procent av ersättningen. Något avdrag 
skall dock inte göras 

I. om uppdraget avser fastighet. för vilken intäkten skall beräknas 
schablonmässigt enligt 24 * 2 mom. kommunal skattelagen ( 1928: 370) och 
uppdragsgivaren är fysisk person eller dödsbo; 

2. om uppdraget avser bostadslägenhet som uppdragsgivaren innehar på 
grund av hyresavtal eller tjänsteavtal eller som medlem i bostadsförening 
eller som delägare i bostadsaktiebolag~ 

l om uppdraget ges till staten. landstingskommun. kommun eller kyrk
lig kommun; 
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4. om uppdragstagaren ~ir fysisk person och betalningen erHiggs rnol 
faktura som innehiilkr uppgift llll1 uppdragstagarens namn och personnum
mer. ersiittningcn.' storlek samt uppgift Plll att uppdragstagaren iir skyldig 
all betala preliminiir B-skatt: 

5. om 11ppdragstagaren tir juridisk person och betalningen erliiggs mot 
faktura som inneh{illcr uppgift om uppdragstagarens namn och det nummer 
som uppdragstagaren iir registrerad under enligt lagen ( 1968: 430) om mer
viirdt'.skatt samt uppgift om ersiittningens storlek och merviirdeskattens 
belopp: 

h. om det med fog kan antas att ersiittningen till uppdragstagarcn på 
grund av uppdraget inte kommer att uppgii till 500 kronor. 

I ersiittning som avses i första stycket skall inte räknas in vad .som utgör 
betalning fiir material och dylikt. 

6 ~ Den lokala skattemyndighet som skall utforda uppclrag.-;tagarens 
skattsedel for prelirniniir skatt för det ilr dä crsiittningcn betalas ut. fftr 
hcsluta all avdraget <.kall 11nde1fatas cilier göras efter en liigre procentsats 
iin smn anges i 5 ~. S<ldant beslut fitr meddelas om uppdragstagaren gör 
sannolikt. eller det annars framsti1r som troligt. all den preliminiira skatten 
diirmed hiittre kommer att motsvara den slutliga skatten. 

7 ~ I friiga om inbi::talning och redovisning av ett inneh<.tllet belopp skall 
hestiimml'lserna i 24 ~ 2 mom. samt 52-55 och 8~~ ~~ uppbördslagen 
( 195J: 2721 om arbetsgivares inbetalning och redovi-.ning av prdiminär A
skatt giilla i tilliimpliga delar. 

Bestiirnmclser om skyldighet att liimna kontwlluprgift om den utbeta
lade ersiittningen finns i 37 ~ I mom. taxeringslagen ( 195h: 62.~l. 

Pii ett inneh(1llet belopp som inte har betalats i riitt tid och ordning skall 
restavgift och tilläggsavgift utgii enligt 5X * I mom. upphi1rdslagcn. Diirvid 
~kall he,;tiimmel~erna i ~X~ 2 nlllm. s,innna lag tilliimpas. 

Uf 'f'.t: (fisskY/d ig '11· / 
8 * Den som i sin allmiinna sjiilvdeklaralion skall redovisa fastighet, rör 
\"ilken intäkten skall bcriiknas schablonmiissigt enligt 24 ~ 2 nwm. kom
munalskattelagen ( l'J28: 370). aktie i bostadsaktiebolag eller andel i bo
stadsförening skall. om crsiittning under beskattningsiin::t har betalats för 
uppdrag enligt 4 * 1--3 betriiffande fastigheten eller bostadslägenhet som 
hör till aktien eller andelen. i deklarationen liimna uppgift om 

I. namn, postadress och personnummer. organisatim1snummer eller re
gistrcringsnummer till mcrviirdcskatt för den som har uppburit ersiittning
en: 

2. ersättningens storlek. 
Har undi::r beskattningsftret inte betal;1ts ut nf1gon si.i.dan ersiittning som 

avses i första stycket eller uppgär den utbetalade ersiittningen inte för 
n;ic;tin uppdragstagare till .'illO kronor. skall en flirsiikran liimnas om di::tta. 

I ersättningen skall inte räknas in vad som utgör betalning för material 
och dylikt. 

9 * l!nderbter den uppgiftsskyldige att ltimna uppgift eller försiikran 
eller tir uppgiften eller försäkran ofullstiindig. fftr taxerin!!'lliimndcn. liins
styrelsen eller den lokala skattemyndigheten anmana den uppgiftsskyldige 
att avhji.ilpa bristen. 
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IO * En uppgiftsskyldig som inte har, liimnat uppgift eller försiikran enligt 
8 § pMörs en avgift med IOO kronor. 

En uppgiftsskyldig som har anmanats att liimna uppgift eller forsiikran 
men inte fullgjort sin skyldighet inom den tid som har angetts i anmaningen 
pilfors en avgift med 200 kronor. 

Avgiften skall av den lokala skattemyndigheten påföras som slutlig eller 
tillkommande skatt. Avgiften får helt efterges av liinsstyrelsen om siirskil
da skäl föreligger. Niirmare föreskrifter om detta meddelas av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestiimmer. 

11 § Om en uppgiftsskyldig inte hörsammar en anmaning enligt 9 *. far 
taxeringsnämnden. liinsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten före
liigga vite. Bestämmelserna i 83*upphördslagent1953: 272) om vite giiller i 
tillämpliga delar. Anmaning vari vite har förelagts skall delges den upp
giftsskyldige. 

Bl'lal11i11gs.1·kyldighet j("ir 11ppdrag.1tagare11s skall 

12 § En uppdragsgivare som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 
5 * är betalningsskyldig för uppdragstagarens skatt för det beskattningsår 
df1 ersättningen betalades ut intill det belopp som skulle ha innehiillits. 
Uctalningsskyldighet föreligger dock inte om uppdragstagaren vid utbetal
ningen av ersättningen iir skyldig att betala prcliminiir B-skatt eller. om 
uppdragstagaren iir juridisk person. registrerad enligt lagen ( 1968: 430) om 
mervärdes katt. 

13 * Har en uppgiftsskyldig i fall som avses i 8 § lämnat oriktig uppgift 
eller osann försäkran och har därigenom en ersättning inte blivit redovisad 
av honom, är den uppgiftsskyldige betalningsskyldig för uppdragstagarens 
skatt för det beskattningsår då ersättningen hetalades ut intill ett belopp 
som svarar mot 50 procent av den oredovisade ersättningen. Medför den 
oriktiga uppgiften att uppdragstagaren inte kan identifieras. föreligger be
talningsskyldighet intill ett belopp motsvarande 50 procent av den ersätt
ning som har betalats ut. 

En uppgiftsskyldig som i sin självdeklaration inte har lämnat någl)n 
uppgift om utbetalad ersättning eller någon försäkran och inte heller trots 
anmaning enlig 9 * har avgett försäkran inom föreskriven tid är. om ersätt
ning ändå har betalats ut, betalningsskyldig enligt första stycket. 

Betalningsskyldighet föreligger inte, om den uppgiftsskyldige frivilligt 
har rättat oriktig uppgift. 

14 § Betalningsskyldighet enligt 12 eller U *får helt efterges. om under
låtenheten eller felaktigheten kan antas ha sådaryt samband med uppdrag~
givarens eller den uppgiftsskyldiges ålder. sjukdom. bristande erfarenhet 
eller därmed jämförligt förhållande att den kan anses ursiiktlig. Detsamma 
gäller om underlåtenheten eller felaktigheten framstår som ursäktlig med 
hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet. till upplysningar som 
uppdragstagaren lämnat eller till någon annan särskild omsHlndighet. 

Om det visar sig att eftergift skulle kunna beviljas enligt bestilmmelserna 
i första stycket. skall dessa bestämmelser beaktas. liven om detta inte har 
yrkats. 

15 § Fråga om betalningsskyldighet enligt 12 eller 13 ~ eller p{1 grund aY 
att uppdragsgivaren inte har betalat in ett innch:lllet b<?lopp i riitt tid ,kall 
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prövas av den lokala skattemyndighet som skall utfärda uppdragsgivarens 
eller den uppgiftsskyldiges skattsedel på slutlig skatt för det inkomstår då 
ersättningen betalades ut. Om uppdragsgivaren eller den uppgiftsskyldige 
är handelsbolag eller annars enligt 53 * 2 mom. kommunalskattelagen 
( 1928: 370) inte skall taxeras för ersiittningen, är lokal skattemyndighet. 
som skall utfärda sådan skattsedel för delägare. i stället behörig. 

På ett belopp för vilket betalningsskyldighet har ålagts enligt 12 eller 13 § 
skall utgå restavgift enligt 58 § I mom. uppbördslagen ( 1953: 272). Därvid 
skall bestämmelserna i 58 § 2 mom. samma lag tillämpas. 

Kreclitering på uppdragstagaren 

16 § Ett belopp som uppdragsgivaren har innehållit enligt 5 § skall 
gott skrivas uppdragstagaren som preliminär skatt för det beskattningsår då 
det innehölls. även om det inte betalas in av uppdragsgivaren. Om upp
dragstagaren är handelsbolag eller annars enligt 53 § 2 mom. kommunal
skattelagen ( 1928: 370) inte skall taxeras för ersättningen. skall beloppet i 
stället gottskrivas som mervärdeskatt för den rcdovisningsperiod då det 
innehölls. 

Ett belopp. som inte har innehållits men betalats in av uppdragsgivaren 
eller den uppgiftsskyldige i enlighet med beslut av den lokala skattemyn
digheten eller förvaltningsdomstol. skall gottskrivas uppdragstagaren som 
preliminiir skatt för det beskattningsår då ersättningen betalades ut. Om 
uppdragstagaren är handelsbolag eller annars enligt 53 § 2 mom. kommu
nalskattelagen inte skall taxeras för ersättningen. skall beloppet i stiillet 
gottskrivas som mervärdeskatt för den redovisningsperiod då ersättningen 
betalades ut. 

Ett belopp som inte har kunnat gottskrivas en uppdragstagare inom sju 
år efter utgången av det kalenderår då det betalades in skall tillfalla stats
verket. 

lnclrin1i11f:! m· ohetalda helopp, 111. m. 

17 § Om en uppdragsgivare har innehållit ett belopp enligt 5 § men inte 
betalat in detta i rätt tid och ordning eller är betalningsskyldig för ett 
belopp enligt 12 *· får beloppet. sedan beslut om betalningsskyldighet har 
meddelats. drivas in i den ordning som giiller för indrivning av skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272). Detsamma gäller om en uppgiftsskyldig är be
talningsskyldig för ett belopp enligt 13 *· Infi)rscl enligt 15 kap. utsök
ningsbalken fär äga rum utom för belopp för vilket betalningsskyldighet 
ålagts med stöd av 12 ~.Bestämmelserna i uppbördslagen om avkortning. 
avskrivning och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas. 

A11teck11i11gssky/dighct, rei·ision m. 111. 

18 ~ En uppdragsgivare som är bokföringsskyldig skall ha sin bokföring 
sil ordnad att det av denna framg{lr uppdragstagarens namn och post
adress. personnummer, organisationsnummer eller registrering~nummer 
till merviirdeskatt samt ersättning. Har avdrag gjorts på ersättningen enligt 
5 ~.skall också det avdragna beloppet framgå. Uppdragsgivare som inte är 
hokföringsskyldiga skall föra motsvarande anteckningar. 

En uppdragsgivare är skyldig att efter anmaning lämna uppgift om anli
tade uppdrags tagare. utbetalade ersättningar och beloppen av gjorda av
drag. Hörsammas inte anmaningen giiller bestämmelserna i 83 s uppbörds
lagen ( 1953: 272) om vite. 
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I<evision ftir verkstiillas hos en uppdragsgivare för kontrlill av atl be
stämmelserna om avdrag eller uppgiftsskyldighet har följts. Därvid giiller i 
tifömpliga delar hestiimmelscrna i 56 och 58 ~~ taxeringslagen t 1956: 623) 
om taxeringsrcvision. 

Behörig att bc~luta om anmaning. föreläggande av vite c:ller rc\'ision iir 
riksskattcverkct samt den länsstyrelse och lokala skatlemvndighet som for 
besluta om revision hos uppdragsgivaren enligt 78 ~ upphördslagen. 

Rl'grl'ssriill 111. 111. 

19 ~ Om en uppdragsgivare eller uppgiftsskyldig har betalat ett belopp 
fi.ir uppdragstagaren i enlighet med ett heslut om betalningsskyldighct pil 
grund av underliitenhct att innehiilla beloppet eller ett beslut öm beial
ningsskyldighet med stöd av 13 ~.för uppdragsgivaren dlcr Jcn uppgifts
skyldigt: söka detta !!ter av upp<lragstagaren. Därvid skall till kronlifogde
myndighetcn överliimnas det indrivningskvitto som har utfärdats vid betal
ningen eller pft annat siitt styrkas att beloppet har betalats. 

Kronofogdcmyndighi:ten t:'ir driva in bcfoppet hos uppdragstagarcn i den 
ordning som giiller för indrivning av skatt enligt uppbörd slagen ( 19)3: 272). 
Uppdragst<igarcn skall betala re-;tavgift enligt 58 ~ I mom. samma lag. 

[k,ti.immelscn i 4 s preskriptionslagen t 1981: 130! g;iller i fnlg<i om rc
gres~fordran enligt första stycket. 

20 * Om uppdragsgivaren eller den uppgiftsskyldige efter besviir funnits 
icke vara ansvarig för ett belopp. skall länsstyrelsen {iterbetala det belopp 
och den avgift som har betalats. På det återbetalade beloppet skall restitu
tionsriinta beräknas enligt 69 ~ 2 mom. uppbördslagen f !953: 272). Om 
uppdragsgivaren eller den uppgiftsskyl<lige står i skuld fl·,r skatt enligt 
uppbi)rd-,lagen. merviirdeskatt eller arbetsgivareavgift enligt lagen 
t 1981: 691 J om socialavgifter. har denne dock rätt att i1tcrfa b;1ra \ad ,om 
överstiger de obetalda skatterna eller arbetsgivaravgifterna pch de riintor 
eller avgifter som belöper pii dessa. 

21 ~ Om en uppdragsgivare har underlföit att hetala in ett belopp som har 
inndiilllih eller undcrl<'11it alt innehålla ett belopp eller om <'n uppgiftsskyl
dig iir betalningsskyldif! enligt D ~. filr den lokala skattemyndigheten inte 
ill:igga uppdrag~givaren eller den uppgiftsskyldige bctalningsskyldighi:t för 
beloppet senare iin sju ~ir efter utgiingcn av dt:t kalender;ir. d<i crsiittningen 
betalades ut. 

S tiif (l;·;ri' I rlidu l"l'.I he 111f11 ingssk,)c/ ig he I 

22 * Den som i egenskap av fi.iretriidare för t::n uppdrngsgivare. som iir 
juridi.-.k ptTson, uppsi\tligcn eller av grov oaktsamhet underlatil art betala 
in ett innt•h(illet b::lopp i r:itt tid och ordning iir tillsammans med uppdrags
givaren betalningsskyldig för beloppet och den restavgift som belöper p;\ 
detta. Betalning~skyldigheten far jämkas eller efterges om det föreligger 
s~irskilda skiil. 

Talan om all [diigga betalnings~kyldighet enligt första stycket skall föras 
vid allmiin domstPI. T;ilan fftr inte v:ickas sedan uppdragsgivarens betal
ningsskyldighel för beloppet har hortfollit enligt lagen t 1982: IX8l om 
preskription a\' skatteh)rdring<tr m. m. Hos den .som har blivit ;'\la!,!d betal
ningsskyldighet frir indrivning sk.e i den ordning ~om gäller for indrirning 
av skatt enligt uppbi.irdslagen t 1953: 272.1. !Xirvid ri1r införsel enligt 15 kap. 
utsökningsbalken iiga rum. 
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Den som har fullgjort sin lietalningsskyldighct enligt första stycket far 
söka bdoppct åter av tknjuridiska personen. D:irvid skall liestiirnmclscrna 
i 19 *tillämpas. 

Bestiimmclsen i 4 * preskriptionslagen ( 1981: I 30l giillcr i fråga om rc
gressfordringar enligt tn:dje stycket. 

Strid)~ hc.l"l'iir m. fli. 

23 § En uppdragstagarc. som uppsittligen eller av gruv oaktsamhd till 
myndighet. uppdragsgivare eller uppgiftsskyldig liimnar oriktig uppgift om 
nägot förh{1llande. som har betydelse för uppdragstagarens skyldighet att 
vidki"innas avdrag eller för den uppgiftsskyldiges redovisning enligt 8 *· 
eller underlflter att lämna föreskriven uppgift av sfttlant slag. döms till 
böter. 

Ansvar cnligt första stycket inträder ej. om giirningen iir belagd med 
straff i uppbörd slagen ( 1953: 272) eller i skattebrottslagen ( 1971: 69). 

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket. 

24 § En uppdragsgivare. som uppsiitligen eller av grov oaktsamhet i!si
dosiitter sin skyldighet att innehålla ett belopp för en uppdragstagare. som 
inte iir päl"iird prelimintir B-skatt eller. om uppdragstagaren iir juridisk 
person. inte tir registrerad enligt lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt. döms 
till böter. · 

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket. 

25 § En uppdragsgivare. som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet un
derlåter att i föreskriven tid till liinsstyrclsen betala in ett belopp som har 
innehållits. döms till böter. Om giirningen rör betydande belopp eller 
någon annan försvårande omstiindighet föreligger. döms till fängelse 
högst ett år. 

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket. 

26 § Den som i fall som avses i 8 § uppsMligen eller av grov oaktsamhet 
liimnar oriktig uppgift eller osann försäkran döms till böter. 

Ansvar enligt första stycket intrtider ej. om gärningen är belagd med 
straff i skattebrottslagen ( 1971: 691. 

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket. 

27 § Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas genom hcsviir 
hos länsrätten. Beslut enligt 6 § överklagas dock genom besvär hos läns
styrelsen. 

Följande beslut av den lokala skattemyndigheten fär inte överklagas: 
beslut om revision. 
beslut varigenom vite har förelagts. 
Taxeringsnämndens beslut varigenom vite har förelagts får inte heller 

överklagas. 

28 § Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas: 
beslut som meddelats med anledning av besvär över beslut enligt 6 *· 
beslut som avser sättet för redovisning eller inbetalning av ett innehållet 

belopp, 
beslut om revision. 
beslut varigenom vite har förelagts. 
Andra beslut av länsstyrelsen för överklagas hos kammarrätkn genom 

besvär. 
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29 § Har riksskatteverket beslutat om revision eller föreläggande av vite, 
får beslutet inte överklagas. 

30 § Hos liinsstyrelsen förordnat allmiint ombud som avses i 72 a * upp
hördslagen ( 195.3: 272) skall föra det allmännas talan i mål enligt denna lag 
och får hos den lokala skattemyndigheten yrka att betalningsskyldighet 
enligt 12 eller 13 * iiliiggs uppdragsgivaren eller den uppgiftsskyldige. 

Allmänt ombud for i.iverklaga till uppdragstagarens. uppdragsgivarens 
eller den uppgiftsskyldiges fiirrn<'tn. Den lokala skattemyndighetens beslut 
för allmänt ombud överklaga endast vad avser uppdragsgivarens eller den 
uppgiftsskyldiges betalningsskyldighet enligt 12 eller 13 §. 

31 § Besvär över beslut enligt denna lag inverkar inte p{1 skyldigheten att 
betala det belopp som besviiren avser. 

Ändras eller upphiivs ett beslut. på vilket utmiilning eller annan verksWl
lighet följt hos uppdragsgivaren eller den uppgiftsskyldige, skall verkstäl
ligheten såvitt möjligt återgå. 

Ett beslut varigenom uppdragsgivarens eller den uppgiftsskyldiges bctal
ningsskyldighet har hcstiimts till ett lägre belopp än det allmänna ombudet 
har yrkat eller medgivit. för inte föranleda återbetalning innan det har 
vunnit laga kraft, om det allmiinna ombudet har anmtilt hinder mot detta. 
Om sådant hinder har anmälts för dock liinsstyrelsen på ansökan medge 
ftterhetalning. Därvid skall besWmmelserna i 49 * 2 mom. sista stycket 
upphördslagen ( 1953: 272) om sWllande av siikerhet tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983 och tillämpas i fråga om 
ersättningar som betalas ut efter ikrafttriidandet. 

I* Riksdagen 1982183. 6 sam/. Nr 5 
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J Förslag till 

Lag om ändring i uppbörclslagen (1953: 272) 

Härigenom föreskrivs att 39 * I rnom. upphördslagen ( 1953: 272) 1 sl-:all 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·arc111de f.nldsc Fiircslc1gen lrdel.l't' 

39 * 
mom. 2 Vid uthetalning av kon

tant helopp. som för mottagaren 
(arbetstagaren) utgör sildan 
inkomst av tjiinst som i 3 ~ 2 mom. 
under I första och andra styckt:na 
avses (I ön l, skall den som utbeta
lar hcloppet (ar het s g i v a r t: n l 
göra avdrag för hetalning av preli
miniir A-skatt som arhetstagart:n 
har att betala !skatteavdrag). 

I morn. Vid utbetalning av kon
tant belopp, som för mottagaren 
(arbetstagaren) utgör sädan 
inkomst av tjänst som i 3 ~ 2 mom. 
under I första och andra styckena 
avses !I ön). skall den som utheta
lar beloppet (arbetsgivaren) 
göra avdrag för betalning av preli
minär A-skatt som arbetstagaren 
har att hetala tskatteavdragl. 
Bestii111111c/.1·er 0111 skyldighet 1111 
giiro 11\'l/rag i 1·is.1a .fiill 11iir det 111-

hetalade be/011pl'/ inte utgiir slidlln 
/iin finns i lagen ( 1982:0110) om m·
drags- och 11ppg(tt.1sky/dighe1 he
tri!l.f(111de 1·1.1so · ll{J[Jdrilgsersiitt-
11ingar. 

Har arbetstagare. vilken har att vidk~innas skatteavdrag för preliminär 
A-skatt. att erlägga kvarstiicnde skatt. som har debiterats :"irct l'iire det ?1r 
skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren skyldig att vid uthetalning av 
lön göra skatteavdrag ävt:n för s{1dan skatt. Avdragsskyldighet föreligger 
dock inte. om anstiillningen iir avsedd all vara kortare tid iin en vecka. För 
betalning <1V den k varstZtende ~katten skall arbetsgivaren vid vm:jt: uthc
talningstillfälle avdraga det helopp. ~om motsvarar s~i stor del av den skatt 
som skall hetalas under niistföljande uppbi.irdsrn;inad som beliipcr på uthe
tälningstillföllet med hiinsyn till antalet uthctalningstillfallen före ingiingen 
äv nämnda uppbördsm~inad. Belopp, som dras av vid annat uthetalnings
til!fiille tin det första. skall dock avrundas till niirmast liigre hela antal 
kronor och äterstoden dras av vid det första utbetalningstillfiillet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 

1 Lagen omtryckt 197:'.: 75. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 197.J: 771. 

~Senaste lydelse 197'1: .JH9. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagl'n ( l 95<i: 623) 

Hiirigenom föreskrivs att 37 ~ I och 2 mom. taxeringslagen ( 1956: 62.~1 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"urt11llle /ydd.\·1· 

37 ~ 

I fn()fll.
2 Till ledning vid inkomsttaxering lH.:h registrering av prcliminiir 

A-skatt. som har innchållits genom skatteavdrag. skall varje ilr utan an
maning avliimn;is uppgifter I /.:011troll1111111:ificrJ för det föregiiende kalen
deråret enligt följande uppsWllning. 
Uppgijiss/.:yldi,; Vem llfl{lg(fie11 

.\·/.:all a1·sc 

8. Den som har 
gjort avdrag för preli
miniir A-skatt och inte 
enligt annan bestäm
melse i detta moment 
är skyldig att lämna 
kontrolluppgift om 
den ersättning på vil
ken s/.:attcardraget 
har gjorts. 

Den 1111 1·ilke11.1· l'r

siit111i11g s/.:atte111"clrag 
har gjorts. 

Fiires/agen lvdelsc 

Vad llf'fJgifie11 
skall 111·se 

Utgiven ersättning. 

I mom. Till ledning vid inkomsttaxeri.ig och registrering av preliminiir 
A-skatt. som har innehällits genom skatteavdrag. skall varje år utan anma
ning avlämnas uppgifter ( /.:ontrolluppg(/ier! för dd föregaende kalender
året enligt följande uppställning. 
Uppg(f!Sshldig \lein ll{Jf'.r:(fien 

s/.:all a1·.H' 

1 Lagen omtryckt 1971: 399. 
Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974: 77~. 

' Senaste lydelse 1980: 74. 

Vad llf'f!g(fic11 
.1·/.:11// 1/I".\(' 

ji ersiitt11i11g 0111 ;·il
/.:e11 1111pgifi skall li1111-
1111s .\jiih·def.:lc1m-
tio11 enligt lc1gc11 
(/ 982: (}(}(/) 0111 11 I·

tf rag.\- och llflf!gifi.1-
skyldigliet hetriU/iJlldc 
1·is.1a llf'f!dmgsersiit1-
11ingar cJCh f!t/ 1·i/kc11 
ardrag inte hur giurts 
enligt 11ii11111d11 lag cl-
11'1" l'nligt llf'flhlirds/11-
gc11 ( /'J53: _1 7:! /. 
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l:<. Den som har 
gjort avdrag för preli
minär A-skatt eller 111·

dra.!! enligt lagen 
1982:000) om a1·

drags- och 11/lf'.t~i/is
sky/dighet hctrii.t.fiuule 
1·is.<"a 1111pdrng.1ersiitt
ni11gar och inte enligt 
annan hestiimmelsc i 
detta moment iir skyl
dig au lkimna kontroll
uppgift om den ersätt
ning pil vilken ai·dra
gct har gjort"· 

N11rnrandc lydelse 

F<Jreslugcn lydelse 

Den fiir 1·i/kc11 m·
drug har gjorts. 

12 

Utgiven ersättning. 

Fiires/agc11 lydelse 

2 1110111.' Vid avliimnande av uppgifter. varom stadgas i I mom. skall 
iakttagas följande. 

Avser siidan förmi'in. varom i I mom. första och andra punkterna för
mäles. endast en del av iiret. skall upplysning meddelas om den tidrymd, 
for vilken förmånen utgått. 

I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och traktaments
ersiittning. skall angivas beloppet av dels rcsekostnadscrsättning och del~ 
traktamentsersiittning jämte tid for vilken traktamentsersättning utgått. 
Därvid -.kola uppgifter lämnas om traktamentsersättning dels för förrätt
ningar inom rike! i enlighet med vad nedan siigs och dels rör förrättningar 
utom riket. I fd\ga om förriittningar inom riket skola uppgifter liimnas 
särskilt för förrättningar som icke varit förenade med övernattning (en
dagsfi.irriittningar). förrättningar som varit förenade med övernattning men 
icke medfört vistelse mer än femton dygn i föl.id på en och samma ort 
!korttidsförriittningarl samt övriga resor !långtidsförrättningar). För en
dagsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersättning och antal dagar. 
Vid beriikning av antalet dagar för endagsförriittningar medriiknas icke 
sådan cndagsfiirriittning. som varat högst fyra timmar; förrättning som 
varat mer än fyra timmar men högst tio timmar riiknas som halv dag: Hingrc 
förrättning riiknas s1in1 hel dag. För korttids- och lilngtid~forriittningar 
uppgives utgiven traktamentsersiittning och antal nätter övernattning 
skett. De första femton dygnen av var:ie l[ingtidsl'örriittning uppgivas så
som korttidsförrärtning. - I kontrolluppgift skall i förekommande fall 
särskilt anmiirkas. att arbetsgivaren utöver traktarnentsersiittningen. haft 
utgifter för den an'itiilldes bostad eller uppeh~ille under förriittningen. 

Om skattechefen i det liin där arbehgivarens hcmortskommun är belä
gen medger det. behöver arbetsgivaren. i stället för att liimna uppgift enligt 
tredje stycket om traktamentsersättning vid förriittning inom riket. endast 
anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersiittning utgält. Förutsiittning för 
medgivande iir att ersättning utgör enligt sildana grunder ;:tt den kan 

'Sen;i~fe lydcbe 1981: 131'1. 
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N11l'ara11de /ydeisc Fiirl'slage11 lydelse 

antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i lcvnaJskostm1Jerna. 
Motsvarande medgivande kan lämnas iiven hetriiffande resekostnadser
siitlning för färd med allmiint kommunikationsmedel. Medgivande liimnas 
endast om arhetsgivaren har ett större antal anställda. som mera regelhun
det företager tjänsteresor. och medgivandet hcdömes vara utan olägenhet 
för taxeringsarhetet. Medgivande får ej himnas fi\mansföretag i friiga om 
uppgifter rörande foretagsledaren och honom närst[1enJe personer samt 
deliigare i företaget. Uimnat medgivande giiller tills vidare. Det kan he
griinsas till viss grupp av anställda. -·· Ansökan om medgivande göres hos 
läns'>tyrelsen senast den 31 oktober ilret före taxcrings{tret. Talan mot 
heslut. varigen,1111 ansökan om medgivande avslagits eller medgivande 
ittcrkallats. föres hos riksskattcvcrket genom hesvtir som skola ha inkom
mit till verket inom en mitnad fr{111 dt:n dag dii kla!!anden erhöll del av 
beslutet. Mot riksskatteverkets heslut får talan icke föras. 

Diirest vid avlönings utbetalande avdrag skett för liintagares eller hans 
efterlevandes pensionering. skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön 
m:h vad som avdragits. 

Av kontrolluppgift enligt 1 mom. första. andra eller sjunde punkten skall 
framgå om arhetsgivaren har all för utgiver belopp betdla arbetsgivaravgif
ter enligt lagen ( 1981: 691 l om socialavgifter. I kontrolluppgift som nu har 
sagts skall särskilt för sig tas upp representationsersättning och särskilt för 
sig annan k,,stnadsersättning iin resekostnads- och traktamentsersättning. 

I kontrolluppgift skall siirskilt för 
sig upptagas sådant skattcm·draf.!. 
som skett för 11ttaRa11dc a1• prelimi
när A-skatt. 

I kontrolluppgift skall särskilt för 
sig tas upp sådant m·drng som har 
gjorts för preliminär A-skatt eller 
enligt lagen I 1982:000) om {/\"
drags- och llf!f!i:ifisskyldighet he-
triWimdc dua 11ppdraf.!sersiitt
ni11gar. 

I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer 
eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppgif
ten avser. Kan personnummer inte anges för den som uppgiften avser skall 
1nkwisas dennes födehetid. Har den uppgiftsskyldige tilldelats särskilt 
redovisningsnummer enligt 53 * 1 mom. uppbördslagen tl953: 272) skall 
detta anges i stället för den uppgiftsskyldiges personnummer eller organi
sationsnummer. I kontrolluppgift som lämnas av fftmansföretag skall anges 
om personen :ir företagsledare eller honom niirsttiende person eller deHiga
re i företaget. 

Kontrolluppgift. som i 1 mom. tredje punkten siigs och som avser 
pensionsförsiikring tagen annorledes än i samband med tjänst. skall inne
hålla uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och. om 
möjligt. fång varigenom äganderätten överg{1tt samt. i förekommande fall. 
den som erhållit förfoganderiitten till försäkringen. Kontrolluppgift. som 
avser pensionsförsäkring tagen i samhand med tjänst. skall innehttlla upp
gift om den <.om enligt tjänsteavtalet skall f1tnju1a pensionsförm!inen. 

Kontrolluppgift enligt I mom. punkterna 1-:<. 3 h·- 3 f eller R skall 
a\'fattas pf1 hlankett enligt fastställt formulär. Siirskild uppgiftshandling 
skall liimnas för va~je person. 
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Rik-.;skattcverkct filr pii ansökan av uppgiftsskyldig meJge undantag frän 
hcsliirnmelserna i tionde stycket. Mot riksskattevcrkets hcslut fftr talan ej 
fliras. 

Denna lag tr:ider i kraft den I januari 1983 och tillämpas första gängen i 
fråga l'lll kontrolluppgift till ledning vid 198~ t1rs taxering. 

Motionerna 

Motion väckt med anledning av propositionen 

1982/83:23 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen 

1. beslutar att 13 § i förslaget till lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragsersättningar skall utgå samt att i 14 § orden "eller 

13" utgår, 

2. beslutar att 10 § första stycket nämnda lag skall utgå. 

3. beslutar att ändra beloppsgränsen i taxeringslagen 37 § 1 mom. 

undantag c) till 500. 

Motioner väckta under riksmötet 1980/81 

1980/81:1099 (jfr 1098) av Lars Ulander m. fl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen begär att regeringen snarast lämnar förslag 

om en skärpt kontroll av B-skattsedlar enligt intentionernä i motionen. 

1980/81 : 1159 av k•han Olsson ( c) och Sten Svensson ( m) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär åtgärder mot 

svartarbete och illojal konkurrens i enlighet rned vad som anförs i 

motionen. 

1980/81:1168 av Sten Svensson (m) och Bengt Wittbom (m) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder 

som kan hindra den "svarta marknaden" att fungera utan att dessa hinder 

skadar seriösa företag eller principen om ett fritt näringsliv. 

1980/81:1175 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som i motionen anförs om identifikation av begreppet rörelseidkare. 

1980/81:1462 av Olof Palme m. fl. (s) 

såvitt avser yrkandena 

1. att riksdagen hos regeringen begär att riksskatteverket får i uppdrag att i 

samråd med riksförsäkringsverket framlägga förslag 

a) om ökad och förbättrad information till företag och egenföretagare om 

redovisning och inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter (p. I), 
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b) om en för skatte- och avgiftsområdet gemensam tolkning av arbetsta

garbegreppet (p. 3), 

2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om ett effektivt 

kontrollsystem för uppdragsersättningar i enlighet med vad som anförs i 

motionen (p. 2), 

3. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad som 

anförts i motionen (p. 3) om behovet av 

a) skärpt prövning av framställningar om B-skattsedel, 

b) komplettering av taxeringsavin med uppgift om huruvida den skattskyl

dige under inkomståret betalat A- eller B-skatt, 

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till en påminnelserutin inom 

uppbördssystemet i enlighet med vad som anförs i motionen (p. 7), 

6. att riksdagen hos regeringen begär att utredningen (Fi 1973:01) om 

säkerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen (USS) genom tilläggsdirektiv får i 

uppdrag att med förtur redovisa den del av sitt uppdrag som avser solidariskt 

betalningsansvar på skatte- och avgiftsområdet (p. 8), 

7. att riksdagen beslutar om ändring i uppbördslagen ( 1953:272) i enlighet 
med vad som anförs i motionen (p. 9), 

8. att riksdagen beslutar om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av 

vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. i enlighet med vad 

som anförs i motionen (p. 9), 

9. att riksdagen beslutar om ändring i mervärdcskattelagen (1968:430) i 

enlighet med vad som anförs i motionen (p. 9), 

10. att riksdagen beslutar om ändring i skattebrottslagen (1971:69) i 

enlighet med vad som anförs i motionen (p. 9). 

1980/81:1887 (jfr 1886) av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar 
1. att hemställa hos regeringen om förslag angående utvidgad skattekon

troll av uppdragstagare i enlighet med vad som anförs i motionen, 

2. att som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförs 

beträffande förbättrad kontroll av ränteinkomster och förmögenhetsinnehav 
och hemställa om förslag härom. 

Motioner väckta under riksmötet 1981/82 

1981/82:259 av Carl-Henrik Hermansson (vpk) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skärpning av lagen mot 

skatteflykt i enlighet med vad som utvecklas i motionen, 

2. att riksdagen hos regeringen begär tillsättande av en särskild, 

parlamentariskt sammansatt kommission med uppgift att fortlöpande ställa 

förslag om åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. 
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1981/82:388 av Åke Wictorsson (s) 
I motionen yrkas 

16 

l. att riksdagen beslutar att ändra 81 § uppbördslagen så att process för 
obetalda mervärdeskatter och arbetsgivaravgifter kan ske samtidigt med 
processerna om obetalda källskatter. 

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om skärpning av 

straffskalan för återkommande betalningsbrott i fråga om källskatt. 

1981/82:861 (jfr 859) av Åke Polstam (c) och Stig Josefson (c) 

såvitt avser yrkandena 

2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om utökning av det 
"motstående intressets" princip (7.2.7), 

5. att riksdagen hos regeringen begiir att åtgärder vidtas beträffande 

utfärdandet av B-skattsedlar i enlighet med vad som anförs i motionen 
(7.2.5), 

6. att riksdagen hos regeringen begiir en översyn av uppbörden av skatter 
och avgifter i enlighet med vad som anförs i motionen (7.2.6). 

1981/82:1581 (jfr 1578) av Lars Werner m. fl. (vpk) 
såvitt avser yrkandena 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om att ändra lagstiftningen så att "grå arbetskraft" 
motverkas, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs om att införa en skärpt generalklausul mot skatteflykt samt 
en parlamentarisk skatteflyktskommission. 

1981/82:1673 av Jan Bergqvist (s) 
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som anförs i motionen om behovet av att effektivisera taxeringsorgani
sationen för kontroll av rörelseidkare. 

1981182:2013 (jfr 2012) av Olof Palme m. fl. (s) 

såvitt avser yrkande 

1. att riksdagen antar följande förslag till lag om ändring i lagen (1980:865) 

mot skatteflykt. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt 

J-liirigenom föreskrivs att 1-3 **lagen (1980:865) mot skatteflykt skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N111·an111de lydelse 

Denna lag giillcr i fråga om tax
ering till kommunal inkomstskatt, 
statlig inkomstskatt. statlig förmö
genhetsskatt. utskiftningsskatt och 
e rsiittni ngsska t t. 

Vid taxeringen skall hiinsyn ej tas till 
riittslumdling so111 har fiiretagits m· 
dm skattskyldige eller av juridisk 
person. mrs i11ko111s1 helt eller del1•is 
h1•.1·kattas hos den sk1111skrldige, om 
riitts/11111dli11ge11 iir led i cttfiirfamndc 
som i1111ehiir att sk11rtebestiim111clser 
kringgås. 

Ettfiirf arandc skall ames innehiira 
all ska11ebesttlm111else kringgäs 0111 

I. fö1f"ara11dct, med hiimyn till det 
C'k11110111iska resultat so111 - bortse/I 
från heskattningen - har 11ppnä11s 
genom fiirtiirandet. f ramstär so111 en 
01m·iig i fiirhtlllande till det niir111as1 
till hands liggande förfarandet. 

2. förfarandet mcdfiir en icke 01·ä
sentlig sk11111:fi"!rmt111 som med hc/11.sy11 

till 0111.rnindighctcma kan antas ha 
llfgjort det m·görande skiiletfiirfiirfa
ramfrt och 

3. en taxering ptl gmmfral m· 
fiirfarandet skulle strida mot gru11-
tlcm11 .flir hestii111111el.1en i frtlga eller 
_li)r de hes1ii111111elscr so111 skulle till
lii111pas 0111 fiirfimmdet lades till 
grund för 1axcringe11. 

Om 2 * tillilrnpas skall taxeringen 
ske som 0111 den skattskyldige hade 
1·1tlt del niir111as1 1il/ hands liggande 
.flirf(1randc so111 anl'.I· i 2 .~ andra 
strckl't I. Om en sådan grund för 
111.rai11gc11 skulle leda till oskäligt 

'~ . ~ 

Motionärernas fiirslag 

Denna lag giiller i fråga om kommu
nal inkomstskatt. statlig inkomst
skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut
skiftningsskatt och ersiittningsskatt. 

Förewr skallskyldig rii1tshandli11g 
som. ensa111 eller 1ills11111mans 111ed 
1111111111 rii1tsha11dling i l'i/ken har 
direkt eller indirekt mcd1·crkar. bere
der hono111 en inte m·äscntlig skalle
förmån i strid mot /agstiftningrns 
1vw11ier och är det pd grund a1· 
omstiindighetema sannolikt all för
månen utgör hans hurndsakliga för
del 111· rä1tshandli11gen, skall skallen 
eller taxeringen inte hestiim111as pä 
grwufral m· rä1tshandlingen. 

Om 2 * tillämpas skall skallen eller 
taxeringen hcstii11111ws på gruncfral 
m· den närmast till hands liggande 
rii11sl11mdling som, bortsett från 
skattcför111å11cn. skulle ha givit sam-
11111 ekonomiska rcsulwt. Om ett 
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Nut'<lntndc lydelse 

resultat. skall taxeringen hestiimmas 
till skäligt belopp. 

18 

Mntinnärernas fiirslag 

s!ldam förfi1rande inte kan tilliimpa.1· 
eller skulle leda till oskäligt resultat. 
skall skallen eller taxeringen bestäm
mas till skiiligt belopp. 

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag dä lagen enligt uppgift på 
den har utkommit fdm trycket i Svensk författningssamling och tillämpas på 
rättshandlingar som företagits under tiden därefter och till och med den 31 
december 1985. 

Skrivelse 

Med anledning av motion 1980/81: 1175 har en skrivelse inkommit från 
Sveriges handelsagenters förbund. 
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Utskottet 

Avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande grå arbetskraft 

De sedan länge kända problemen i fråga om den s. k. grå arbetskraften 
koncentrerar sig framför allt till mer eller mindre tillfälliga anställningar och 
uppdrag av olika slag där uppdragsgivaren och uppdragstagaren ofta har ett 

gemensamt intresse av att undandra de ersättningar som utgår från 
inkomstskatt, arbetsgivaravgift och mervärdeskatt. Att möjligheterna att 

uppdaga och effektivt ingripa mot skattefusk här är begränsade följer redan 
av att systemet med kontrolluppgifter inte fungerar tillfredsställande i sådana 

situationer. En annan väsentlig hrist är att ansvar för uppdragstagarens 

skatter kan utkrävas av uppdragsgivaren endast i speciella fall, nämligen om 

denne är att anse som huvudarbetsgivare och uppdragstagaren inte har 

B-skatt. 
De åtgärder som nu föreslås i propositionen är inriktade på ersättningar 

om minst 500 kr. för arbeten som utförs på mark eller byggnad. skog eller 

annan växtlighet. Förslaget gäller också beträffande vissa andra arbeten som 
utförs för uppdragsgivarens rörelse på hans arbetsplats eller som avser 

godstransporter. Förslaget innebär bl. a. att en uppdragsgivare som inte är 

huvudarbetsgivare under vissa förhållanden skall göra skatteavdrag med 50 

% av ersättningen för sådana uppdrag. Avdragsskyldighet föreligger inte om 
uppdragstagaren utfärdar en faktura som innehåller uppgifter bl. a. om att 

han skall betala B-skatt eller - beträffande juridisk person - att uppdragsta

garen är registrerad till mervärdeskatt. Undantag gäller också för uppdrag 

som utförs av staten eller av kommun. 
Beträffande uppdrag som utförs på schablontaxerade villor och för 

lägenheter i bostadsföreningar eller bostadsaktiebolag föreslås att den som är 
deklarationsskyldig skall lämna uppgift i självdeklarationen om ersättningar 
av nyss angivet slag. Om någon ersättning inte har betalats ut under året skall 
en försäkran lämnas härom. 

Småhusägare - frånsett juridiska personer - och lägenhetsägare blir 
däremot inte skyldiga att göra skatteavdrag på uppdragsersättningar. En 
annan skillnad är att uppgiftsskyldigheten inträder även om uppdragsgivaren 
är huvudarbetsgivare och även om uppdragstagaren är skyldig att betala 

B-skatt eller är registrerad till mervärdeskatt. Undantaget för uppdrag som 

utförs av staten eller av kommun gäller inte heller här. 

Den som underlåter att fullgöra den föreslagna avdrags- eller uppgifts

skyldigheten skall kunna åläggas betalningsansvar för uppdragstagarens 

skatter intill 50 % av ersättningen och kan dessutom ådra sig straff ansvar. 

Vidare kan nämnas att en villaägare eller lägenhetsägare som inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet skall påföras en särskild avgift om 100 kr. eller - om han 

inte hörsammat en anmaning att fullgöra sin skyldighet - 200 kr. 
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I den med anledning av propositionen väckta motionen 1982/83:23 av Knut 
Wachtmeister m. fl. (m) åberopar motionärerna att riksdagen år 1979 begärt 
en utredning om möjligheterna att genom ändrade regler för villaschablonen 
uppnå förbättringar av inkomstredovisningen och underlaget härför. Till 
dess att ett system med avdragsrätt för reparationer på småhus har införts är 
motionärerna beredda att acceptera en uppgiftsskyldighet för småhusägarna. 

De anser emellertid att småhusägarna inte skall kunna åläggas betalnings
skyldighet för uppdragstagarens skatteskulder. Enligt deras uppfattning är 
det inte heller rimligt att en uppdragsgivare som underlåtit att lämna en 
uppgift i sin självdeklaration om uppdrag av detta slag skall kunna påföras en 
avgift utan att han särskilt anmanats att lämna uppgiften. 

Utskottet vill först konstatera att bred enighet råder om det grundläggande 
syftet att motverka skatteundandraganden i olika former. En rad åtgärder i 
denna riktning har genomförts sedan en följd av år tillbaka, och det nu 
aktuella förslaget är ytterligare ett steg på denna väg. Förslagen i 
propositionen är enligt utskottets mening ägnade att minska benägenheten 
att anlita grå arbetskraft inom vissa sektorer där behovet av motåtgärder 
blivit påträngande. Med det anförda och då de föreslagna bestämmelserna 

även i övrigt får anses ändamålsenliga biträder utskottet i princip förslagen i 

propositionen. 
Samtidigt vill utskottet framhålla att även andra åtgärder erfordras för att 

möta problemen. Utskottet återkommer härtill i det följande i samband med 
behandlingen av vissa motioner från tidigare riksmöten. 

Den i motion 1982/83:23 aktualiserade tanken på att ändra villaschablonen 
; syfte att förbättra skattekontrollen förs fram även i två andra motioner. 
Utskottet tar upp denna fråga senare men vill här konstatera att eventuella 
ändringar av villaschablonen kräver ingående överväganden rörande 
bostadsbeskattningens utformning. Som departementschefen konstaterar 
står denna väg alltså inte öppen för att åstadkomma snara förbättringar av 
kontrollen. Utskottet anser därför att uppgiftsskyldigheten för villaägarna 
bör förstärkas. Betydelsen av att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga 
är enligt 'departementschefens uppfattning så stor att den som lämnar en 
oriktig uppgift- eller trots anmaning underlåter att lämna uppgift - bör göras 
ekonomiskt ansvarig om ersättningen därigenom undgår beskattning. Med 
hänsyn till den allmänna bakgrunden till förslaget instämmer utskottet i 
denna uppfattning. Det bör också framhållas att betalningsskyldigheten skall 

kunna efterges om felaktigheten kan anses ursäktlig. 
Utskottet har inte heller något att erinra mot att en särskild avgift om 100 

kr. eller i vissa fall 200 kr. påförs den som underlåter att lämna föreskrivna 

uppgifter i sin självdeklaration. 
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen i dessa delar och 

avstyrker motion 1982/83:23 yrkandena 1 och 2. 
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Den som äger en annan fastighet än jordbruksfastighet är skyldig att lämna 
kontrolluppgift på ersättningar som uppgår till minst 300 kr. För att undvika 

ett dubbelt uppgiftslämnande föreslås i propositionen att kontrolluppgift i 
regel inte skall behöva lämnas i fråga om ersättningar som omfattas av den 
nya uppgiftsskyldigheten. 

Ett tredje yrkande i motion 1982/83:23 är att den angivna beloppsgränsen 

300 kr. för kontrolluppgifter höjs till 500 kr., vilket enligt motionärernas 
uppfattning är en naturlig konsekvens av förslaget i propositionen. 

Utskottet medger att det kan förefalla svårbegripligt att villaägarna i 

fortsättningen skall lämna uppgifter i sina deklarationer om ersättningar på 
minst 500 kr. och vanliga kontrolluppgifter om ersättningar mellan 300 och 

500 kr. Denna lösning bör enligt utskottets uppfattning ses som ett 

provisorium i avvaktan på en allmän översyn av reglerna om kontrollupp

gifter. En sådan granskning torde för övrigt ligga inom ramen för den nyligen 

påbörjade översynen av taxeringsförfarandet och skatteprocessen (Dir. 
1982:24). Med hänsyn härtill och till att motionärerna inte har anfört något 

skäl för sitt förslag att höja den aktuella beloppsgränsen även för andra 

fastighetsägare än villaägare avstyrker utskottet motion 1982/83:23 även i 

denna del (yrkande 3). 
Ett av förslagen i propositionen innebär att avdrag inte skall medges vid 

beskattningen för den betalningsskyldighet som kan åläggas en uppdragsgi

vare i vissa fall. Särskikia bestämmelser härom bör i enlighet med mönstret 

för likartade fall tas in i 20 § kommunalskattelagen. Utskottet kommer 

senare i höst att föreslå att detta regleras i samband med vissa andra aktuella 

ändringar i samma lagrum. Beträffande den föreslagna lagstiftningen i övrigt 
har utskottet inte något att erinra. 

Arbetstagarbegreppet m. m. 

Gränsdragningen mellan anställningsförhållanden och självständig verk· 
samhet med karaktär av rörelse kan ibland medföra problem. Frågan har 
betydelse bl. a. för frågan om betalningsskyldigheten för arbetsgivaravgifter, 
om uppdragsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag m. m. och om 
mervärdeskatt skall utgå. De problem som detta i vissa fall kan innebära även 
för lojala skattebetalare berörs inte av förslagen i propositionen. 

Frågan tas upp i två av de motioner som utskottet behandlar i detta 

betänkande. I motion 1980/81:1175 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) yrkas-i 

anslutning till det utredningsförslag som ligger till grund för propositionen -

att gränsdragningen underlättas på så sätt att en uppdragstagare som är 

registrerad till mervärdcskatt alltid skall betraktas som självständig rörelse

idkare. Yrkande 1imotion1980/81:1462 av Olof Palme m. fl. (s) innebär att 
riksförsäkringsverket och riksskatteverket i samråd skall lägga fram förslag 
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till en förbättrad information till företagen och en gemensam tolkning av 
arbetstagarbegreppet. 

I anslutning till den förstnämnda motionen har Sveriges handelsagenters 
förbund i en skrivelse till utskottet framhållit de problem som gränsdrag
ningsfrågan kan medföra för huvudagenter och deras underagcnter. 

Utskottet kan instämma i syftet att åstadkomma ett mera enhetligt 
arbetsgivarbegrepp. Denna fråga ingår i socialavgiftsutredningens · (S 
1981 :04) uppdrag, och utredningens förslag kan väntas inom något år. Det 
bör framhållas att riksförsäkringsverket och riksskatteverket givetvis bör 
ägna fortsatt uppmärksamhet åt problemen på detta område och att en ökad 

enhetlighet i domstolarnas praxis torde kunna uppnås genom den enhetliga 
instansordning som genomförts våren 1982. I fortsättningen skall även mål 
om arbetsgivaravgifter prövas av kammarrätt och regeringsrätten. 

Med hänvisning till det utredningsarbete som pågår pa detta område 
avstyrker utskottet motionerna 1980/81:1175 och 1980/81:1462 yrkande 1. 

Skärpt B-skattekontroll m. m. 

I motionerna 1980/81 :1099 av Lars Ulander m. fl. (s). 1980/81:1462 av Olof 
Palme m. fl. (s) och 1981/82: 861 av Åke Polstam (c) och Stig Josefson (c) 
yrkar motionärerna en skärpt kontroll i fråga om B-skattsedlar. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det så långt som möjligt bör 
undvikas att de skattskyldiga genom missvisande uppgifter kan erhålla en 
B-skattsedel och därigenom undgå skatteavdrag som rätteligen bör göras. 
Det är givetvis av vikt att frågan om B-skatt omprövas om det finns anledning 
att anta att någon som har fått en sådan skattsedel därigenom får möjlighet 
att undandra skatt. Enligt vad utskottet erfarit uppmärksammas denna fråga 
av uppbördsmyndigheterna och inom riksskatteverket. Utskottet vill fram
hålla att ökade satsningar på en sådan kontroll framstår som särskilt 
motiverade mot bakgrund av att de åtgärder mot den grå arbetskraften som 
utskottet nyss behandlat i första hand riktar sig mot enskilda personer som 
inte har B-skatt. Med hänsyn härtill kan det också finnas anledning att 
undersöka om uppbördslagens regler om B-skatt i alla delar är lämpligt 
utformade, en fråga som f. n. övervägs inom regeringskansliet. 

Regeringen har förutskickat att den kommer att intensifiera kampen mot 
skatteflykt, skattefusk och ekonomisk brottslighet och tillsätta en särskild 
kommission för detta ändmål. Regeringen har också aviserat att särskilda 
resurser kommer att avsättas för en förbättrad kontroll av preliminärskatten. 

De nu aktuella frågorna kommer således att beaktas av regeringen utan 
någon särskild framställning från riksdagens sida. Någon åtgärd med 
anledning av motionerna är därför inte påkallad. Med hänvisning till det 
anförda avstyrker utskottet motionerna 1980/81: 1099, 1980/81:1462 yrkande 
3 a och 1981/82:861 yrkande 5. 
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I den nyssnämnda motionen 1980/81: 1462 yrkas också att taxeringsavin till 
taxeringsnämnderna skall kompletteras med uppgift om den skattskyldige 
haft A- eller B-skatt. Denna åtgärd har numera genomförts, varför utskottet 
avstyrker motionen i denna del (yrkande 3 b ). 

Vissa lagstiftningsfrågor rörande uppbördsbrott m. m. 

De lagstiftningsfrågor som tas upp i yrkandena 6-10imotion1980/81:1462 
av Olof Palme m. fl. (s) och 1981/82:388 av Åke Wictorsson (s) kommer 
enligt uppgifter som utskottet inhämtat att tas upp med förtur av regeringen. 
Hit hör frågor om solidariskt betalningsansvar inom den skattskyldiges familj 
för skatter m. m., förlängning av preskriptionstiden för uppbördsbrott, 

kriminalisering av underlåtenhet att betala arbetsgivaravgifter och mervär
deskatt, skatteskärpning för grovt försvårande av skattekontroll, samord
ning av processerna om obetalda mervärdeskatter, arbetsgivaravgifter och 
källskatter samt straffskärpning för återkommande betalningsbrott i fråga 
om källskatt. 

Enligt utskottets uppfattning bör regeringens ställningstaganden avvaktas 
innan riksdagen går in på en närmare prövning av dessa frågor. Med 
hänvisning härtill avstyrker utskottet motionerna i dessa delar, i den mån de 
inte är tillgodosedda. 

Skatteflyktsklausulen m. m. 

Yrkanden om skärpningar av skatteflyktsklausulen framställs i motioner
na 1981/82:259 av C.-H. Hermansson (vpk), 1981/82:1581 av Lars Werner 
m. fl. (vpk) yrkande 2 och 1981/82:2013 av Olof Palme m. fl. (s) yrkande 1. 

De skäl som motionärerna anför till stöd för sina yrkanden torde komma att 
aktualiseras utan särskild framställan från riksdagens sida i det arbete som 
f. n. pågår inom regeringen på en lagrådsremiss i frågan. Enligt utskottets 
uppfattning bör regeringens kommande ställningstaganden avvaktas innan 
riksdagen går in på en prövning av denna fråga. De båda förstnämnda 
motionerna innehåller också yrkanden om tillsättandet av en skatteflykts
kommission, ett yrkande som enligt vad utskottet anfört ovan kommer att 
tillgodoses. I den mån yrkandena i dessa tre motioner inte därmed är 
tillgodosedda avstyrker utskottet desamma. 

Övriga yrkanden angående kontrollfrågor 

Motionerna 1980/81 :1168 av Sten Svensson (m) och Bengt Wittbom (m), 
1980/81 :1887 av Lars Werner m. fl. (vpk) yrkande 1och1981/82:1581 också 
av Lars Werner m. fl. (vpk) yrkande 1 innehåller allmänna krav på åtgärder 
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mot den grå eller svarta marknaden. Dessa motionsyrkanden är enligt 
utskottets uppfattning tillgodosedda genom förslagen i propositionen och de 
åtgärder som enligt vad utskottet nyss anfört planeras inom kort. Detsamma 
gäller yrkandet i motion 1981/82:1673 avJan Bergqvist (s) om en effektivare 
kontroll av rörelseidkare. Yrkande 2 i den nämnda motionen 1980/81:1887 
avseende en vidgad kontroll av räntor m. m. är delvis t.illgodosett genom de 
nya regler i detta hänseende som genomfördes hösten 1981 (prop. 
1981/82:73, SkU 1981/82:21). Frågan hur kontrollen av räntor m. m. skall 
kunna förbättras ytterligare undersöks enligt vad utskottet erfarit f. n. inom 
budgetdepartementet. Något särskilt initiativ från riksdagens sida påkallas 
därför inte nu, varför utskottet avstyrker motionerna i dessa delar. 

I motion 1980/81:1462 av Olof Palme m. fl. (yrkande 2) föreslås en 
utredning om ett effektivt kontrollsystem för uppdragsersättningar genom 

ändrade regler bl. a. för den statliga upphandlingen. 
Utskottet har inhämtat att regeringen inom kort kommer att utfärda nya 

regler som syftar till att förhindra att företag som inte betalar skatter och 
allmänna avgifter på föreskrivet sätt anlitas som leverantörer till det 
allmänna. Eftersom syftet även med detta inotionsyrkande därmed torde 

vara tillgodosett avstyrker utskottet motionen även i denna del. 
Yrkande 2 i motion 1981/82:861 av Åke Polstam (c) och Stig Josefson (c) 

innehåller krav på en utredning av "det motstående intressets princip". 
Motionärerna anser att man bör undersöka om inte skattekontrollen bör 
kunna förbättras genom att privatpersoner i ökad utsträckning medges 
avdrag vid beskattningen för vissa utgifter, t. ex. i fråga om villor, och 
därigenom får ett direkt intresse av att redovisa inköp av material och utgivna 
arbetslöner. Frågan tas upp också i motion 1980/81: 1159 av Johan Olsson (c) 
och Sten Svensson (m). De skäl som motionärerna åberopar har f. ö. legat till 
grund för motion 1982/83:23 som utskottet redan har behandlat i det 
föregående. 

Utskottet begärde vid sin prövning av motsvarande fråga 1979 (SkU 
1978/79:61) en utredning om möjligheterna att genom ändrade regler för 
villabeskattningen uppnå förbättringar av inkomstredovisningen och under
laget härför men framhöll samtidigt att frågan torde vara förenad med 
åtskilliga problem. Förslaget har därefter diskuterats i den promemoria som 
ligger till grund för den nu aktuella propositionen och vid remissbehandling
en. Departementschefen anför bl. a. (s. 28) att ett sådant system innebär en 
ändring med så omfattande konsekvenser att frågan bör övervägas i ett större 
perspektiv tillsammans med andra avvägningsfrågor med anknytning till 
bostadsbeskattningen. Utskottet har för sin del inte något att erinra mot att 

så sker men finner inte skäl att förorda någon förnyad framställning från 
riksdagen i denna fråga. Med det anförda avstyrker utskottet motion 
1981182:861 yrkande 2 och 1980/81:1159 i motsvarande del. 
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De förslag i övrigt som läggs fram i den sistnämnda motionen syftar till att 

motverka svartarbete och illojal konkurrens genom en marginalskattere

form, en bättre skatte- och avgiftskontroll, en allmän företagsregistrering 

och information till allmänheten om seriösa företag m. m. En allmän 

företagsrcgistrering har redan genomförts i riksskatteverkets databas. Med 

hänvisning härtill och till vad utskottet anfört i det föregående finner utskot

tet att motionen redan är i allt väsentligt tillgodosedd. Utskottet avstyrker 

således motion 1980/81: 1159 även i dessa delar. 

Betalningspåminnelse vid smärre dröjsmål 

I detta betänkanåe behandlar utskottet också två motionsyrkanden 

rörande rutinerna vid smärre dröjsmål med skatteinbetalningarna. Det s. k. 

RS-projektet föreslog 1977 att ett påminnelseförfarande skulle införas inom 

uppbördssystemet. Först om den skattskyldige inte betalade inom den tid 

som föreskrevs i påminnelsen skulle skatten bli restförd. I motionerna 

1980/81: 1462 av Olof Palme m. fl. (s) yrkas att detta förslag genomförs 

(yrkande 5). Även motion 1981/82:861 av Åke Polstam (c) och Stig Josefson 

(c) innehåller ett yrkande om ett sådant påminnelseförfarande (yrkande 6). 

Utskottet har inhämtat att riksskatteverket numera har utarbetat rutiner för 

påminnelseförfarandet och att åtgärderna kommer att genomföras i mars 

1983. Eftersom detta kommer att ske utan någon ytterligare åtgärd från 

riksdagens sida, avstyrker utskottet motionerna i angivna delar i den mån de 

inte är tillgodosedda. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande grå 

arbetskraft 

att riksdagen med avslag på motion 1982/83:23 och med bifall 

till proposition 1982/83: 11 i nu aktuella delar antar de vid 

propositionen fogade förslagen till 

a) lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa 

uppdragsersättningar, 

b) lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 

c) Jag om ändring i taxeringslagen (1956:623), 

2. beträffande arbetstagarbegreppet m. m. 

att riksdagen avslår 

a) motion 1980/81:1175, 

b) motion 1980/81: 1462 yrkande 1, 
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3. beträffande skärpt B-skattekontroll m. m. 

att riksdagen avslår 

26 

a) motionerna 1980/81:1099, 1980/81:1462 yrkande 3 a och 

l 981/82:861 yrkande 5, 
b) motion 1980/81:1462 yrkande 3 b, 

4. beträffande vissa lagstiftningsfrågor rörande uppbördsbrott 

m.m. 
att riksdagen avslår 

a) motion 1980/81:1462 yrkandena 6-JO, 

b) motion 1981/82:388, 

5. beträffande skatteflyktsklausulen m. m. 

att riksdagen avslår 
a) motionerna 1981/82:259 och 1981/82:1581yrkande2, 

b) motion 1981/82:2013 yrkande I, 

6. beträffande övriga yrkanden angående kontrollfrågor 

att riksdagen avslår 
a) motionerna 1980/81:1168, 1980/81:1887 yrkande 1 och 

1981/82: 1581 yrkande 1, 

b) motion 1980/81: 1462 yrkande 2, 

c) motion 1980/81: 1887 yrkande 2, 

d) motion 1981/82:861 yrkande 2 och 1980/81:1159 i motsva

rande del, 
e) motion 1980/81: 1159 i övrigt, 

f) motion 1981182:1673, 

7. beträffande betalningspåminnelse vid smärre dröjsmål 
att riksdagen avslår motionerna 1980/81:1462 yrkande 5 och 
1981/82:861 yrkande 6, i den mån yrkandena inte är tillgodo
sedda genom vad utskottet anfört. 

Stockholm den 9 november 1982 

På skatteutskottets vägnar 
ERIK WÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnbcrg (s), Valter Kristenson (s)*, Stig Josefson (c), 
Rune Carlstcin (s), förste vice talmannen Ingcgerd Troedsson (m), Olle 
Westberg i Hofors (s), Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar 
Hallenius (c), Bo Forslund (s). Egon Jacobsson (s), Karl Björzen (m), Björn 
Molin (fp)*, Anita Johansson (s) och Ewy Möller (m). 

• Ej närvarande vi<l justeringen. 
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Reservation 

Avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande grå arbetskraft (mom. Il 

Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen 
och Ewy Möller (alla m) har 

dels anfört följande: 
Vi instämmer helt i målsättningen att så långt som möjligt minska s. k. 

svartarbete och användningen av grå arbetskraft. När det gäller småhusägare 
och lägenhetsägare anser vi dock att man bort gå andra vägar än som föreslås 

i propositionen. Som framhålls i motion 1982/83:23 av Knut Wachtmeistcr 

m. fl. (m) har riksdagen - bl. a. efter moderata initiativ - uppdragit åt 

regeringen att utreda frågan om införande av avdragsrätt för reparationer på 

schablontaxerade småhus. I likhet med motionärerna anser vi att en sådan 
avdragsrätt innebär ett tillräckligt motiv för småhusägaren att ta kvitto på 

utfört arbete och på så vis möjliggöra avdrag i deklarationen. Ett sådant 

system innebär att en omfattande kontrollapparat inte behöver byggas 

upp. 
Till dess att ett system med avdragsrätt för reparationer på småhus har 

införts är vi beredda att acceptera en uppgiftsskyldighet för småhusägaren. I 
likhet med motionärerna anser vi emellertid att småhusägaren inte skall 

kunna åläggas betalningsskyldighet för uppdragstagarcns skatteskulder på 

det sätt som föreslås i propositionen. Vi instämmer också i uppfattningen att 

det inte kan anses rimligt att utan vidare påföra en avgift av 100 kr. för den 

som har förbisett att lämna en sådan uppgift eller försäkran i sin 

självdeklaration som nu föreskrivs. 
För att undvika dubbelt uppgiftslämnande i form av kontrolluppgifter och 

uppgifter i självdeklarationen om samma sak föreslås i propositionen 

undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i de fall som omfattas 
av den nya uppgiftsskyldigheten. Som förslaget utformats skall villaägarna i 
fortsättningen lämna kontrolluppgifter endast på småbelopp under 500 .kr. 
För att undvika att bestämmelserna blir alltför svårförståeliga bör - som 

framhålls i motionen - denna olikformighet rättas till genom att belopps
gränsen 300 kr. i 37 § taxeringslagen höjs till 500 kr. 

Med det anförda tillstyrker vi motion 1982/83:23. 

dels ansett att utskottet under mom. l bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1982/83:23 och med avslag på 

proposition 1982/83: 11 i motsvarande delar antar de vid 

propositionen fogade, nu aktuella förslagen till 

a) lag om avdrags~ och uppgiftsskyldighet beträffande vissa 

uppdragsersättningar med de ändringar att 10 § första stycket 

och 13 § utgår samt att härav föranledda redaktionella 

ändringar vidtas i ingressen och: de följande paragraferna, 
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b) lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 

c) lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) med den 

ändringen att 37 § 1 mom. 1 a) undantag c) erhåller följande 

såsom reservanternas förslag betecknade lydelse: 

Utskottet.i· förslag Reservanternas förslag 

37 § 1 mom. l a) 
Undantag: 

c) ersättning och förmån till någon 
i anledning av tillfälligt arbete it 
annan fastighet än jordbruksfastig
het, om vad som sammanlagt utgivits 
har ett lägre värde än 300 kronor för 
hela året och det icke utgör avdrags
gill omkostnad i förvärvskällan 
rörelse 

Särskilda yttranden 

1. Skatteflyktsklausulen mom. 5 

c) ersättning och förmån till någon 
i anledning av tillfälligt arbete å 
annan fastighet än jordbruksfastig
het, om vad som sammanlagt utgivits 
har ett lägre värde än 500 kronor för 
hela året och det icke utgör avdrags
gill omkostnad i förvärvskällan 
rörelse 

'Förste vice talmannen lngegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen 

och Ewy Möller (alla m) anför: 

Den skatteflyktsklausul som infördes genom riksdagsbeslut hösten 1980 är 
tidsbegriinsad och gäller i fråga om rättshandlingar som företas under åren 

1981-1985. Den skall mot slutet av perioden utvärderas från rättssäkerhets

synpunkt. 
Det är viktigt att lagstiftningen i detta avseende verkligen blir föremål för 

en omfattande utvärdering och att någon förändring i skärpande syfte inte 

vidtas under lagstiftningens nuvarande giltighetstid. 

2. Vissa kontrollfrågor mom. 6 d 

Förste vice talmannen Ingegcrd Troedsson. Bo Lundgren, Karl Björzen 

och Ewy Möller (alla m) anför: 

l motion 1981182:861 av Åke Polstam (c) och Stig Josefson (c) krävs en 

utredning av ''det motstående intressets princip". Motionärerna anser att 

man bör undersöka om inte skattekontrollen kan förbättras genom att 

privatpersoner i ökad utsträckning medges avdrag vid beskattningen för vissa 

utgifter och därigenom får ett direkt intresse av att redovisa inköp av material 

och utgivna arbetslöner. 
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Utskottet har redan tidigare begärt en sådan utredning vad gäller 

villabeskattningen. Från moderat håll har vi sedan länge yrkat avdrag för 

nödvändiga och styrkta kostnader för barntillsyn då föräldrarna förvärvsar

betar. En sådan avdragsrätt skulle möjliggöra en mer marknadsmässig 

ersättning för det barnavårdande arbetet och samtidigt leda till att skatt och 

sociala avgifter i betydligt större utsträckning skulle komma att betalas in. En 

utredning om en sådan avdragsrätt för barntillsynskostnadcr bör lämpligen 

ske i samband med en allsidig utredning av familjebeskattningen. 




