SkU 1982/83: 50
Skatteutskottets betänkande
1982/83:50
om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m. m. (prop. 1982/
83:157)

Propositionen
Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1982/83:157 att
riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till
1. lag om ändring i taxeringslagen (1956:623),
2. lag om ändring i lagen ( 1951 :763) om hcräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst,
3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
4. lag om ändring i lagen (1982: 1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift.
5. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
6. lag om tid för allmän fastighetstaxering.
I propositionen föreslås vissa följdändringar till inkomstskattereformen.
Ändringarna rör främs~ förfarandet vid bestämmande av underlag för
tilläggsbelopp. De nya reglerna innebär att sådant underlag alltid skall fastställas. Detta kommer emellertid till mycket stor del att ske maskinellt,
varför de skattskyldiga oftast inte behöver lämna fler uppgifter än nu.
Vidare föreslås att reglerna för beräkning av statlig inkomstskatt förs. k.
ackumulerad inkomst anpassas till inkomstskattereformen. Samtidigt föreslås förenklingar i fråga om skatteberäkningen.
En annan fråga som tas upp i propositionen gäller uppgiftslämnandet för
att få skattereduktion för erlagd fackföreningsavgift. Det föreslås att
fackföreningsmedlemmarna skall få möjlighet att framställa sina yrkanden
genom sina organisationer som sedan förmedlar yrkandena till riksskatteverket. Den som själv vill framföra sitt yrkande direkt till lokal skattemyndighet skall kunna göra det.
Vidare tas några frågor upp som rör den skattemässiga behandlingen av
vissa stipendier. Nuvarande system behålls i stort men den ändringen föreslås
att stipendier för deltagande i fackliga kurser i större utsträckning skall kunna
vara skattefria.
Den allmänna fastighetstaxeringen som skulle ha ägt rum år 1986 flyttas
fram till år 1987.
En förändring föreslås i fråga om beskattningen av tjänstepension som
betalas ut efter pensionstagarens död. Hela pensionen i den delen skall vara
skattepliktig.
Slutligen föreslås uttryckliga skatteregler för de fall där någon blir skyldig
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att betala tillbaka för mycket uppburna räntebidrag.
De nya reglerna föreslås med vissa undantag bli tillämpliga första gimgen
vid 1984 iirs taxering.

*

Propositionen berör bl. a. anvisningarna till 19 KL och har i denna del
behandlats i utskottets betänkande 1982/83:44. De nu aktuella lagförslagen
har - med de redaktionella ändringar som föranleds härav - följande
lydelse.

SkU 1982/83: SO
I Förslag till
Lag om ändring i taxcringslagen (1956:623)

*. *

I liirigenom föreskrivs att 25 37 2 mom .. 68 och 72 a
( 1956:623) 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'ilrande lydelse

** taxeringslagen

Föreslagen lydelse

25§"
:\//miin .1jiih·deklara1io11 skall upptaga:
1) den skattskyldiges namn och postadress, hemortskommun. där sådan
finnes. och hemvist därstädes, personnummer samt nummer å för honom
utfärdad skattsedel å preliminär skatt för året näst före taxeringsåret
ävensom beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk
perstin det land, cHir styrelsen haft sitt säte. samt beträffande skattskyldig.
som allenast under n{1gon del av beskattningsåret varit i riket bosatt. uppgift
1lm den tid. han sålunda haft bostad härstädes.
2) alla förvärvskiillor. beträffande vilka skattskyldighet för beskattningsåret aligger den skattskyldige: och skall diirvid i fräga om förvärvskälla. i
vilken skattcplikti,!.! fastighet ingått. särskilt angivas dels beskaffenheten av
den skattskyldiges innehav av fastigheten. dels fastighetens taxeringsvärde
året niist före taxeringsilret eller. om st1dant värde det året icke varit
fastigheten åsatt. dess eljest antagliga värde vid taxeringsårets ing:'111g, dels
ock. diirest fastigheten icke ingätt i förvärvskällan under hela beskattnings;'1ret eller fastigheten ing[1tt cHiri endast till viss del. huru lång tid eller till
vilken del fastigheten sitlunda ingiitt i förvärvskällan.
3 I de intiikter och de avdrag, som iiro att hiinföra till varje förvärvskälla.
dock att ersii:tning. som enligt bestämmelserna i 37 1 mom. 1. g) icke
behöver upptagas i kontrolluppgift. ej heller behöver upptagas i deklarationL'n sås1llll intiikt,
4) de allmänna avdrag. som den skattskyldige yrkar få tillgodonjuta vid
taxeringen.
5 \den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret,
iin<b att förmi·igenheten icke uppgttr till skattepliktigt belopp. dock endast
om llch i den mi111 skattskyldighet för förmögenhet åligger honom,
6) beloppet av den pn:liminära skatt. som genom skatteavdrag erlagts för
aret niist före taxeringsåret. ävensom
7) garantibelopp. vilket skall upptagas såsom skattepliktig inkomst för den
skattskyldige i dennes hemortskommun,
8) om deklarationen avser få8) om deklarationen avser fåmansföretag. delägares eller honom
mansföretag. deliigarcs eller honom
niirstäende persons namn. personnärstående persons namn. persernnummer och adress och i förekomnummer och adress och i förekommande fall aktie- eller andclsinnehav
mande fall aktie- eller andelsinnehav
tillika med angivande av röstvärde,
tillika med angivande av röstvärde.
om olika röstviirden förekomma,
om olika röstvärden förekomma,
dock att uppgifter icke behöva lämdock att uppgifter icke behöva lämnas för ni"irstaende person. som ej
nas för närstående person. som ej

*

lJgcn omtryckt 1971:399.
Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974:773.
c Senaste lydelse 1980: 101.'i.
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uppburit ersättning frän. triiffat
avtal eller haft annat därmed jämförligt förhallande med företaget.

uppburit ersättning från, träffat
avtal eller haft annat därmed jämförligt förhållande med företaget,

9) rä111c1illtigg som skall beaktas
1·id fi1stsriilla11de 111· underlag för rillliiggshclopp samt grunderna för
heriik11i11g av riintcrilliigger.
Allmän självdeklaration skall därjämte innehålla de uppgifter. som för
särskilda fall föreskrivas i denna lag eller som erfordras för beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring.
Ha makar, som ingått äktenskap före ing{1ngen av beskattningsåret och
under detta år levt tillsammans, var för ~ig inkomst att taxera enligt lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt. skall vardera maken tippgiva huruvida
inkomst av förvärvskiilla är A-inkomst eller B-inkomst enligt 9 ~ 3 mom.
nämnda lag. Vad nu sagts om makar skall i tillämpliga delar jämväl giilla i
fråga om skattskyldiga som avses i 65 ~ sista stycket kommunalskattelagen
( 1928:370).
Har ~kattskyldig under beskattningsåret varit gift. skall han jiimväl
uppgiva sådan boets eller andra makens inkomst och förmögenhet. över
vilken förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Aligger skattskyldigheten
andra maken, skall uppgiften lämnas å särskild blankett. Då skattskyldig
skall taxeras för barns eller annans förmögenhet. skall uppgift lämnas jämväl
om sådan förmögenhet.
Belopp. som upptagas i självdeklaration. skola utföras i hela krontal. så att
överskjutande öretal bortfalla.
37§
2 mom. 1 Vid avlämnande av uppgifter. varom stadgas i 1 mom. skall

iakttagas följande.
Avser siidan förmån. varom i 1 mom. första och andra punkterna förmäles,
endast en dela\' liret. skall upplysning meddel:l'• om den tidrymd. för vilken
förmånen utgc'\tt.
I kontrolluppgift. som uppta)!er siirskild resekostnads- och traktamentsersiittning. skall angivas beloppet aY dels rescknstnadsersiittning och dels
traktamentsersättning jiimte tid för ,·ilken traktamentsersättning utgått.
Diirvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersiittning dels för förrättningar inom riket i enlighet med vad nedan sägs och dels för förrättningar utom
riket. I fråga om förrättningar inom riket skola uppgifter lämnas särskilt för
förrättningar som icke varit förenade med övernattning (endagsförrättningar). förrättningar som varit förenade med övernattning men icke medfört
vistelse mer än femton dygn i följd på en och samma ort (korttidsförrättningar) samt öniga resor (långtidsförrättningar). För endagsförrättningar
uppgives utgiven traktamentsersättning och antal dagar. Vid Iieräkning av
antalet dagar för endagsförrättningar medräknas ii.:ke siidan endagsförrättning. som varat högst fyra timmar; förrättning som varat mer iin fyra timmar
men högst tio timmar räknas som halv dag: längre förriittning riiknas som hel
dag. För korttids- och långtidsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersättning och antal nätter övernattning skett. De första femton dygnen av
3 Senaste
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varje långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrättning. - I kontrolluppgift skall i förekommande fall särskilt anmärkas. att arbetsgivaren utöver
traktamentsersättningen. haft utgifter för den anställdes bostad eller
uppehälle under förrättningen.
Om skattechefen i det län där arbetsgivarens hemortskommun är belägen
medger det, behöver arbetsgivaren, i stället för att lämna uppgift enligt tredje
stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom riket, endast anmärka
i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. Förutsättning för medgivande
är att ersättning utgår enligt sådana grunder att den kan antagas icke komma
att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna. Motsvarande medgivande kan lämnas även beträffande resekostnadsersättning för färd med
allmänt kommunikationsmedel. Medgivande lämnas endast om arbetsgivaren har ett större antal anställda. som mera regelbundet företager
tjänsteresor, och medgivandet bedömes vara utan olägenhet för taxeringsarbetet. Medgivande får ej lämnas fåmansföretag i fråga om uppgifter
rörande företagsledaren och honom närstående personer samt delägare i
företaget. Lämnat medgivande gäller tills vidare. Det kan begränsas till viss
grupp av anställda. -Ansökan om medgivande göres hos länsstyrelsen senast
den 31 oktober året före taxeringsåret. Talan mot beslut, varigenom ansökan
om medgivande avslagits eller medgivande återkallats, föres hos riksskatteverket genom besvär som skola ha inkommit till verket inom en månad från
den dag då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riksskatteverkets beslut får
talan icke föras.
Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans
efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön och
vad som avdragits.
Av kontrolluppgift enligt 1 mom. första, andra eller sjunde punkten skall
framgå om arbetsgivaren har att för utgivet belopp betala arbetsgivaravgifter
enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. I kontrolluppgift som nu har sagts
skall särskilt för sig tas upp representationsersättning och särskilt för sig
annan kostnadsersättning än resekostnads- och traktamentsersättning.
Tkontrolluppgift skall särskilt för sig tas upp sådant avdrag som har gjorts
för preliminär A-skatt eller enligt lagen (1982:1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar.
I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer
eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppgiften
avser. Kan personnummer inte anges för den som uppgiften avser skall
redovisas dennes födelsetid. Har den uppgiftsskyldige tilldelats särskilt
redovisningsnummer enligt 53 § 1 mom. uppbördslagen (1953:272) skall
detta anges i stället för den uppgiftsskyldiges personnummer eller organisationsnummer. I kontrolluppgift som lämnas av fåmansföretag skall anges om
personen är företagsledare eller honom närstående person eller delägare i
företaget.
Kontrolluppgift. som i 1 mom. tredje punkten sägs och som avser
pensionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst, skall innehålla
uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och, om möjligt,
fång varigenom äganderätten övergått samt, i förekommande fall, den som
erhållit förfoganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift, som avser
pensions-försäkring tagen i samband med tjänst. skall innehålla uppgift om
den som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen.
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I kontrolluppgift skall lämnas uppgift om lån som har lämnats räntefritt, eller mot ränta understigande
sedvanlig ränta, till arbets- eller uppdragstagare. Uppgiften skall avse
lånebeloppet och erlagd ränta.
Kontrolluppgift enligt 1 mom. punkterna 1-3, 3 b- 3 f eller 8 skall avfattas
på blankett enligt fastställt formulär. Särskild uppgiftshandling skall lämnas
för varje person.
Riksskatteverket får på ansökan
Riksskattcverkct får på ansökan
av uppgiftsskyldig medge undantag
av uppgiftsskyldig medge undantag
från bestämmelserna i tionde styckfrån bestämmelserna i elfte stycket.
Mot riksskatteverkets beslut får
et. Mot riksskatteverkets beslut får
talan ej föras.
talan ej föras.
68 §4
Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för varje skattskyldig
införas i skattelängd.
I skattelängden antecknas särI skattelängden antecknas särskilt
skilt
de 1 s i avseende på statlig
de 1 s i avseende på statlig
inkomstskatt inkomst av olika förinkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor med angivande tillika i
värvskällor med angivande tillika i
fråga om skattskyldiga som avses i fråga om skattskyldiga som _avses i
9 § 3 mom. lagen (1947:576) om 11 § 3 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt huruvida instatlig inkomstskatt huruvida inkomsten utgör A-inkomst eller Bkomsten utgör A-inkomst eller Binkomst, medgivet avdrag för underinkomst, medgivet avdrag för underskott i förvärvskälla, sammanräknad
skott i fiirvärvskälla, sammanräknad
nettoinkomst (summan av inkomstnettoinkomst (summan av inkomsterna av olika förvärvskällor,
erna av olika förvärvskällor,
minskad med avdrag för underminskad med avdrag för underskott), medgivna allmänna avdrag
skott), medgivna allmänna avdrag
som inte avser underskott i förvärvsom inte avser underskott i förvärvsskälla, taxerad och beskattningsbar
källa, taxerad och beskattningsbar
inkomst samt räntetillägg och underinkomst,
lag för tilläggsbelopp.
dels beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen ( 1958:295) om sjömansskatt
och enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning samt det antal
perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldige har uppburit sådan
inkomst under beskattningsåret, samt sjömansskattenämndcns beslut om
jämkning enligt 12 § 4 mom. lagen om sjömansskatt,
dels i avseende på kommunal inkomstskatt taxerad och beskattningsbar
inkomst,
de 1s beslut i övrigt. som avser
de 1 s beslut i övrigt, som avser
förutsättning för avdrag enligt
. förutsättning för avdrag enligt
48 § 2 och 3 mom. kommunalskattc48 § 2 och 3 mom. kommunalskattelagen ( 1928:370) eller för skatterelagen (1928:370) eller för skattcre-
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dukti11n enligt 2 ~ 4 m11111. 11pphiird,;duktion enligt 2 4 och 5 nHnn.
i<tµen ( 111:'.':272).
uppbiirdslagen ( 1953:272).
de Is bt'slut. s11111 a\·ser fiirutsiittde Is beslut. som a\'ser förut!;iittning för skattereduktion enligt 2 ~
ning fiir ... kattcrcduktinn enligt 2 ~
lagen ( 1978:423) om skattdiitllladcr
lagen ( 19711:423) om skatt.::liittn;1dcr
för vissa sparfl)rmer c/la 5 -~ lagen
fiir Yissa sparformer.
(]980:10--171 0111 ska11ered11ktio11 fi'ir
ak1ieutde/11ing.
dels beslut om aHiikning av utliincbk skatt eller tilliimpning a,· prngressinnsbestiimmelser enligt avtal fiir undvikande a\' duhhelbeskattning.
de I~ uppgift 1_1m skogshruk.n-ärde Is uppgift om 11111/cr/,1g, \'arp{1
de. varpi1 sk<igsvtmlsavgift skall beskogs\·~1rdsa,·gift skall bniiknas_
riiknas.
d c Is 111111.r;if/ ,1111 1111clalc1i;. l'!11pcl
lryrnlu1scffr.:i_ti skall ht'l'iik11111.
dt'ls skattepliktig och hesbttnin)!'har li'11111•l_!!Cnhct. 1H11 sk,1tt skall utga
enligt 11 *lagen ( 11147:577) om statlig fi_i111Higc11hetsskatt.
Uppg:ir den enligt lagen 1)111 statlig ink1irnstskatt heriiknade ta.xnadc
inkomsten till minst 6 ()()(I kronnr fi'1r L'nsamsL-1L'lllk (ll'h till sa111111<111l:tgt mi1ist
6 000 kront:>r för makar. som \'arit gifta ,~id ingitn)!en a\- hcsL1ttningsarL't och
under detta ar levt tillsammans. sk;dl del! heriiknade taxeradt• inkomsten
införas. iiven om beskattningsbar i11k.-1111st iL·ke 11ppknmmer.
Skatteliingden skall undcrskrivas a\' lnk:d skattemyndigllt't. Den skall
diircfter sit\'itt gäller den :1rliga taxeringen anses innefatta taxering~niimn
dens beslut.

*'

72 a
Har taxerin)! för inkomst eller förmögenhet som har beslutats av
taxeringsniimnd icke införts i skatteliingd inom f,:·1rL·sk ri' L'll tid t'llcr har sådan
taxering införts fo:ir annan iin den taxeringen <t\'St'!t eller elje ... t uppenbarligen
införts felaktigt i s~idan Hingd. frll' liinsstyrdsen eller den lokala skattemvndigheten besluta nm riiitelsc a\' liingden i dL·nna del. Har heskattningshar
inkomst enligt 2 ~lagen (I 95:-<:~q_.::) •'111 ,;jiiman>skatt eller enligt 1 ~ 2 mnr!i.
niimnda lag skattepliktig dagpenning L'iln det ;rntal pcri11d1.·r 0111 trettio dagar
för ,·ilka skattskyldig uppburit si"1da11 inknmst iindrats. skall myndigheten
vidtaga hiirav bl'tingad riittclsc a\· l:ingden.
Länsstyrelsen eller den lokala .;,kattl'111yndigh.:1en far vidare. nm inte
siirskiida skiil talar för ;1tt liinsriitkn hi.ir avgi'ira fri1gan. he . ;J11ta om riittclse a\·
taxeringen i den m;ln denna bli,·it oriktig till fiil jd av
I) uppenbar klriikning ellt::r uppenbart felaktig li\·erforing a\· belopp i
deklaration.
2) uppenbar felaktight't i !'dg:! nm uppl!ift till ldni11g for p:1föranck a\'
sk11gsvårdsavgift eller om fastit:hL'h taxcrings1·iirdc.
3) uppenbar felaktighet i fr:'1ga om hcriikning :t\ intiikt av annan fastighet
enligt 24 ~ 2 nwm. k1)mJl1L111abkattc:;1gL·n ( llJ.:'S:.•7111. h.:riikning a\ anlr;1g
enligt 4.'i ~ första 'tycket k11m11,;1nalsk:1tll'lal!Cl1 l'lkr ber::ikning av gar;111tihelopp enligt 47 ~ k1lmmunahkaticlagl'n.
4) uppenbar fclakti.'.!hl't i ir:1ga nm schahl1111:1nlrag för L'gena,·pft och
avstiimning av si1dan! anlrag c·:in a1·drag sn111 ,t1lil:1rs medges skattsk\·ldiµ
utan siirskild utredning.
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5) uppenbar felaktighet i fråga om
5) uppenbar felaktighet i fräga om
avdrag, vars riitta belopp framgår av
avdrag. vars rätta belopp framgår av
debitering, m·drag för premier och
debitering. avdrag enligt 46 § 3
andra m•gifier, som ai·ses i 46 .9 2
mom. kommunalskattelagen eller
mom. första stycket 3) komm11nal4 § 2 mom. lagen (1947:576) om
skattelagen. eller motsvarande avstatlig inkomstskatt eller avriikning
drag enligt 4 .9 I mom. andra stycket
enligt 46 § 4 mom. kommunallagen ( 1947:576) om statlig inkomstskattclagen av allmänt avdrag.
skatt, avdrag enligt 46 § 3 mom.
kommunalskattelagen eller 4 § 2
mom. lagen om statlig inkomstskatt
eller avräkning enligt 46 § 4 mom.
kommunalskattelagen av allmänt
avdrag,
6) uppenbar felaktighet i fri1ga om grundavdrag eller avräkning enligt
50 § 3 mom. andra stycket kommunalskattdagen av sädant avdrag.
7) uppenbar felaktighet i fråga om sådana förutsättningar för skattereduktion. som enligt 68 § skall antecknas i skattelängd.
8) uppenbar felaktighet i fråga om
8) uppenbar felaktighet i fraga om
förutsättningar för ti!Himpning av
förutsättningar för tillämpning av
bestämmelserna i Il
mom. lagen
bestämmelserna i 11 § 3 mom. lagen
om statlig inkomstskatt om uppdelom statlig inkomstskatt om uppdelning av A-inkomst och B-inkomst.
ning av A-inkomst och B-inkomst,
9) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av makars och hemmavarande barns förmögenhet enligt 12 §lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.
10) uppenbar felaktighet varigenom A-inkomst enligt 9 § 3 mom. lagen om
statlig inkomstskatt har betecknats som B-inkomst eller inkomst av tjiinst. till
den del denna utgörs av periodiskt understöd eller därmed jämförlig
periodisk intäkt, har betecknats som A-inkomst.
11) uppenbarligen för lågt avdrag enligt 50 § 2 mom. fjärde stycket
kommunalskattelagen eller motsvarande avdrag enligt lagen om statlig
inkomstskatt.
Länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten fär ocksä. om inte
särskilda skiil talar för att länsrätten bör avgöra frågan, besluta om riittelse av
taxeringen i de fall då denna uppenbarligen blivit för hög till följd av
1) att den skattskyldige på grund av ett felaktigt eller ofullständigt·
underlag, som himnats av annan än honom själv, har taxerats för en intäkt
som han inte har haft.
2) att den skattskyldige först efter taxeringsperiodens utgång har styrkt sin
rätt till ett i självdeklarationen eller hos taxeringsniimnden yrkat avdrag.
3) att taxeringsnämnden inte har prövat uppgifter som varit tillgiingliga för
skattemyndigheterna.
Föreligger felaktighet av angivna slag får myndigheten även besluta om
därav föranledd ändring av den skattskyldiges elli:r makens taxering i ovan
angivna hänseenden.
Efter utgången av maj månad året efter taxeringsåret får riittelse enligt
denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om felaktighet av den
art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorts hos den som har att
besluta om rättelsen.
Innan rättelse beslt1tas skall. om det behövs. yttrande inhiimtas från

*i
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taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd enligt andra eller
fjärde stycket höjning av taxering, skall den skattskyldige beredas tillfälle
yttra sig innan rättelse sker, om hinder härför ej möter.
Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige har yrkat,
skall, om detta ej är uppenbart överflödigt, beslutet inom två veckor
tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 § 4 mom. föreskrivs i fråga
om underrättelse beträffande taxeringsnämnds beslut.
Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf förs genom
besvär över den taxering som avses med rättelsebeslutet.

Denna lag träder i kraft den 1juli1983 och tillämpas första gången i fråga
om 1984 års taxering. Äldre bestämmelser i 72 a § andra stycket 8 tillämpas
dock alltjämt vid 1984 och 1985 års taxeringar.

)()
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Lag om ändring i lagen (1951 :76.') om beräkning a\· statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Hiirigenom föreskrivs i friiga om lagen (I lJS I :763) om heräkning av statlig.
inkomstskatt för ackumulerad inkomst 1

dels att i 9 § ordet "debetsedel" skall bytas ut mot "skattsedel".
df.'ls att I. 2 och 7 ~§samt punkterna 2 och .3 av anvisningarna till I §skall ha
nedan angivna lydelse.
Nurnrandc lydC'lsc

Föreslagen lydelse

Har fysisk person. oskiji diidsho
eller familjestiftelse under visst
beskattnings[1r ;itnjutit inkomst. som
hänför sig till minst tva beskattningsi'tr
( ack u m u 1era d in koms t) . skall under de förutsiittningar. som i denna lag angil'lls.
statlig inkomstskatt ä denna inkomq
heriiknas. som om inkomsten upptagits 1ill beska11ning med lika delar
under iaxcringsårct och så många 111·
de niimwst föregående taxeringsåren. alf inkomsten därigenom blir
fördelad på det antal år. till 1·ilk11 den
hiinför sig; dock att ackumulerad
inkomst i intet fäll må fördelas på
mera än tio år.

Ilar fysisk person. dödsbo eller
familjestiftelse under visst beskattningsitr {ttnjutit inkomst. som hiinfiir
sig till minst tvii beskattnings;ir
(ackumulerad inkomst).
skall under de förutsättningar. ~om
anges i denna lag. statlig ink1)lllStskatt på denna inkomst heriiknas
enligt fi'iljandc. Inkomsten all/as ha
iitnjlllits llll'd lika bclop1' unda de år,
dock högst tio. till 1·ilka drn hiin/i'ir
sig. Skmtcn pä <'lll'ilrt m· dessa belopp
ulgiirs m· den skatt som skulle lw
utgått för beloppet om dl't lagts till
den genomsnillliga />eskatmingsbara
i11komsten och dl't genomsnittliga
underlaget för tilWggsbelopp .for dl'
tre senaste 1axeringsårc11 eller. 0111
inkomsten hänför sig bara till t1·ä är.
de n·å senaste tllxcringsån!n. och
diin·id det tillagda beloppt:t wgjort
den högst beska/lade delen. Vid
genomsnittsberäkning('fl bon~cs från
den
ackumulerade
i11ko1mte11.
Ska11rn beräk11as enligt de ska11eskalor som gäller för det taxcri11gsår dä
den ackumulerade inkomsten tas upp
till beskat111in1;.
Kan tillförlitlig utredning inte
förehringas om det antal ;lr. vartill
ackumulerad inkomst hänför sig.
skall
skatteheräkningen
~ke.
om inte särskilda omständigheter

Kan tillförlitlig utredning icke
förehringas om det antal iir. vartill
ackumulerad inkomst hänför sig.
skall skatteheriikningen ske, där ej
särskilda omstiindigheter till annat

1 Senaste

lvdelse av
9 ~ 1'17'1:17J
lagens rubrik 1974:860.
: Senaste.: lydelse I 974:860.

1l

SkU 1982/83: 50
N111·cm11ule lydelse

Föreslagen lydelse

ji"ira11/ccla. som om ink<->rnskn h:inföll sig till tre {ir.
Skclll i'i ack1111111/crcul i11ko111.1·1 skc1//
wg,/ c'_/icr clcr riruco111e1/ <Il' gr1111cll>c'loppc11 fC'ir .1·1arlig i11k"'11sr.1k,111 . .10111
jii111/ik112 ~ lagrn 0111 srarlig i11kn111s1ska11 skc1// 1il!cl111rJC1s jiir slw/ig skcm
pci gn11u/ m· lcnaing clc! 111xai11g1är.
clå inkomsten Tages Till bt'sk111111i11g.
(Si::· vidare a11\·is11ingarna.)

föranlecler annat. som om inkomsten
hiinfort sig till tre ;\r.
/-örcliggcrfiir1111li1111i nga rfiir så1 ·ii/
skat/1'/>1'ri'ik11i11g 1·11/ig1 cle111111 lctg .rn111
11cdsc'i1111i11g 111· skar! c11/ig1 lc1ge11
( /970:}7:}_) 0111 hcgrii11s11i11g m· skalf i
1·is.rn fiill 1illci111pc1s drn c11· lagctnra
.10111 lc'clcr Till liig.1·1 skc111.
(Se \'idare anvisningarna.)

Till grund för skatteber:ikning
enligt 1 ~ skall ligga den ackumulerad.: inkomsten minskad med a\·dragsgilla kl.lstnader för ckss förviirvande ( n ett ll bl' In p p e t
av
den
ackumulL·rade
111koms ten) cller. tHll den skathkyldiges sammanlagda till statlig 111komstskatt beskattningsbara 111knmst iir liigre. denna inkomst.

Till grund för skattebcr:ikning
enligt l ~ skall ligga den atkumuil'rack inkllmsten mi11Skad 'med a\·dragsgilla kostnader for dess för\'ära ,.
vande ( n e t t o b.: l o p p e t
den
ackumulerade
111k om sten) eller. om den skattskyldiges sammanlagda till statlig inkomshkatt beskattningsbara 111komst respektil'l' 1111derlc1g .fi'ir ri//läggsbelopp iir liigre. denna inkomst
respl'klin' de11a 1111dalag.
Skatteberäkning enligt 1 § får ske endast under förutsättning att den
inkomst. sllm skall ligga till grund för skatteber:ikningen. uppg~1r till minst
15 ()()() kro1wr och dessutom utgiir minst en femtedel av den skattskyldiges till
!:>tatlig inkomstskatt taxerade inkllrnst.
(Se vidare an\'isningarna.)
7 ~J
!

*

Har skattebL·riikning L'niigt I
skett. men iindras den hL'skattningshara inkllmst. rnnl skatten heriiknats. gcmim beslut av liinsriitt. kammarriitt ciler regeringsdtten. eller
clsc'ir1es den skattskyldige gerlllm.
s{1dant heslut dtertaxering till statlig
inkomstskatt S.-1 att grunderna för
skattclx'riikningen eller förutsiittninga.rna för riitten att komma i
<"itnjutande diir;i\· iindras. skall länsriitlL'll 1·ililctgc1 den iindring a\' skatteheriikningen. vartill förh~-1llandena
k11111111 föranleda.

·' Scn:i>t<.: lvdds.: I'1.~l l:'l<l<J.
Si.:nas1.: l;«.klsc I'17<>: 173.

4

~

Har skatteberiikning enligt I ~
skett. men :indras den hi:skattningshara inkomst dia del underlag jl'ir
rilliigg.1hdo1i11 vc1rpcl skatten lrctr
heriiknats genom beslut a\' bnsriitt.
kammarriitt eller regeringsriitten.
eller clsäl/s den skattskyldige genom
sitdant beslut eftertaxering till statlig
inkumstskatt sit att grunderna för
skatteberiikningen eller förutsättningarna för r:itten att komma i
;itnjutande diira\' iindras. skall liinsr:itten l'idlil den iindring a\· skattebcriikn ingrn. \ artill fl.irh{11landena kan
föranleda.
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till I
N111.•11rancle lvdelse
2.' Till lt:dning för skatteberiikningen anföres följande e x e m p e I :
Ei1 skallskylclig har åsatts el/ till statlig inkomst- och för111ögenhetsska11
beskauningshart f>clopp a1· 7 000 kronor 1·id taxering är 1948. Vid lllxeringarna till st11tlig inkomstskatt för åren 1949-195:'. har de beskattningsbara
inkomsterna bestämts till 0 kronor är 1949, 8 000 kronor år 1950, JO 000
kronor är 1951 och till 60 000 kronor år 1952. F.nligt förordningen om statlig
ink11mstsk1ut skall skatt å en hcskauningshar inkomst å 60 000 kronor wgti
1111•d :!3 170 kronor. I den heskauningsf){lra inkomsten rid 1952 ars taxering
ingär emellertid en ackumulerad inkomst ä 40 000 kronor. 1·ilken enligt a1· den
skauskyldige fiirehragt utredning hänför sig till beskattningsåren 1947-1950.
d. I'. s. till frra år. Jämlikt J *första stycket skal/ skatten ä den beskattningsbara inkomstl'n av 60 000 kronor heriiknas efter följande grunder. Beloppet
40 000 kronor de:as med fl'ra och skatteberiikningen sker som om 10 000
kronor upptagit.i· till heskatllling 1·art och el/ m· taxeringsåren J949-1952.
Hiire.fier sker utriikningcn sålunda:
I) För den del m· ackumulerade inkomsten, som
hiinfiirts till taxeringsåret I 9 4 9. 11tgär skatten å en
heskatlllingsbar
inkomst
m·
/0 000
kronor
((} + JO 000) . ."... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 550 kronor
2) För det belopp å 10 000 kronor. som hänförts till
taxering.1är1•t I 9 5 0, utgör skallen skillnaden mellan
skallen ä en beskattningsbar inkomst m· 18 000 kronor
(8 000 + /() liOO) = 3 950 kronor och skallen å en
beskmtningsbar inkomst !Il' 8 000 kronor = I 150
kronor ..................................... .
2 800 kronor
3) Fiir dCT belopp il 10 000 kronor, som hä11förts till
ta.reringsäret 1 9 5 I , utgör skallen skil/11aden mellan
skallen å en beskattningsbar inkomst a1· 20 OQO kronor
(JO 000 + 10 000) = 4 670 kronor och skallen å en
bcskallningsbar inkomst ai· 10 0(1() kronor = l 550
kronor ..................................... .
3 120 kronor
4) Fiir ta.reringsäret J 9 5 2 räknas skatten ut på en
heskattningshar
inkomst
av
20 1100
kronor
(tiO 000 - ./0 000) jiimtc den del a1· den ackumulerade
inkomstrn. JO 000 kronor, som hänförts till deaa
taxeringsår, cl. I'..\'. 30 000 kronor. Skallen hiirä
8 6 70 kronor
Skall att er/rigga fiir den beskallningsbara inkomst=I 6 J.+() kronor
en a1· 60 000 kronor .......................... .
Lfta.1·0111 enligt I ~ skallehcriikningcn under de omständigheter, som
angi1·as i exemplet, skall ske så, som om en fjärdedel av drn ackumulerade
inkomsten llj7J7tagits till heskattning under 195:'. och en fjärdedel dära1· under
1·ar1 och cl/ m· dl' tre nän1111stförcgåcnde åren. d. I'. s. i de/la fall taxeringsåren
1949-/<15 l. inrerkar 1948 tlrs taxering icke på lllrrikningen m· skatten ä den
ackumulerade inkomsten.
Vid skatteutriikningcn har enligt I ~ sista stycket för samtliga taxeringsår
tillii111J711ts d1·1 procentwl m· gr111ulhelnJ7pcn _ti'ir statlig inkomstskall. som skall
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tillämpas för slutlig skall på grund av 1952 års taxering; delta gäller så1•äl
skaueberäk11ingen före som skatteberäkningen efter fördelningen m• den
ack11mulerade inkomste11.
Den del av den ackumulerade inkomsten, som vid skaueberäkningen
hänföres till ett tidigare taxeringsår, skall i förekommande fall avrundas nedåt
till helt hundratal kronor. varvid överskj11tande belopp hänföres till det
taxeringsår. då den ackumulerade inkomsten tages till beskallning.
Den heskauningsbara i11komsten skall upptagas till 0 kronor för sådant
taxeringsår. då taxering ej åsatts på grund av att den skattskyldige ändrat
räkenskapsår eller icke varit här i riket bosatt.
Har skattskyldig under ett taxeringsår på grund av omläggning av
räkenskapsår {1satts taxeringar för två beskattningsår, skall vid fördelning av
den ackumulerade inkomsten så anses som om de båda taxeringarna hänföra
sig till skilda taxeringsår.
Om skatteberäkning enligt 1 § påkallas för ackumulerad inkomst i viss
förvärvskälla. skall skatteberäkningen omfatta all ackumulerad inkomst.
som uppkommit i förvi'irvskällan. Däremot äger skattskyldig från skatteberiikningcn undantaga ackumulerad inkomst i annan förvärvskälla.
Om en skattskyldig under ett och samma beskattningsår kommer i
åtnjutande av flera intiikter. vilka var för sig äro att anse såsom ackumulerade inkomster och vilka hiinfiira sig till olika antal år. skola intäkterna
fördelas oberoende av varandra å de år. till vilka de hänföra sig.
Skatteberäkningen skall emellertid ske på sammanlagda beloppet av de till eu
beskattningsår hänförliga intäkterna.
Föreslagen lydelse
2. Till ledning för skatteberäkningen ges följande ex e m p e I :
En ensamstående skauskyldig uppbär under år 1985 en ackumulerad
inkomst pä 84 0(10 kronor. Utredning förehringas om att inkomsten hänför sig
till .1j11 år, l'ilket innehär au årsbeloppen blir 12 000 kronor.
Vid 1984, 1985 och 1986 års taxeringar antas den beskattni11gsbara
inkomsten ha hestiimts till 90 000 kronor. 120 000 kronor respekti1·e 150 000
kronor. Underlaget för tilliiggshelopp har för motsmrande år bestämts till
145 000 kronor, I 65 000 kronor respektive 200 000 kronor. I den beskauningshara inkomsten och underlaget för tilläggsbelopp i·id 1986 års taxering ingår
m•an angirna 84 000 kronor; beloppet skall undantas vid genomsnittsberäkningen.
Den genomsnittliga heskauningsbara i11komsten respektive det genomsnittliga underlaget för tilliiggshelopp blir dtl 92 000 kronor respektive 142 000
kronor. Grundbelopp skall således beräknas i skiktet 92 000-104 000 kronor
och tilläggshclopp i skiktet 142 000-154 000 kronor. Med tillämpning av
skaueskalorna för taxeringsåret 1986 blir grundheloppet 2 400 kronor och
tilläggsbeloppet 605 kronor. Dessa belopp skall sedan multipliceras med .1ju.
Grundbeloppet på den ackumulerade inkomsten blir då 16 800 kronor och
tilläggsbeloppet blir 4 235 kronor.
Vid 1986 !lrs taxering utgör i ö1·rigt den heskauningsb11ra inkomsten 66 000
kronor och underlaget för tilläggsbelopp 116 000 kronor.
Den ge11omsnittliga beskauningshara inkomsten och det genomsnittliga
underlaget för tilliiggsbelopp. liksom den del av den ackumulerade inkomsten
som hiinfiirs till varje år, skall avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
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il<'skatt11i11gshar inkomst och underlag för tilläggsbelopp skall tas upp till 0
kronor för si\dant taxeringsår. då taxering ej asatts på grund av att den
skattskyldige iindrat räkenskapsår eller inte varit hosatt här i riket.
Har skattskyldig under ett taxeringsår på grund av omliiggning av
räkenskapsår åsatts taxeringar för två beskattningsår, skall vid fördelning av
den ackumulerade inkomsten så anses som om de b;lda taxeringarna hiinföra
sig till skilda taxeringsår.
Om skatteberäkning enligt 1 § påkallas för ackumulerad inkomst i viss
förvärvskiilla. skall skatteberäkningen omfatta all ackumulerad inkomst,
som uppkommit i förvärvskällan. Däremot äger skattskyldig från skatteberiikningen undantaga ackumulerad inkomst i annan förvärvskälla.
Om en skattskyldig under ett och samma beskattningsår kommer i
åtnjutande av flera intäkter, vilka var för sig är att anse såsom ackumulerade
inkomster och vilka hänför sig till olika antal år, skall intäkterna fördelas
oberoende av varandra på de år, till vilka de hänför sig. dock minst rrc år.
Skattcheriikningen skall ske på grundval av ett gemensamr årsbelopp.
N111'lirände lydelse

Föreslagen lydelse

3.' I fråga om skattskyldig som
taxeras med tillämpning av 11 § 1
mom. lagen om statlig inkomstskatt
iakttages bestämmelserna i 9 § 3
mom. samma lag såvitt avser ackumulerad inkomst som vid fördelning
enli[.U 1 .~ är hänförlig till 1972 eller
senare års uneri11g. Vid 11ppdel11i11g
av i11komst i i\- och B-inkomst anses
inkomst snm /\-inkmnst. om det ej är
tifipenhart att den wgör B-inkomst.

3. I fråga om skattskyldig som
något m• de senasre tre tlren har
taxerats med tillämpning av 11
I
mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt sker en genomsnittsheräkning rörande mrdera makens
underlag för tilläggsbelopp. För år då
taxeringen inte har sketr med tillämpning m• nyssnämnda lagrum upptas
därvid makes underlag fiir rilläggs/)('lopp till() kronor. Skaucberäkningen
sker därefter med tillämpning av
bestämmelserna i I 1 .~ 3 mom. samma lag.

*

Denna lag triider i kraft den I juli 1983 och tillämpas fiirsta gängen i fr<lga
om ackumulerad inkomst som skall tas till heskattning vid 1986 tirs taxering.
Dock skall redan vid 1984 och 1985 års taxeringar skattt·beriikningen a\"se
saviil grund belopp som tilläggsbelopp. varvid tilläggsbelopp på sådan del av
den ackumulerade inkomsten. som hänför sig till tid för vilken taxering skall
ske iir 1983 eller tidigare, beräknas som om den beskattningsbara inkomsten
utgjort underlag för tilläggsbelopp.

0

Senaste lydelse: 1970:908.
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3 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattclagen (1928:370)
Hiirigenom föreskrivs i fri1ga om kommunabkattelagen (1928:370)

*

dels ytt 19 §. 32 ~ 3 mom .. punkt 4 av anvisningarna till 32
samt
anvisningarna till 47 skall ha nedan angivna lvdelse.
dels all i anvisningarna till .W ~ skall intt.Jras L'n ny punkt. 5. a,· nt'dan
<111givn<1 lydelse.

*

:\urnrunde /\',/e/.1,·

Föreslagen lydelse
§1

19
Till >kattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:
vad som vid h,1delning eller eljest pi1 grund av giftorätt tillfallit make eller
vad '>Om förviirvats genom arv. testamente. fördel av oskift bl1 eller gih·a:
vin:;t {1 icke yrkesrniissig avyttring av lös egendom i andra fall iin som avses i
35 ~ 3 L'ikr 4 morn.:
,·in>! i sn:nskt lnttc:ri eller ,·inst vid vinstdragning pt1 hiir i riket utfiirdack
pre111iL''1hligationn nch ej heller s:1dan 'inst i utliindskt illtteri eller ,·id
1·inst.dragnin!_.! p:1 utliindska prerniL't>bligationer. som uppg<ir till högst 1011
krP1llir:
n<ittning. som pt1 grund av fi\rsäkringjiirnlikt lagen (1962:3~1) om ::illrniin
fi1rsiikring. lagen ( 1954:243) om Hkesskadeförsäkring elln lagen ( 1976:3~0)
tim arhL'tsskadeförS:ikring tillfallit den försiikrade. om icke ersiittningen
grundas pi1 frin·:irvsink!1111st a\· h UOO kronor eller högre belopp för iir eller
utg\',r f·:iriildr;1penning. si1 ock s:ldan ersiittning enligt ;innan lag eller siirskild
författning. s<1m utg<.1tt annorledes iin pi1 !_!rund av sjukförsäkring. som nyss
sagt,_ till ni·1gon \id sjukdom eller nlycksfall i arbete eller under militärtjtin"l·giiring eller i fall snm :l\·ses i lagen ( 1977:26:') om statligt pnsonskadeskvcld
c·llcr LigL'll ( !977:.267) om krigsskadeersiittning till sjörniin om icke ersättningen grundas p:'t fhrvtirvsinknmst av 6 nou kronor eller högre belopp f<:ir ;\r.
i1\'c1Nim nsiitt11ing. ,·ilkcn ,·id sjukdom eller nl\'cbfall tillfallit nagtin p:1
grnn,! ::\·annan ti.irsiikring. snm icke tagits i s:1mband med tjiinst. d<Kk att till
,katlc'pliktiµ i11ktH11't riik11;1s c'rs:ittninµ i form ;1\' pt·nsion L'ikr i turm a\
!ini1nt;· i den 111an liniintan itr skattepliktig enligt _,2 ~I eller 2 mnm ..... ~, nck
<:Tsi1ttning som utg;'1r p:1 !_!rund av trafikfi"irsiikri11g eller. fllL'd -nedan an!_.!i\'t'l
u11clanug. annan ans,·ari!_.!hetsfiirS:ikring elkr pa grund av ... kadcst{111dsfiir-.
'iik ring th:h a\·ser fiirlnrad inknmst a\· sk:1tteplikti!_.! natur:
t'rs:ittning pa grund :I\· ansvaright•tsfiirsiikring enligt grurnkr som fastställts
i kPlkkti\':l\·t<d mt·llan arbdsmarknack11s h11n1dorganisationcrtill tkn del
L'r<itt11inl!en utl!ar under <k forqa trettio dal!arna av dL'II tid ckn skadade iir
arhL'tsnfi;rmiig~n tich heriikna> s:i att 'ersiitt~ingen uppg:ir för insjuknandcliagL'll till hii,l!st 311 knrn<ir nch fiir iiniga dagar till hi.igst h krn1wr fiir
d~1µ:

hclnpp. st1111 till följd av försiikringsfall eller :iterköp a\' för,äkringen utg<'1tt
p;i ,l!l'llrHI a\· kapitalfiirsiikring:
fiirsiikringscrsiitllling eller annan ersättning för skada p:1 e!_.!endom. dock
att skatteplikt föreligger dels i den m:'tn L'fsiittningcn avser driftbyggnad 1<1
.iPrdhrubfastighet. by!_.!gnad p~1 fastighet som avses i 24 ~ I mom .. hy!_.!gnad
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snm är avsedd för anvtindning i ägarens rörelse eller sadan del av \'iirdet a\'
markanläggning snm far dras ;1v genom ~irliga viirdeminskningsavdrag. dels i
den m[m köpeskilling. som skulle ha influtit nm elen försiikrade eller skadade
egendomen i stället hade S<!lts, hade \'arit att hiinföra till intäkt av fastighet
eller av rörelse och dels i den mim ersiittningen eljest motsvarar skattepliktig
intäkt av eller avdragsgill omkostnad för fastighet eller rörelse:
vinstandel. ~iterhä;ir{g eller premieåterbetal~ing. som utgätt p[1 grund av
annan pcrsonförsäkring än pensionsförsäkring eller s[idan sjuk- eller
olyeksfallsförsiikring som tagits i samband med tjiinst. samt vinstandel. som
utgätt på grund a,· skadeförsiikring. och premidterbetalning pil grund av
skadeförsiikring. för vilken riitt till avdrag fiir premie icke fiirelegat:
ersiittning jämlikt lagen ( l 956:293) om ersiittning jt s1i1ittbiirare om icke
ersättningen grundas p[1 förviirvsinkomst a\' (1 (}()()kronor eller hiigre helopr
för i1r;
periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt. i den mån
givaren enligt 20 ·~ eller punkt 5 av am·isningarna till 46 ~ icke är berättigad
till avdrag fiir utgivet belopp:
stipendier till studerande 1·id 1111stipendium som iir a1·seT1 för motden·is11i11gsansraltcr eller eljest 111'.~ed
tagarens utbildning och ime utgiir
da för mottagarens utbildning:
asiitr11i11g _för arbete som har w_ti.irr1·

eller skall wfiiras för 11tgi\'{/re11s rtlkning;
studiestöd enligt 2, 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:.\49 ). internat bidrag, återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersiittning enligt 6
och 7 kap .. samma lag samt siidant s~irskilt bidrag vilket enligt ~w regeringen
eller statlig myndighet meddelade bestiimmelser utg;'1r till deltagare i
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fri1ga om s!idant bidrag likställda.
och iiger i följd hiirav den hidragsherättigade icke göra avdrag for kostnader
som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag:
allmiint barnbidrag;
,
.
.
lön eller annan gottgörelse. för vilken skall erläggas skatt enligt lagen
( 1958:295) om sjömansskatt;
kontantundersti.id. som utgives av arbetslöshetsniimnd med bidrag av
statsmedcl;
handikappersiittning enligt 9 kap. 2 och 3 ~~ lagen om allmiin försiikring.
södan del av vtirdbidrag enligt 9 kap. 4 *samma lag som utgör ersiittning för
merkostnader samt hemsjukviirdsbidrag. som utgår a\' kommunala eller
landstingskommunala medel till den vårdbehövande:
kommunalt bostadstilliigg enligt lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension:
kommunalt bostadstilliigg till handikappade;
bostadsbidrag som a\'ses i förordningen ( 1976:263) om statliga bostadshidrag till barnfamiljer. förordningen ( 1976:262) om statskommunala bostadsbidrag eller förordningen ( 1977:.\92) om statskommunala bostadshidrag till
vissa folkpensinniirer m. fl.:
sädan gllttgiirelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit friin
personalstiftelse ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxering. vid
första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen:
gottgörelse som arbetsgivare uppburit frt111 pensionsstiftelse. till den del
stiftelsen ej iigt andra medel fi.lr att lämna gottgörelsen än siidana för \'ilka
avdrag icke ätnjutits vid avsättning till stiftelsen:

-'
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kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid
yrkesmässig användning av motorsåg;
intäkter av försäljning av vilt växande bär och svampar som den
skattskyldige själv plockat till den del intäkterna under ett beskattningsår
inte överstiger 5 000 kronor. såvida intäkterna inte kan hänföras till rörelse
som den skattskyldige dr.iver eller utgör lön eller liknande förmån.
Beträffande vissa försäkringsbelopp som utgår till lantbrukare m. fl. gäller
siirskilda bestämmelser i punkt 16 av anvisningarna till 21 §.
(Se vidare anvisningarna.)

32*
3 1110111.~ Såsom intäkt upptages icke vad som av staten anvisats till
bcstridandc av siirskilda. med vissa tjänster eller uppdrag förenade
kostnader. såsom:
utlandstilliigg och därmed likställda förmåner för utom riket stationerad
personal vid utrikesförvaltningen eller i svensk biståndsverksamhet;
förvaltningskostnadshidrag och anslag till andra expenser;
å st"at uppförd häst- och håtlega;
till bcstiillningshavare vid armen utgående hästgottgörelse för egna
tjänstehästar:
resekostnads- och traktamentsersättning;
kostnadsersiittning för vård av person i enskilt familjehem;
ägande i följd härav skattskyldig icke göra avdrag för underskott, som kan
uppkomma diirigenom. att sålunda anvisat anslag icke förslår till täckande av
därmed avsedda utgifter.
·
Bestämmelserna i första stycket
Bestämmelserna i första stycket
tillämpas även på motsvarande kosttillämpas även på motsvarande kostnadsersättning som anvisats av komnadsersättning som anvisats av kommun eller skogswlrdsstyrelse eller
mun eller som hekostas av Nordiska
ministerrådet i samband med arbete
som bekostas av Nordiska ministerr{tdet i samband ·med arbete inom
inom ramen för det nordiska tjänramen för det nordiska tjänstemanstemannautbytet. Bestämmelserna
nautbytet. Bcstiimmelserna tillämtillämpas vidare - i den omfattning
pas vidare - i den omfattning som
som anges i punkt 7 fjärde stycket av
anvisningarna - på kostnadsersättanges i punkt 7 fjiirde stycket av
anvisningarna - på kostnadsersättningar som anvisats av styrelsen för
Stockholms internationella fredsningar so_m anvisats av styrelsen för
forskningsinstitut (SIPRI) till sådan
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRT) till sådan
på bestämd tid kontraktsanställd
forskare vid SIPRI som är utländsk
pii bestämd ·tid kontraktsanställd
forskare vid SWRI som är·utländsk
medborgare och som vid tidpunkten
medhorgare och som vid tidpunkten
för anställningen hos SIPRI inte är
för anställningen hos SIPRI inte är
bosatt i Sverige. Riksskatteverket
bosatt i Sverige. Riksskatteverket
får också. när skäl föreligger, förklafår också. när skäl föreligger. förklara att reglerna i första stycket skall
ra att reglerna i första stycket skall
tillämpas på motsvarande ersätttillämpas pii motsvarande ersättning. som anvisats av annan offentlig
ning. som anvisats av annan offentlig
institution. Sådant beslut får. när
institution. Sådant beslut får, när
omständigheterna föranleder det.
c Senaste lydelse 1980:268.
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omständigheterna föranleder det, . återkallas av riksskattcverket. Mot
återkallas av riksskatteverket. Mot
beslut, som riksskatteverket meddebeslut, som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke. får talan inte
föras.
lat enligt detta stycke. får talan inte
·föras.
' Förinanen av fri sjukvård eller fri tandvård. så ock av f~i grupplivförsäkring
upptages icke såsom intäkt. oavsett om förmånen åtnjutits på grund av statlig
eller på grund av kommunal eller enskild tjänst. Ilar sådan förm;111,i1tnjutits
på grund av enskild tjänst och utgått efter väsentligt förmånligare grunder iin
som gälla för befattningshavare i statens tjänst, skall dock förmånen
upptagas si1som intäkt till den del den utgått efter förmil.nligare grunder än de
för 'nämnda b·efattningshavare gällande. Förman av fri gruppsjukförsiikring
enligt grunder som faststiillts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer upptages ej såsom intiikt.
Såsom intäkt upptages ej heller förmån av mindre värde. som utgått i annat
än penningar. därest förmånen kan antagas icke vara avsedd att utgöra direkt
vederlag för utfört arbete.
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Anvisningar
till 32 §

4. 3 I vissa tjänster är särskild ersättning anvisad för vissa med tjänsten
förenade kostnader, som av den skattskyldige måste bestridas. l fråga om
sådan ersättning skall i beskattningshänseende skillnad göras mellan statlig
eller enligt vad nedan sägs därmed jämställd tjänst och enskild tjä~st.
Är fråga om statlig tjänst, skall
Är fråga om statlig tjänst, skall' ·
den anvisade ersättningen icke uppden anvisade ersättningen icke upptagas som intäkt av tjänsten. liksom
tagas sl'im intäkt av tjänsten, liksom
å andra sidan de kostnader. som
å andra sidan de kostnader. som
skola med ersättningen bestridas. ej
skola med ersättningen bestridas. ej
få avföras såsom utgift, även om
få avföras såsom ·utgift, även om
ersättningen icke förslår till kostnaersättningen icke förslår till kostnadernas gäldande. Vad nu sagts gäller dcrnas gäldan_de. Vad nu sagts gäller
för de fall, då den anvisade ersätt- för de fall, då den anvisade ersättningen är avsedd att täcka utgifterna
ningen är avsedd att täcka utgifterna
i fråga. Är ersättningen däremot
i fraga. Är ersättningen däremot
endast avsedd .att utgöra ett mindre
endast avsedd att utgöra ett mindre
bidrag till kostnadernas bestridande.
bidrag till kostnadernas bestridande ..
skall ersättningen i sin helhet upptaskall ersättningen i sin helhet upptagas såsom intäkt, medan å andra gas såsom intäkt, medan å andra
sidan kostnaderna få avdragas såsom
sidan kostnaderna få avdragas såsom
utgift. även i den mån de överskjuta utgift, även i den mån de överskjuta
ersättningen. Vad nu sagts skall gälla
ersättningen. Vad nu sagts skall gälla
även i fråga om kommunal tjänst och även i fråga om kommunal tjänst så
tjänst hos skogsvårdsstyrelse så ock
ock eljest vid anställning hos offenteljest vid anställning hos offentlig lig institution, beträffande vilken
institution. beträffande vilken förförklaring enligt 32 § 3 mom. andra
klaring enligt 32 § 3 mom. andra
stycket gäller.
stycket gäller.
I fråga om enskild tjänst skall den anvisade ersättningen upptagas såsom
intäkt. och de omkostnader, som skola därmed bestridas, avföras såsom
omkostnader för tjänsten eller uppdraget. Om därvid ersättningen icke
förslår till kostnadernas gäldandc. får bristen avföras å intäkten av tjänsten i
övrigt. Härvid märkes dock, att, om det- kan antagas, att den anvisade
ersättningen beräknats med hänsyn till vad som skäligen kan anses normalt
åtgå till täckande av de omkostnader, som skola därmed bestridas,. större
avdrag än som svarar mot den anvisade ersättningen bör medgivas allenast
om det visas, att på grund av särskilda förhållanden ersättningen varit
otillräcklig för sådana skäliga omkostnader. Å andra sidan torde i dylikt fall
ofta kunna antagas, att den anvisade ersättningen i sin helhet åtgått till de
omkostnader, för vilka den avsetts, utan att särskild utredning i detta
avseende behöver lämnas. Avdrag med samma belopp som den anvisade
ersättningen torde i regel böra medgivas i de fall, då ersättningen ej
överstiger vad som av staten i motsvarande .fall anvisas. Detta lärer
exempelvis vara förhållandet beträffande de resekostnadsersättningar, som i
allmänhet utbetalas av de enskilda järnvägarna. I fråga om traktamentsersättning gälla dock särskilda bestämmelser, se punkt 3 av anvisningarna till
33 §.

3
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till 39 §

5. Avdrag såsom för ränta ftlr
göras l'id återbetalning ai· sådant
statligt bidrag som m·ses i punkr 7 a1·
anl'isningarna till 24 ~. A l'(lrag får
inte göras 'med större belopp än som
tidigare har a1·riik11ats från erlagd
ränta.
till 47 §4
Till ledning vid tillämpning av 47 §
Till ledning vid tillämpning av 47 §
sista stycket anföras följande ex sista stycket gc.1' följande ex e m p e I.
empcl.
1. Har rörelseidkare, som använ1. Har rörelseidkare. som använder av honom ägd fastighet i rörelder. av honom ägd fastighet i rörelsen. gjort s{idan omläggning av
sen, gjort sådan omliiggning av
r;ikenskapsär att beskattningsåret
räkenskapsår att beskattningsåret
kommit att, omfatta 9 månader,
kommit att omfatta 9 månader,
beriiknas garantibeloppet till 9/12 av
beräknas garantibeloppet till 9112 av
det belopp. som motsvarar två prodet belopp. som motsvarar en och en
cent av fastighetens taxeringsvärde.
halv procent av fastighetens taxHar beskattningsåret kommit att
eringsvärde. Har beskattningsåret
omfatta 15 månader, beräknas
kommit att omfatta 15 månader,
beräknas garantibeloppet till 15/12
garantibeloppet till 15/12 av nyss
av nyss angivet belopp.
angivet belopp.
2. Har i fall, då beskattningsår
2. Har i fall. då beskattningsår
sammanfaller med kalenderår, fassammanfaller med kalenderår, fastighet bytt ägare den 1 september
tighet bytt ägare den 1 september
beskattningsåret, beräknas garantiheskaitningsärct, beräknas garantibeloppet för den tidigare ägaren till
beloppet för den tidigare ägaren till
8/12 och för den nye ägaren till 4112
. 8/ 12 och för den nye ägaren till 4/12
av det belopp, som motsvarar en och
av det belopp. som motsvarar h·å
procent av fastighetens taxeringsvären hall· procent av fastighetens taxeringsvärde.
de.
3. I !ar en rörelseidkare gjort
3. Har en rörelseidkare gjort
sådan omliiggning av räkenskapsår
sådan omläggning av riikcnskapsår
att det beskattningsår, som ligger till
att det beskattningsår, som ligger till
grund för 1966 års taxering. omfattar
grund för 1984 års taxering, omfattar
tiden 117 7982·- 31112 1983 samt har
tiden 117 1964 - 31112 1965 samt har
han för sin rörelse förvärvat en
han för sin rörelse förvärvat en
fastighet den 1 september 19R2 och
fastighet den 1 september 1964 och
en annan fastighet den 1 april 1983,
en annan fastighet den 1 april 1965,
beräknas garantibeloppet vid nyssberäknas garantibeloppet vid nyssnämnda taxering för förstnämnda
.nämnda taxering för förstnämnda
fastighet till 16/12 och för sistnämn- · fastighet till 16/12 och för sistnämnda fastighet till 9/12 av vad som
da fastighet till 9/12 av vad som
motsvarar en och en halv procent av
motsvarar trå procent av respektive
respektive fastigheters taxeringsvärfastigheters taxeringsvärden.
den.
~Senaste

lydelse 1965: 120.
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1. Denna lag träder i kraft den I juli 1983 och tillämpas första gången vid
1984 års taxering om inte annat följer av punkt 2 nedan.
2. De nya bestämme-lser~a i punkt 5 av anvisningarna till 39 § tillämpas
första gången vid 1978 års taxering. Den s.om vid någon av 1978-1983 år_s_
taxeringar inte har fått avdrag för återbetalat belopp och inte har fått avräkna
det mot senare års räntebidrag får anföra besvär över taxeringen enligt 100
taxeringslagen ( 1956:623).

*
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Lag om ändring i lagen (1982:1193) om skattereduktion för
fackföreningsavgift

Härigenom föreskrivs att i lagen (1982:1193) om skattereduktion för
fackföreningsavgift skall införas en ny paragraf. 5 §, av nedan angivna
lydelse.
· Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5.§

Skattskyldig som önskar skauereduktion enligt denna lag skall framställa yrkande därom, innehållande
uppgift om· personnummer och
erlagd avgift. Yrkandet kan framställas genom den skattskyldige.i· arbetstagarorganisation senast den 15 juni
taxeringsåret till riksskatteverket eller, om organisationen vidarebefordrar yrkandet på medium för automatisk databehandling, senast den 31
augusti samma år. Skattskyldig kan
även själv senast den 30 september
taxeringsåret eller också därefter.
som begäran om rättelse enligt 84 §
uppbörds/agen (1953:2 72), framställa yrkandet hos den lokala skattemyndigheten, varvid kvitto på erlagd
a1•gift skall fogas till ansökningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983 och tillämpas första gången vid 1984
års taxering.

. SkU 1982/83: 50

23

5 Förslag till ·
Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
I Iärigenom föreskrivs att 7 och 10 §§ skatteregisterlagen (1980:343) skall
ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse
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7 §I
För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5 och
6 §§. det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.
1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i
25 § 8) taxcringslagen (1956:623).
2. Uppgifter arigående avslutad revision, verkställt taxeringsbesök eller
annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje stycket taxeringslagen. För
varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag,
myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för
skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet
har fullgjorts.
3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som
behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och lagen
(1968:430) om mervärdeskatt samt uppgifter om redovisning, inbetalning
och återbetalning av sådana skatter.
4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt lag
eller förordning skall antecknas i skattelängd.
5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med
betalning av skatt. dock ej skälen för beslute~. samt uppgift om att laga
förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.
6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter' som skall lämnas i självdeklaration i sammanställningarna
för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögenhetsredovisningen
om skattepliktig förmögenhet
8. Uppgift om beslut om beskattning. dock ej skälen för beslutet,· samt
uppgift om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen.
9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyndighet. uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord,
likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.
10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer samt särskild adress för skattsedelsförsändelse.
12. Uppgift från kontrolluppgift enligt 37 § 1-3, 3 b--3 f och 4 taxeringslagen.
13. Uppgift om beteckning. taxeringsvärde, delvärde och beskattningsnatur för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om
fastigheten har flera ägare samt sådan uppgift om fastigheten som behövs för
bedömning huruvida inkomst av fastigheten skall beräknas med tillämpning
av 24 § 2 mom. komrriunalskattelagen (1928:370) och uppgift om intäkt som
har beräknats med tillämpning av nämnda lagrum.
·

I

Lydelse enligt prop. 1982183:83.
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14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående rcnswn samt
beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxeringsbesök eller annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom.
tredje stycket taxeringslagcn.
15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer. om personen· är näringsidkare.
16. Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fördelning pä olika
kategorier av tjän~t samt summan av avdrag från intäkten och dennas
fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan
och övriga kostnader å andra sidan.
17. Uppgift om omsättning i näfingsverksamhet.
J8. Uppgift angaende varulager. resultat av bruttovinstbcräkning. annan
beräkning av relationstal eller liknande. nettointäkt eller underskott av
förvärvskälla med angivande av den del cHirav som belöper p{1 delägare.
skönsmiissig beräkning, belopp som under beskattningsåret har sti\tt till
förfogande för levnadskostnader, varuuttag. totala bilkostnader samt privat
andel därav. bilförmån. bostadsförmån eller annan sådan förmiin. avsiittning
till fond. investeringsreserv eller liknande. insättning på skogskonto eller
liknande. nedskrivning av fordringar samt av- och nedskrivning med högsta
möjliga belopp. dock endast uppgift om att här angivet förhållande föreligger
och om belopp, procenttal eller ärta!.
· 19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om
fordonets registreringsnummcr, miirke. typ och [!fsmodell.
·
20. Uppgift för heräkning m·
skattereduktion för jl1ckföreningsm·gift.

I

10 §2
Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag får finnas endast
för de ändamål som anges i I § och i den utsträckning i övrigt som anges i
andra-femte styckena.
Länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ha terminalt1tkl1mst till
uppgifter som avses i 5 och 6 §§. 7 § 1-6, 9. 15 och 17 samt de uppgifter
därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dublettskattsedel.
Länsstyrelse och lokal skattemynLänsstyrelse och lokal skattemyndighet för vidare ha termina!atkomst
dighet får vidare ha terminalåtkomst
till uppgifter som avses i 7 ~ 7. 8.
till uppgifter som avses i .7 § 7. 8.
10--14. 18 och 20 o(:h som hänför sig
10--14 och 18 och som hänför sig till
till liinet.
länet.
Riksskatteverket for ha terminalRiksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5
åtkomst till uppgifter som avses i 5
och 6 §~ samt 7 § 1-15. 17. 18 och
och 6 §§samt 7 § 1-15, 17 och 18.
20.
Kronofogdemyndighet får ha· terminalåtkomst till det centrala skatteregistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt· 7 § I, 3 CH.:h ..\.
Kronofogdemyndighet i det län där ett mäl är registrerat för exekutiva
åtgärder får vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 7.
8, 12 och 13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som

*

2 Lydelse

enligt prop. 1982/83:83.
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ll/ui•arande lydelse

Föreslagen lydelse

gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan
som sambeskattas med gäldenären. I fr!1ga om uppgifter enligt 7 ~ I får
terminalåtkomsten avse också den som är deliigare i fämansföretag där
någon som avses i tredje meningen är delägare.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.
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_6 Förslag till
Lag om tid för allmän fastighetstaxering
Härigcnllm föreskrivs att allmiin fastighetstaxering enligt 1 kap. 7 §
( 1979: ,1152) skall ske niista gång år 1987 och diircfter

fastigh~tstaxcringslagcn

vart femte är.
Denna lag triider i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift pf1 den
har utkommit frfm trycket i Svensk författningssamling. Genom lagen
upphiivs lagen ( 1977:-155) om tid för allmän fastighetstaxering.
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Motioner
Med anledning av propositionen väckta motioner
1982/83:2374 av Ulf Adelsohn m. fl. (m)

I motionen yrkas
1. att riksdagen beslutar att avskaffa skattereduktionen för erlagda
fackföreningsavgifter fr. o. m. inkomståret 1984,
2. att riksdagen avslår förslaget om beskattning av stipendier. .
3. att riksdagen beslutar ati avskaffa den införda begränsningen av
underskottsavdragens skattemässiga värde fr. o. m. inkomståret 1983,
4. att riksdagen avsh\r de föreslagna ändringarna åv skatteberäkningen vid ·
ackumulerad inkomst,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i
motionen om ny grund för särskild fastighetstaxering.
1982/83:2375 av Bertil Fiskesjö m. fl. (c)

I motionen yrkas
1. att riksdagen beslutar upphäva lagen om skatteredukti9n för fackföreningsavgifter med verkan från den 1 januari 1984,

2. att riksdagen avslår propositionen i här behandlad del.
1982/83:2376 av Arne Fransson (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c)

I motionen yrkas att riksdagen ställer sig bakom· vad som i motionen
anförts om beskattning av stipendier till medlemmar i ideella organisationer.
1982/83:2377 av Stig Josefson m. fl. (c)

I motionen yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lämnandet av ytterligare uppgifter för faststä!Hmdet av underlag
fc_>~!äggsbelopp.

2. att riksdagen som sin mening ge~ regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräkningen av räntetillägg för bil som används privat.
1982/83:2378 av Björn Molin m. fl. (fp)
I motionen yrkas

1. att riksdagen beslutar upphäva 'tagen om skattereduktion för fackföreningsavgift med verkan från den I januari 1984,
2. att riksdagen beslutar avslå förslaget om ändring i lagen ( 1982: 1193) om
skattereduktion för fackföreningsavgift,

3. att riksdagen beslutar avslå förslaget om ändring i 19 § kommunalskattclagen (1928:370).
1982/83:2379 av förste vice talmannen Ingcgerd Trocdsson m. fl. (m)

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att. om avdragsbcgränsningen inte
avskaffas, en begränsningsregel införs innebärande att ränteförmåner
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understigande 500 kr. inte skall behöva uppges eller medtas vid beräkningen
av underlag fö~ tilläggsbelopp.

Motioner väckta under allmänna motionstiden

1982/83:282 av Jens Eriksson (m) och Siri Häggmark (m)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag
innebärande att det extra avdraget pt1 inko.mst av kapital inflationssäkras.
1982/83:284 av Stig Josefson m. fl. (c)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ge regeringen till känna vad
~om i motionen anförts om en reformerihg av reglerna för beskattning av
traktamenten.
1982/83:287 av Marianne Karlsson (c)
I motionen yrkas att riksdagen so'T1 sin mening gör ·gällande att
skattskyldigheten för hobbyarbeten ej skall föreligga i enlighet med
motionen.
1982/83:288 av förste vic.:e talmannen Ingegerd
I motionen yrkas
I

Trocd~son

m. fl. (m)

1. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag om ändring av de
skatteregler som missgynnar äktenskapet som samlevnadsform eller, för
sammanboende par. tillkomsten av barn .
. 2. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag till i1tgärder
I
innebärande att den som arbetar i och med egen fastighet A-beskattas och
därmed får möjlighet till ATP, sjukpenning samt avdragsriitt för frivillig pensionsförsäkring.
1982/83:365 (hänv. 384) av Ulf Adelsohn m. tl. (ml
såvitt avser yrkande
·I. att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag om reformerad
familjebeskattning i enlighet med vad i' motionen anförts.
1982/83:370 av Lars Werner m. f\. (vpk)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar att hos regeringen hemställa om
förslag till lag om omsättningsskatt på aktier i enlighet med vad som anförs i
motionen, lagen skall träda i kraft den 1 juli 1983.
1982/83:371 av Lars Werner m. fl. (vpkl
I motionen yrkas
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts beträffande översyn av värderingsgrunderna för förmögenhetsbeskattningen.
2. att riksdagen beslutar anta följande

I.
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t'örslag till
LaJ! om ändring i lagen I 1947:577) om statlig förmögenhrtsskatl

*

Härigenom föreskrivs att 11
I mom. lagen (1947:577) om statlig ·
förmiigcnhetsskatt 1 skall ha nl•dan ang:irna lydelse.
11 ~
1 mom. Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person. ckidsho.
utliindskt bolag samt i IO *I mom. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt
angiven familjestiftelse utgöra:
niir den beskattningsbara förmögenheten överstiger 600 000 men inte
800 000 kronor: 3 000 kronor för 61111 ÖOO och 2.5 c;;, av återstoden:
800 IJOll men inte 1 Xllll IUlll kronor: 8 000 kronor för 80110110 krnnor nch
3,5 c;. av {1terstoden:
I 80111100 kronor: 43 000 kronor för 1800 000 och 4,5 1 ;, a\' ;lteNndcn.

Denna lag triider i kraft den l januari 1984 och tilliimpas första ghngen l"id
1985 ärs taxering.
3. att riksdagen beslutar att anta följande

t'örslag till
Lag om ändring i lagen (1941:4161 om arvsskatt ol'h
1-Hirigenom föreskrivs att 28 *lagen ( il.J41 :41h)

lllll

g~irnskall

a1v.skatt

<lCh g:~·m_,skatt

skall ha nedan angivna lydelse.

Till klass f - - -- följande skalor.

Skattepliktig lott. kr
50 ()()()
5ll ll()()- ] l)() ()()()
1001)()()- l 511 000
150 ll(ll}- 200 ()0()
2()() (l(J( )- 300 ()()()
300 ()()()- 4511 11011
450 000- 60U 0011
600 01111- 800 ()()()
800 ()( 10--1 200 ouo

Klass I
Ar\'sskalt. kr

(, r-; inom 'kiklL't:

l 200 000-2 500 000

2 5uo onll--6 nno ono
6 ()(I() 000-

Skattepliktig lott, kr.

1

~kiktcL

lJ lHJll+ lk

1

18 IHHl+24
Jll 111111+30
60 (ij)lJ-t-.;()
114 lllUl+43
17X 5llll+5ll
278 51111+57
5116 500+'14
1 338 5llll+ 72
.\ 858 51Hl+:-:lll

1

skiktet:
skiktct:
skiktet:
skiktet:
skiktet:
skiktet:
skiktl't:
skiktet:
skiktet:
skikll't:

1

;

i

~;-

'i
1

;

1 ;1

.;

r;;
r;-

r;-

in<,111
inom
inom
inom
im'rn
ir1llm
inom
inom
inom
inom

Klass Il
Arvsskatt. kr.

20 non
2() 000-

3 ()()(I+ 12 'I i!lnm

40 0()(1

Senaste lydelse av lag.ens ruhrik l'J7..\:S59.

!Cl r·; inom skiktet:
2 000+ 20 c; inom skiktet:
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40 ()()(_)611 000-90 000121) ()()(I150 ()()0-2110 ()()()250 llOO6110 0011--1
1 21Hf001!-

60 000
90 000
120 000
1.'ill 000
21 )() 000
250 000
600 000
200 noo

Skattepliktig lott. kr.
--20 OfHl

20 {)(I( )-4() ()()()
, - 41! OOl 1--60 1100
6() 000.-

6 ono+2g '!·(
11 (100+ 36 r,;.
22 400+44 0;
35 (1{)0+50 ".(
5116011+57 <:;79 100+(14 r·;,
111 100+ 71 r:;
359 (100+ 7'P. "!82761!0+85 'i

inom
inom
inom
inom
inom
inom
inom
inlllll

skiktet:
skiktet:
skiktet:
skiktet:
skiktet:
skiktet:.
skiktet:
skiktet:
ino~1 skiktet:

Klass III
Arvsskatt. kr.
X 0;- inom
l 0!10+ 16 c; inom
4 8110+24 r-; inom
'-) 6011+3(1 r_; inom

skiktet:
skiktet:
skiktc>t;
skiktt:t:

Denna lag triiclc>r i kraft den januari 1984. Äldre hestiimmelser t!äller
fortfarande om skattskyldighet inträtt dessförinnan.
5. att riksdagen hos regeringen hemställer. om en snabbutredning
beträffande skärpning av reavinstbeskattningen vid avyttring av fastighet i
,enlighet med vad som anförts i motionen.

6. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till slopande av
uppskovsreglcrna för reavinstbeskattningen vid frivillig försäljning,
7. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag om slopande av
möjligheten att beriikna vinsten vid försäljning av fastighet enligt lagen om
ackumulerad inkomst.·
8. att riksdagen beslutar ge 35

~

mom. kommunalskattclagen en sådan

innebörd att 75 ','·(.(i stället för 40) av vinsten vid avyttring görs skattepliktig
och att avdraget fastställs till 1 000 kr. (i stället för 3 000 kr.). varvid
lagrummet erhåller följande som Motionärernas förslag betecknade lydelse:

N111·11ra111/e

!rdc/sc

,\Jntio11iiren111.1 fi'irslag

.15 ~
3 mnm. Realisationsvinst pi\ -- -- -- tv~! i1r.
A n·ttrar skattskyldig egend(1m
A \'yttrar skattskyldig egendom
som a\Sö i detta moment och som
som a\'ses i detta moment och som
den skathkyldige innehaft två iir
den skattskyldige innehaft tv<'1 i1r
eller mera. iir .JO procent av vinsten
eller mera. är 75 procent av vinsten
skattepliktig. r:rtm sammanlagda beskattepliktig. Friin sammanlagda beloppet av skat~epliktig realisationsloppet a\' skattepliktig realisationsvinst enli,µt detta stycke under ett
vinst enligt detta stycke under ett
beskattningsi1r. minskat med av•ht·~kattningsilr. minskat med avdragsgill del a\· förlust \'id avyttring· dragsgill eld av förlust vid a\'yttring
samma ~'ir av egendom som avses i
samma ar av egendom som a\'ses i
detta stycke. iiger skattskyldig illn judetta stycke, iiger skattskyldig iitn.iuta avdra,!! med 3 Ofl(! kronor. l lar den
ta avdrag med I 000 kronpr. Har den
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Motionärernas förslag

Nuvarande lydelse.

skattskyldige under beskattningsskattskyldige under beskattningsaret varit l,!ift och levt tillsammans
året varit gift och levt tillsammans
med sin make. far sttdant anlrag
med sin make. för siidant avdrag
~ttnjutas fiir dL'm bilda ,!!t'lllL'nsamt
f1tnjutas för dem hitda .gemensamt
med i (HJO kronor. I intl'l fall for
med 3 000 kronor. I intet fall far
dock skattskyldig ittnjuta avdrag
dock skattskyldig :°ttnjuta avdrag
med högre belopp iin smn svarar mot
med högre bcl(lpp iin som svarar mot
sammanlagda beloppet av skatte-;ammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta
pliktig realisationsvinst enligt detta
stycke minskat med avdragsgill del · stycke minskat med avdragsgill del
av förlust som nyss niimnts.
av förlust som nyss niimnts.
Kan tilliimpning - -- - avyttringen sker.
Har egendom som avses i detta
I !ar egendom som avses i detta
moment avvttrats genom sadan
moment. avyttrats genom s;·idan
tvimgsförsiiljning som anges i 2 ~
tvångsförsiiljning som anges i 2
första stycket 1) lagen ( 1978:970) om
första stycket I) lagen ( 1978:970) om
uppskov med heskattning av realisauppskov med beskattning av realisationsvinst. är - oavsett tidpunkten
tionsvinst. iir - oavsett tidpunkten
för förvärvet - 011/asr ../0 procent av
för fiirviirvet - 75 pwccnt av vinsten
, vinsten skattepliktig.
skattepliktig.
Bestiimmclscn i - - - och fostcrharn.

*

Denna lag äger giltighet frim den I januari l l)8-l och äger tilliimpning
fr. o. m. 1985 års taxering.
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i
motionen beträffande beskattning av reavinster av övrig lös egendom samt
återkommer med förslag härom.
1982/83:439 av Lars Werner m. fl. (vpk)
I motionen yrkas att riksdagen uttalar att en reformering av skattesystemet
bör utgå från de i motionen anförda principerna ·och hos regeringen
hemställer om utredning och förslag härom.
1982/83:684 (hänv. 683) av Öla Ullstcn m. fl. (fp)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begiir förslag om ätgiirdcr
för att minska de samheskattningseffekter som beskrivits i motionen.
198?/83:705 av Ingrid Andersson m. fl. (s)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening uttalar att ersättning som
kommun utbetalat till förtroendevald som ersättning för barntillsynskostnad
skall betraktas som kostnadsersättning och inte som arvode.
1982/83:711 av förste vice talmannen Ingcgerd Troedsson m. tl. (m)
I motionen yrkas att riksdagen heslutar avskaffa sambeskattningen av
makar som arbetar i eget jordbruk. fåmansföretag eller rörelse.
1982/83:870 av Stig Joscfson m. fl. (c)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hegär en parlamentarisk
utredning om de skattefria förmånerna i inkomstslaget tjänst.
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1982/83:883 av Lars Werner m. fl. (vpk)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts beträffande översyn av avdragssystemet.
1982/83:1173 av Tommy Franzen m. fl. (Ypk)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts om slopande av avdragen för premier till
pensionsförsäkringar.
1982/83:1191 av Joakim Ollen (m)
I .motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i
skattelagstiftningen så att emissioner på förmi\nliga villkor till de anställda
inte skall föranleda någon extra beskattning av dem som tecknar aktier.
1982/83: 1193 av Martin Olsson (c) och Gunhild Bolander (c)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag
syftande till att i skattehiinseende likställa barn som har barnpension med
övriga barn.
1982/83: 1196 av Bengt Silfverstrand (s) och Hans Pettersson i llelsingborg
(s)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning
i syfte att förhindra att inte avsedda skattelättnader kan uppnås genom
användandet av livriinta vid överlåtelser av tillgångar.
1982/83:1198 av Kenth Skårvik m. fl. (fp. m)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till
sådana förändringar i KL att kostnader för egen frivillig pensionsförsäkring
betraktas som avdragsgill kostnad i rörelsen och inte som eget uttag.
1982/83:1201 av förste vice talmannen Tngegerd Troedsson m. fl. (m)
I motionen yrkas
1. att riksdagen beslutar i enlighet med vad som i motionen anförts om
kvittningsrätten mellan makar.
2. att riksdagen beslutar i enlighet med vad som i motionen anförts om
räntetillägg för bil och mangärdsbyggnad på jordbruksfastighet e. d ..
3. att riksdagen beslutar i enlighet med vad som i motionen anförts om
räntefria lån.
1982/83:1202 av Ola Ullsten m. fl. (fp)
såvitt avser yrkandena
4. att riksdagen antar följande
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4. Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1982: 1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift
Härigenom föreskrivs att lagen (1982: 1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av år 1983. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om fackföreningsavgift som har
erlagts före utgången av år 1983.
5. att riksdagen ånyo begär att regeringen skall återkomma med ett
material som ger en fyllig belysning av frågorna rörande arbetstagares och
arbetsgivares fackliga avgifter och konfliktersättningar.

1982/83:1644 av Ola Ullsten m. fl. (fp)
såvitt avser yrkandena

1. att riksdagen antar följande

Förslag till
Lag om skattereduktion för aktieutdelning
Härigenom föreskrivs följande
I §Skattereduktion för aktieutdelning medges fysiska personer och dödsbon
enligt best~immelserna i denna lag.

2 § Med aktieutdelning avses i denna lag utdelning i pengar som utgår på
I. aktie i svenskt aktiebolag. om aktien vid den tidpunkt då utdelningen
blir tillgänglig för lyftning är inregistrerad vid Stockholms fondbörs.
2. andel i svensk aktiefond. om fonden \·id ingången av det år då
utdelningen hlir tillgänglig för lyftning till minst tv;\ tredjedelar består av vid
Stockholms fondhörs inregistn:rade aktier i svenska aktiebolag.
3 !i Aktieutdelning medför riitt till skattereduktion endast om
I. utdelningen utgör intäkt av kapital for den skattskyldige och
2. denne :-ir skattskyldig för utdelningen enligt 53 * kommunalskattelagen

( 19W:370) och 6 *lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt.
En delägare i ett handelsbolag eller i ett dödsbo. som i heskattningshänseende behandlas som ett handelsbolag. har inte rätt till skattereduktion för
utdelning som har uppburits av bolaget eller hoet.
4 §Underlag för beräkning av skattereduktion iir summan av de aktieutdelningar som har blivit tillgängliga för lyftning under beskattningsåret. dock
högst 7 500 kronor. I friiga om makar giiller att underlaget för den ena maken
fär överstiga 7 500 kronor i samma m<'m som den andra makens underlag
understiger detta belopp.
Underlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
5 § Skattereduktion för aktieutdelning uprgär till 30 % av underlaget.

*I

6
fråga om skattereduktion för aktieutdelning tilliimpas 2 ~ 4 mom. femte
och sjätte styckena urphördslagen (1953:272 ). Skattereduktion för aktieutdelning skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt 2 ~
4 mom. upphördslagen.
3 Riksdagen 1982183. 6 sam/. Nr 50
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Har skattskyldig under beskattningsäret varit skyldig att erlägga sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 4 1110111. lagen ( 1958:295) om
sjömansskatt på grund av hestiimmelserna i denna lag. skall rcduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsiittning har skett.

*

7 ~ Bestämmelserna i denna lag om makar tillämpas på skattskyldiga som
taxeras med tillämpning av 52 § 1 mnm. kommunalskattelagen ( 1928:370)
och ll ~ 1 mom. lagen (19.+7:576) om statlig inkomstskatt.
Denna lag träder i kraft den I januari 198.+ och tillämpas första gången i
fråga om utdelning som tas till beskattning vid 1985 ilfs taxering.

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att utredningsarbetet om avskaffande av dubbclbeskattningen pa aktieutdelningar skyndsamt bör återupptas.
1982/83:1722 av Tommy Franzen m. fl. (vpk)

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts beträffande återinförandet av de första l 000
kronorna i reseavdraget och vad i övrigt sägs beträffande översyn av
bitavdragen.
1982/83:1727 av Ingrid Hemmingsson (m)

I motionen yrkas att riksdagen begär att regeringen utreder och framlägger
förslag till sänkning av kostnader för bilismen i glesbygd.
1982/83: 1734 av Oskar Lindkvist m. fl. ( s)

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till en
uppläggning av stimulanser till bostadssparande enligt de riktlinjer som
anges i motionen.
1982/83:1736 av Kjell Mattsson m. fl. (c)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar om ändringar i skatte lagstiftningen
på sätt som föreslås i motionen.
1982/83:1739 av Ola Ullsten m. fl. (fp)
l motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till
lagstiftning om skattelättnad för vissa gåvor till internationellt biståndsarbete
m.m.
1982/83:1741 av Lars Werner m. fl. (vpk)

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen sägs om slopande av skattefonds- och skattesparandet
och hemställer om förslag härom.
1982/83:2108 (hänv. 2107) av Ulf Adelsohn m. fl. (m)
·såvitt avser yrkandena

3. att riksdagen avskaffar den införda begränsningen i rätten till
underskottsavdrag samt räntetillägget för jordbrukarnas bostadsförmåner
m.m ..
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5. att riksdagen beslutar att den övre gränsen för schablonavdraget från
inkomst av tjänst sänks till 500 kr.,
10. att riksdagen upphäver lag om skattereduktion för fackföreningsavgift
fr: o. m. inkomståret 1983,
11. att riksdagen beslutar att de skattesatser som gällde för förmögenhets-,
arvs- och gåvoskatt 1982 återinförs fr. o. m. inkomståret 1984,
12. att riksdagen beslutar att den föregående år upphävda lagen om
skattereduktion för aktieutdelning skall återinföras fr. o. m. den 1 januari
1984,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att kommitten
om underskottsavdrag bör påskynda utredningsarbetet.
1982/83:2141 (hänv. 2140) av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c)
såvitt avser yrkandena
1. att riksdagen antar följande

Förslag till
Lag om skattereduktion för aktieutdelning
Härigenom föreskrivs följande
I §Skattereduktion för aktieutdelning medges fysiska personer och dödsbon
enligt bestämmelserna i denna lag.
2 § Med aktieutdelning avses i denna lag utdelning i pengar som utgår på
1. aktie i svenskt aktiebolag. om aktien vid den tidpunkt då utdelningen
blir tillgänglig för lyftning är inregistrerad vid Stockholms fondbörs,
2. andel i svensk aktiefon.d, om fonden vid ingången av det år då
utdelningen blir tillgänglig for lyftning till minst två tredjedelar består av vid
Stockhnlms fondhiirs inregistrerade aktier i svenska aktiebolag.
3 § Aktieutdelning medför rätt till skattereduktion endast om
1. utdelningen utgör intäkt av kapital för den skattskyldige och
2. denne iir skattskyldig för utdelningen enligt 53 § kommunalskattelagcn
(1928:370) och 6 *lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
En delägare i ett handelsbolag eller i ett dödsbo, som i beskattningshänseende behandlas som ett handelsbolag, har inte rätt till skattereduktion för
utdelning som har uppburits av bolaget eller boet.
4 § Underlag för beräkning av skattereduktion är summan av de aktieutdelningar som har blivit tillgängliga för lyftning under beskattningsåret. dock
högst 7 500 kronor. I fråga om makar gäller att underlaget för den ena maken
får överstiga 7 500 kronor i samma mån som den andra makens underlag
understiger detta belopp.
Underlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
5 § Skattereduktion för aktieutdelning uppgår till 30 procent av underlaget.
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6 *I fråga om skattereduktion för aktieutdelning tillämpas 2 § 4 mom. femte
och sjätte styckena upphördslagen ( 1953:272). Skattereduktion för aktieutdelning skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt 2 §
4 mom. upphördslagen.
Har skattskyldig under beskattnings[iret varit skyldig att erlägga sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om
sjömansskatt på grund av hestämmclserna i denna lag, skall reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed neds~ittning har skett.

*

7 Bestämmelserna i denna lag om makar tillämpas på skattskyldiga som
taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. kommunalskattclagcn ( 1928:370)
och 11 § 1 mom. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas första gången i
fråga om utdelning som tas till beskattning vid 1985 års taxering.
3. att riksdagen beslutar att med verkan från den 1 januari 1984 upphäva
lagen om skattereduktion för fackföreningsavgift samt göra de följdändringar i andra lagar som därav följer.

Yttrande
Riksskatteverket har på skatteutskottets begäran yttrat sig över propositionen samt motionerna 2374 och 2378 - såvitt avser skattefrihet för
stipendier - och motion 2376. Yttrandet är fogat som bilaga till detta
betänkande.

Utskottet
Inledning

Den av riksdagen år 1982 beslutade inkomstskattereformen innebär i sina
huvuddrag en sänkning av marginalskatterna och en begränsning av
underskottsavdragens skattemässiga värde.
I den nu aktuella propositionen föreslås vissa följdändringar till inkomstskattereformcn m. m. Ändringarna berör bl. a. förfarandet vid bestämmande av underlag för tilläggsbelopp, reglerna för beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst och handläggningen av fri1gor
avseende den av riksdagen i höstas beslutade skattereduktionen för
fackföreningsavgift.
I propositionen föreslås också bestämmelser som syftar till att stipendier
för deltagande i fackliga kurser skall kunna vara skattefria i större
utsträckning än hittills och att nästa allmänna fastighetstaxering - som skulle
äga rum år 1986- flyttas fram till 1987. Uttryckliga skatteregler föreslås också
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för det fall att någon blir skyldig betala tillbaka räntebidrag som getts ut med
för höga belopp.
Ett i propositionen framlagt förslag att statlig tjänstepension, som betalas
ut efter pensionstagarens död, i framtiden skall utgöra i sin helhet
skattepliktig inkomst har utskottet tillstyrkt i sitt betänkande SkU 1982/
83:44. Förslaget har numera antagits av riksdagen (rskr 281 ).
Skatteutskottet tar i det följande - med det undantag som nyss nämnts upp de frågor som behandlas i propositionen. I anslutning härtill behandlar
utskottet vissa yrkanden i de med anledning av propositionen väckta
motionerna och i motioner från den allmänna motionstiden i år som har
direkt samband med propositionen. Utskottet tar till behandling också upp
ett flertal inkomstskattefrågor som aktualiserats i motioner från den
allmänna motionstiden i år och som ansetts lämpligen böra prövas i detta
sammanhang.
Både i motioner som väckts med anledning av propositionen och under
den allmänna motionstiden återfinns yrkand_en som gäller skatteskalans
utformning, inflationsskyddet och den s. k. begränsningsregeln. Dessa
yrkanden behandlar utskottet i sitt betänkande (SkU 1982/83:55) med
anledning av kompletteringspropositionen (prop. 1982/83: 150).

Underskottsavdrag

1982 års skattereform innebär, som tidigare nämnts, förutom en sänkning
av marginalskatterna också en begränsning av underskottsavdragens skattemässiga värde. Denna begränsning åstadkommer man genom att dela upp
den statliga inkomstskatten i två delar, grundbelopp och tilläggsbelopp.
Grundbeloppet beräknas - liksom tidigare hela den statliga inkomstskatten på den beskattningsbara inkomsten, medan tilläggsbeloppet beräknas på ett
särskilt underlag (UTB} motsvarande den till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomsten ökad med medgivna underskotts- och förlustavdrag
samt i vissa falls. k. räntetillägg. Tilläggsbeloppen utgår bara i den mån UTB
överstiger en viss nivå (den s. k. brytpunkten).
Moderaterna fullföljer i sina partimotioner 2108 och 2374 i tidigare
sammanhang framförda krav att begränsningen av underskottsavdragens
skattemässiga värde slopas. I förstnämnda motion begär de också att
kommitten om underskottsavdrag skall påskynda sitt utredningsarbete.
En av förutsättningarna för den överenskommelse om grunderna för e·n
skattereform som under våren 1981 träffades mellan socialdemokraterna,
centerpartiet och folkpartiet och som innebar en betydande sänkning av
marginalskatterna för främst skattskyldiga i högre inkomstskikt var att
underskottsavdragens skattemässiga värde skulle begränsas i inkomstlägen
över viss nivå. Bakgrunden till överenskommelsen var främst det stora
antalet underskottsavdrag och det förhållandet att storleken av dessa avdrag
erfarenhetsmässigt ökade med stigande inkomst inte bara i kronor räknat
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utan också som relativ andel av inkomsten.
Det är mot den bakgrunden - och med hänsyn till att marginaleffekterna
vid beskattningen ger en inkomsttagare med underskottsavdrag en i kronor
räknat större skattelättnad än en skattskyldig med samma avdrag men med
lägre inkomst - som riksdagen, när 1982 ars skattereform genomfördes.
ansåg det nödvändigt att kombinera marginalskattesänkningen med en
begränsning av underskottsavdragens skattemässiga värde.
Enligt skatteutskottets mening bör riksdagen av rättviseskäl och med
hänsyn till att skatt bör tas ut efter förmåga vidhålla sin uppfattning i denna
fråga. Utskottet avstyrker följaktligen motionerna 2108 och 2374 i vad de
innehåller yrkande om slopande av nämnda begränsning.
Vad särskilt angår den i motion 2108 aktualiserade frågan om underskottsavdragskommitten och dess fortsatta arbete vill utskottet erinra om att dess
uppdrag numera upphört. Yrkandet i motion 2108 att den bör påskynda
utredningsarbetet har därmed förfallit. Finansministern har emellertid i mars
i år som svar på en interpellation av förste vice talmannen Ingegerd
Troedsson framhållit att de utredningsuppgifter som kommitten erhållit
genom tilläggsdirektiv förra året (dir 1982:30) inte skall lämnas obehandlade
utan kommer att prövas av företagsskattekommitten och den nyligen tillsatta
bostadskommitten.

Förfarandet vid fastställande av UTB

1982 års skattereform innebär att ett nytt underlag för skatteberäkningen
införts i skattesystemet. UTB. UTB utgör som tidigare nämnts den till statlig
inkomstskatt beskattningsbara inkomsten ökad med medgivna underskottsoch förlustavdrag samt i vissa fall s. k. räntetillägg.
Räntetillägg skall tas upp i tre fall. Det första avser värdet av bostadsförmån i egen fastighet i jordbruk, det andra värdet av att privat utnyttja bil e. d.
som utgör inventarium .i förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet, annan fastighet eller rörelse och det tredje slutligen värdet av räntefria
eller tågförräntade lån från arbets- eller uppdragsgivare.
Eftersom UTB bara påverkar skatteberäkningen i sådana fall där
underlaget överstiger brytpunkten, har i propositionen aktualiserats frågan
huruvida UTB bör fastställas för i princip alla skattskyldiga (faststiillelsemetoden) eller bara i sådana fall där det omedelbart behövs för
skatteberäkningen (urvalsmetoden). Departementschefen anser det för sin
del inte möjligt att utan ett synnerligen komplicerat regelsystem begränsa
uppgiftsskyldigheten för de skattskyldiga till sådana fall där UTB verkligen
behövs för skatteberäkningen. Han föreslår därför att taxeringsförfarandet
utformas efter fastställelsemetoden. För kontroll av att den skattskyldige har
fullgjort sin uppgiftsskyldighet i fråga om räntetillägg på grund av räntefritt
eller tågförräntat lån föreslår han också att arbets- och uppdragsgivare skall
vara skyldiga att i kontrolluppgift lämna besked om sådana lån.
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Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. (m) yrkar i motion 2379
att ränteförmåner understigande 500 kr. inte skall omfattas av uppgiftskyldigheten och inte heller behöva tas med vid beräkning av UTB. Som stöd för
detta andrahandsyrkande - som gäller under förutsättning att moderaternas
huvudyrkande om slopande av begränsningen av underskottsavdragens
skattemässiga värde inte bifalls - framhåller motionärerna. att uppgiftsskyldigheten framstår som orimlig i det stora antal fall där ränteförmånen är helt
obetydlig.
Stig Josefson m. fl. (c) framhåller i motion 2377 att det även i de fall då
räntetillägg för egen bostad i jordbruk eller för privat användning av bil skall
ingå i UTB är önskvärt att UTB kan beräknas automatiskt och utan
medverkan av den skattskyldige. Uppgiftsskyldigheten i fråga om räntetilllägg bör enligt motionärerna kunna fullgöras på de deklarationsbilagor som
redan i dag lämnas för jordbruk resp. rörelse. Motionärerna begär att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad de anfört om
taxeringsförfarandet.
Finansministern har i propositionen utförligt motiverat varför han anser
att förfarandet vid bestämmande av UTB bör utformas enligt den s. k.
fastställelsemetoden. Utskottet anser för sin del -i likhet med departementschefen - att en tillämpning av urvalsmetoden, som innebär att UTB skall
fastställas bara i de fall där det är omedelbart påkallat för skatteberäkningen,
måste vara förenad med betydande svårigheter. Sådana svårigheter torde som departementschefen framhåller - uppkomma bl. a. när det gäller att
finna en lämplig avgränsning av uppgiftsskyldighcten i fråga om bostad på
jordbruksfastighet. Också vid tillämpning av begränsningsregeln och i
sådana situationer då en skattskyldigs beskattningsbara inkomst i efterhand
höjs genom besvär av taxeringsintendent eller till följd av eftertaxering torde
en tillämpning av urvalsmetoden komma att medföra komplikationer för
såväl de skattskyldiga som de tillämpande myndigheterna. Upplysningar som
lämnats utskottet av RSV ger ytterligare stöd för denna uppfattning.
Utskottet anser således att förfarandet bör utformas enligt fastställelsemetoden. Samtidigt vill utskottet starkt betona att det av hänsyn till såväl de
skattskyldiga som taxeringsmyndigheterna är viktigt att man så långt möjligt
söker tillgodose kravet på enkelhet i den praktiska tillämpningen. Detta krav
är så mycket mer angeläget som det nya regelsystcmet kan förväntas medföra
merarbete såväl för skattemyndigheter som för vissa skattskyldiga.
Utskottet vill särskilt understryka att bestämmandet av UTB - även med
tillämpning av fastställelsemetoden - till mycket stor del skall ske maskinellt
och att de skattskyldiga därför oftast inte kommer att behöva lämna fler
uppgifter i deklarationen än de gjort hittills. Även i de fall då det för
bestämmande av UTB krävs särskilda upplysningar av den skattskyldige bör
uppgiftslämnandet avsevärt begränsas. Utskottet förutsätter att RSV genom
olika åtgärder så långt möjligt underlättar uppgiftslämnandct.
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Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat motion 2377 i denna
del.
Vad härefter angår yrkandet i motion 2379 om begränsning av uppgiftsskyldigheten i fråga om ränteförmåner har utskottet förståelse för de
synpunkter som motionärerna framför. Från förenklingssynpunkt är det
enligt utskottets mening lämpligt att mindre belopp inte omfattas av
uppgiftsskyldigheten. Även om det kan förutsättas att frågor av den här arten
kommer att behandlas av skatteförenklingskommitten anser utskottet sig
därför i avvaktan på resultatet av kommittens arbete böra föreslå att från
uppgiftsskyldighet undantas ränteförmåner som uppgår till högst 100 kr. per
år och arbetsgivare. Motsvarande belopp skall följaktligen inte heller tas med
vid beräkning av UTB.
Lantbrukarnas skattedelegation har i en till skatteutskottet ingiven
skrivelse framhållit att taxeringslagen bör kompletteras med en bestämmelse
att taxeringsnämnd skall tillställa skattskyldig särskild underrättelse med
uppgift om UTB.
Storleken av den skattskyldiges UTB . kommer att framgå av den
skattskyldiges skattsedel. Någon särskild underrättelse är enligt utskottets
mening därför i_nte erforderlig.

Beräkning av UTB, räntetillägg och UTB för makar

Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. (m) begär i motion 1201
att makar vid beräkning av UTB skall ha rätt att sinsemellan kvitta såväl
överskott av kapital mot underskott av schablontaxerad fastighet som överskott mot underskott av samma förvärvskälla. De begär också att något
tillägg inte skall ske vare sig för de ränteutgifter som belöper på bostadsdelen
i en jordbruksfastighet eller för beräknad ränta på bil som utgör inventarium i
näringsverksamhet. Räntetillägg för lån mot låg eller ingen ränta bör enligt
motionärerna få kvittas mot överskott av kapital och mot underskott på
schablontaxerad fastighet. Samtliga yrkanden utgör alternativ till moderaternas huvudkrav att begränsningen av underskottsavdragen slopas.
Motionsyrkanden av samma innebörd som de nu nämnda prövades av
skatteutskottet förra våren i samband med behandlingen av 1982 års
skattereform. De skäl av materiell och administrativ art som utskottet (SkU
1982/82:60) därvid framförde mot att utvidga kvittningsrätten mellan makar
eller mellan olika förvärvskällor och mot att helt eller delvis undanta vissa
räntetillägg vid beräkning av UTB är enligt utskottets mening alltjämt
bärande. Utskottet avstyrker således motion 120 I men vill liksom i fråga om
räntetilläggen för räntefria eller lagförräntade lån understryka att skatteförenklingskommittens arbete också kan komma att påverka beräkningen av
UTB.
Motionärerna bakom motion 2377 tar särskilt upp frågan om riintctillägg
för bil och liknande tillgång i näringsverksamhet. D~ pe],:<lI_paJltt RSV enligt_
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anvisningar utfärdade i januari i år (RSV Dt 1983:7) rekommenderat att
räntetillägg för sådana tillgångar beräknas efter 12 % och på ett underlag
motsvarande 80 % av tillgångarnas anskaffningsvärde. Motionärerna anser
det av RSV anvisade underlaget för räntetilläggsberäkning orimligt och
menar att räntetillägget under inga omständigheter får beräknas på något
annat än bilens värde efter avskrivning.
Lantbrukarnas skattedelegation kritiserar det förhållandet att RSV i sina
anvisningar beträffande räntetillägg valt att låsa räntesatsen till diskontot vid
årets ingång. Enligt delegationen bör det finnas mö jlighct att anpassa
räntetillägget till det diskonto som gäller vid den aktuella tidpunkten,
eftersom räntan för flertalet lån höjs eller sänks i samband med diskontoändringar.
RSV:s rekommendation bygger på en schablon som utgår från förutsättningen att tillgången inköpts för lånade medel. Som underlag för räntetillägg
skall tas upp 80 % av anskaffningsvärdet och den beräknade räntan skall
motsvara riksbankens diskonto vid beskattningsårets ingång + två procentenheter (vid 1984 års taxering 12 %). Räntetilläggets storlek blir sedan
beroende av i vilken omfattning tillgången använts för privat bruk.
Enligt utskottets mening ligger det i sakens natur att en schablon av den här
arten - om rimliga krav på enkelhet i tillämpningen skall tillgodoses - inte
kan utformas med någon millimeterrättvisa. I normalfallen och på kortare
sikt torde inte heller en tillämpning av RSV:s rekommendationer leda till
några beloppsmässigt betydande räntetillägg för privat användning av bil
c. d.
Med hänsyn till att det av RSV anvisade underlaget för tilläggsbcräkningen
skall tillämpas utan hänsynstagande vare sig till värdeminskning e. d. eller till
den skattskyldiges inkomstförhållanden och faktiska räntekostnader vill
utskottet inte bestrida att tilläggsberäkningen enligt schablonen i enskilda
fall kan komma att leda till resultat som från rättvise- och skälighetssynpunkt
är mindre tillfredsställande. Utskottet förutsätter därför att RSY fortlöpande
följer tillämpningen av bestämmelserna och vid behov föreslår regeringen de
ändringar i regelsystemet som kan visa sig motiverade.
Med det anförda avstyrker utskottet motion 2377 i denna del.
Utskottet delar inte skattedelegationens uppfattning att man vid beräkning av räntetillägg skall beakta förändringar i diskontot under löpande år.
Med hänsyn till preliminärskatten och från enkelhetssynpunkt bör man - i
likhet med vad som gäller i fråga om värdering av förmån av bil
inkomstslaget tjänst - utgå från diskontot vid beskattningsårets ingång.

Ackumulerad inkomst
Fysisk person, dödsbo och familjestiftelse kan få den statliga inkomstskatten beräknad enligt reglerna för ackumulerad inkomst. De närmare
bestämmelserna härom. som är intagna i en särskild lag. innebär att en
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inkomst som hänför sig till minst tvä beskattningsår kan delas upp med lika
delar på det antal år som den hänför sig till. dock högst tio. För vart och ett av
ären beräknas den statliga inkomstskatten på den ackumulerade inkomsten
som tillägg till det ärets beskattningsbara inkomst. Man använder därvid den
skattetabell som giiller för det inkomstär då beloppet uppburits.
Förslaget i propositionen innebär att den särskilda skatteberäkningen skall
omfatta såväl grundbelopp som tilläggsbelopp. I motsats till vad som nu
gäller skall emellertid endast en skatteberäkning göras, och den skall grundas
på ett genomsnitt av de tre senaste årens beskattningsbara inkomster resp.
UTB. Grundbeloppet resp. tilläggsbeloppet beräknas med ledning av det
senaste arets skatteskalor och multipliceras sedan med Jet antal år till vilka
inkomsten hänför sig.
I partimotionen 2374 framhåller moderaterna att motivet för de ·föreslagna
ändringarna i fråga om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad
inkomst delvis bortfaller med deras ställningstagande i fråga om begränsning
av underskottsavdragens skattemässiga värde. De menar emellertid också att
effekterna av de förändr.ingar som föreslås inte är tillräckligt belysta i
propositionen och yrkar därför att propositionen i denna del avslås och att
regeringen återkommer· med nytt förslag till riksdagen.
Fragan om skatteberäkningen vid ackumulerad inkomst tas också upp av
Lantbrukarnas skattedelegation, som menar att beräkningen inte bör ske
med utgångspunkt i den genomsnittliga inkomsten under de tre senaste åren
utan att den ackumulerade inkomsten liksom hittills bör fördelas på samtliga
de aktuella åren.
Som framgår av vad utskottet tidigare anfört innebär 1982 års skattereform
att den statliga inkomstskatten i fortsättningen skall delas upp i två delar,
grundbelopp och tilläggsbelopp. och att skatten på dessa båda belopp skall
ske enligt olika regler.
Redan de nuvarande reglerna om skatteberäkningen har visat sig vara
tämligen svårtillämpade i praktiken. Utskottet anser det därför välbetänkt
att vid en övergång till det nya systemet söka förenkla skatteb~räkningen.
Förslaget i propositionen tillgodoser enligt utskottets mening rimliga .
enkelhetskrav, varför utskottet tillstyrker bifall till propositionen och
avstyrker motion 2374 i denna del.
Med anledning av vad Lantbrukarnas skattedelegation anfört i frågan vill
utskottet bara framhålla att det vid en avveckling av en näringsverksamhet
ingalunda är säkert att det är till nackdel för den skattskyldige att skatteberäkningen för ackumulerad inkomst sker med utgångspunkt i de tre
senaste årens beskattningsbara inkomster och UTB. Utskottet anser därför
att framstiillningcn inte heller i denna del bör föranleda nägon åtgärd.
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Fackföreningsavgift

Riksdagen antog i höstas (prop. 1982/83:50, SkU 15, rskr 106 och 128) en
lag om rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. I det ursprungliga
lagförslaget var tanken att den skattskyldige själv skulle visa att avgiften
erlagts. Skatteutskottet ansåg emellertid att man för att så långt som möjligt
förenkla handläggningen av den stora mängd uppgifter det här gällde borde
eftersträva andra lösningar än sådana som innehar att den skattskyldige utan
anmaning själv skulle förebringa särskild bevisning i frågan. Utskottet
förordade därför att bcviskravet skulle utgå. Samtidigt förutsatte utskottet
att regeringen i samråd med RSV skulle ta ställning till de praktiska problem
som var förenade med genomförandet av reduktionen och lägga fram
erforderliga förslag till följdändringar.
Det nu framlagda förslaget innebär att _den skattskyldige får möjlighet att
begära skattereduktion antingen genom sin organisation eller genom egen
ansökan till lokal skattemyndighet. Ansökan genom organisationen skall ske
hos riksskatteverket senast den 15 juni taxeringsåret eller, om uppgifterna
kan lämnas via ADB-medium, senast den 31 augusti samma är. Sista
tidpunkt för egen ansökan har fastställts till den 30 september taxeringsärct.
Förslaget bygger på förutsättningen att organisationerna i god tid - enligt
propositionen förslagsvis senast den 15 april taxeringsåret - informerar
medlemmarna om storleken av den reduktionsgrundande avgift RSV genom
organisationens försorg kommer att få upplysning om.
I motionerna 2374 av Ulf Adelsohn m. fl. (m), 2375 av Bertil Fiskesjö
m. fl. (c} och 2378 av Björn Molin m. fl. (fp) yrkas att lagen om
skattereduktion för fackföreningsavgift upphävs fr. o. m. 1985 års taxering. I
de båda sistnämnda motionerna yrkas också avslag på de i propositionen
föreslagna ändringarna i lagen, vilka är avsedda att träda i kraft redan
fr. o. m. 1984 års taxering. Yrkandena om upphävande av lagen har också
framställts i de under allmänna motionstiden i år väckta partimotionerna
2108 (m); 2141 (c) och 1202 (fp). Motionärerna i sistnämnda motion har
också begärt att regeringen för riksdagen skall lägga fram material som ger en
fyllig belysning av frågorna rörande arbetstagares och arbetsgivares fackliga
avgifter och konfliktersättningar.
Som skäl för uppfattningen att lagstiftningen hör upphävas åberopar
moderaterna hl. a. att skattereduktionen kan betraktas som ytterligare ett
statsbidrag ti)l fackföreningarnas verksamhet. I motionerna 2375 och 2378
framhålls att den av regeringen valda lösningen är tveksam från skatterättsliga utgångspunkter. eftersom det f. n. inte i något fall förekommer att ett
avdragsyrkande kan framställas av någon annan än den skattskyldige själv.
Ett huvudargument i de motioner som väckts med anledning av propositionen är att lagstiftningen inte heller i sin nya utformning tillgodoser rimliga
integritetskrav.
När skatteutskottet i höstas ansåg sig kunna i princip godta en skattere-
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duktion för fackföreningsavgift var en grundförutsättning för detta ställningstagande att lagstiftningen utformades så att den tillgodosåg rimliga krav
på enkelhet i den praktiska tillämpningen och att den enskildes integritet inte
kränktes. Utskottet underströk också angelägenheten av att fackföreningsavgiften genom organisationernas försorg renodlades så att den omfattade
uteslutande utgifter för facklig verksamhet.
Förslagen i propositionen innehär att skattereduktionen i huvudsak
kommer att ske centralt hos RSV och alltid i samband med skattedebiteringen. Härigenom har enligt utskottets mening kravet pä enkelhet vid den
praktiska hanteringen tillgodosetts.
1 sak vill utskottet framhålla följande.

Frågan om den skattemiissiga behandlingen av fackföreningsavgifter har
varit föremål för utredning under en följd av år. Kritiken mot den tidigare
gällande ordningen har - som utförligt redovisats i skatteutskottets betänkande SkU 1981/82:2 - framför allt riktat sig mot att behandlingen av
medlemsavgifter resp. konfliktersättningar varit förmånligare för arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar än för fackföreningar och deras
medlemmar. Som skäl för kritiken har åberopats att arbetsgivarorganisationen använder endast en del av de inflytande avgifterna för konfliktändamål
och således helt eller delvis kan finansiera den del av verksa1nhetcn som avser
annat än ersättningar eller fonderingar för konfliktändamål med obeskattade
medel.
Enligt skatteutskottets mening för genom den i höstas införda, begränsade
skattereduktionen för fackföreningsavgift den sålunda kritiserade olikheten i
heskattningshänseencle mellan arbetsgivarnas och arbetstiigarnas medlemsavgifter anses ha i huvudsak undanröjts. Utskottet vill emellertid ånyo
understryka angelägenheten av att RSV och de fackliga organisationerna ser
till att underlaget för skattereduktionen renodlas sa att det uteslutande
omfattar utgifter för rent facklig verksamhet.
De farhågor för den enskildes integritetsskydd som uttalas i motionerna
finner utskottet betydligt överdrivna. Förslaget i propositionen innebär som tidigare nämnts - att den skattskyldige antingen genom sin organisation
eller själv kan ansöka om skattereduktion. Organisationen skall dessutom i
god tid underrätta medlemmarna om storleken av den reduktionsgrundande
avgiften, och dessa har då möjlighet att komma med erinringar mot
beloppets storlek eller meddela att de inte önskar nagon reduktion.
Utskottet vill särskilt understryka att- vare sig yrkandet om skattereduktion
framställs av den skattskyldige i deklarationen eller hos den lokala
skattemyndigheten eller av den skattskyldiges fackförening hos RSV - en
anteckning om skattereduktionen kommer att återfinnas i skattelängden.
Utskottet kan för sin del ink finna anledning till erinran mot detta. Var och
en som vill undvika en st1dan anteckning har ju möjlighet att avst{1 från
skattereduktion.
Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i denna del.
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Utskottet avstyrker således de motionsyrkanden som inncbiir att propositionen skall avslås och lagen om skattereduktion för fackföreningsavgift
upphävas.
Yrkandet i folkpartimotion 1202 att regeringen skall ge riksdagen en fyllig
belysning av frågor som gäller arbetstagares och arbetsgivares fackliga
avgifter och konfliktersättningar överensstämmer med en framställning som
riksdagen på skatteutskottets hemställan gjorde hos regeringen i november
1981 (SkU 1981/82:2, rskr 5). Det skedde emellertid i ett läge då någon
lagstiftning om skattereduktion för fackföreningsavgift ännu inte fanns.
Numera har den i motionen aktualiserade frågan kommit i ett delvis annat
läge. En belysning av den art som motionärerna avser bör enligt utskottets
mening i varje fall kunna anstå i avvaktan på närmare erfarenheter av den
nya lagstiftningen. Utskottet avstyrker därför även detta yrkande i motion
1202.

Allmän fastighetstaxering m. m.
Allmän fastighetstaxering skall enligt nuvarande regler äga rum vart femte
år. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen skedde år 198 l.
I propositionen föreslås att tidpunkten för nästa allmänna fastighetstaxering flyttas fram från år 1986 till år 1987. Finansministern åberopar som skäl
härför att det mycket resurskrävande och omfattande förberedelsearbete
som en allmän fastighetstaxering innebär. utan en sådan senareläggning,
kommer att infalla under en period då den av riksdagen nyligen beslutade
inkomstskattereformen skall genomföras. Han menar också att resultatet av
arbetet inom 1976 ars fastighetstaxeringskommitte och den nyligen tillkallade bostadskommitten bör avvaktas innan slutlig ställning tas till frågan hur
och när allmän fastighetstaxering skall ske.
Lantbrukarnas skattedelegation anser - mot bakgrund av de synpunkter
som framförts i propositionen - att arbetet med nästa allmänna fastighetstaxering bör påbörjas först år 1985 och taxeringen äga rum först är 1988.
Delegationen aktualiserar i sammanhanget också en utvidgning av möjligheterna att under löpande taxeringsperiod åsätta nya skogs- och skogsbruksvärden. Även moderaterna tar i sin partimotion 2374 upp frågan om
grunderna för nytaxering och anser att särskild fastighetstaxering bör äga
rum när marknadsvärdet på en taxeringsenhet under löpande taxeringspcriod undergått väsentlig förändring.
Utskottet godtar de i propositionen redovisade skälen för en senareläggning av nästa allmänna fastighetstaxering. Av finansministerns uttalande i
propositionen framgår att 1987 inte är någon slutligt bestämd tidpunkt för
taxeringen. Finansministern konstaterar bara att det finns anledning att
redan nu flytta fram taxeringen ett år. Slutlig ställning till när och hur
taxeringen skall ske har ännu inte tagits.
Utskottet vill erinra om att riksdagen i mars förra året begärde en allmän
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och förutsättningslös översyn av fastighetstaxeringen och att man inom .
fastighetstaxeringskommitten f. n. undersöker möjligheterna att införas. k.
rullande fastighetstaxering. En sådan innebär bl. a. en omräkning av
taxeringsvärdena med hänsyn till prisutvecklingen. I avvaktan på resultatet
av kommittens överväganden saknar enligt utskottets mening riksdagen
anledning att ta ställning till frågor som gäller nytaxeringsgrunder under
löpande taxeringsperiod. Utskottet avstyrker således motion 2374 i denna
del.

Stipendier

Enligt 19 ~ kommunalskattelagen (KL) utgör stipendier som utgår till
studerande vid undervisningsanstalter eller som eljest är avsedda för
mottagarens utbildning inte skattepliktig intäkt. En förutsättning för skattefrihet är dock att den som stipendium betecknade ersättningen är av renodlat
benefik natur. I det fall att stipendiet utgetts av arbetsgivare eller någon
honom närstående till anställd har i praxis stipendiet ansetts utgöra
ersättning för arbete som utförts eller skolat utföras för arbetsgivarens
räkning och således beskattats. Likartade överväganden har i allmänhet
gjorts i fråga om stipendier från uppdragsgivare till uppdragstagare.
Stipendium för delt<;igande i kurser av facklig natur har beskattats om
mottagaren av stipendiet innehaft någon form av förtroendeuppdrag inom
den fackliga organisationen.
Finansministern framhåller i propositionen att enda~t den omständigheten
att mottagaren av ett stipendium har ett förtroendeuppdrag för stipendiegivaren inte bör medföra att stipendiet beskattas. Han föreslår att stipendium
som är avsett för mottagarens utbildning och som inte utgör ersättning för
arbete för utgivarens räkning skall undantas från beskattning. Syftet med förslaget är enligt propositionen att möjliggöra kursdeltagande för sådana
anstiillda som inte har rätt till ledighet för studier med bibehållen lön.
I partimotionen 2374 från m yrkas avslag på propositionen i denna del.
Förslaget innebär- framhåller motionärerna - att fackföreningsrörelsen kan
lämna sina förtroendevalda skattefri ersättning för förlorad arbetsförtjänst i
samband med kurser och därigenom göra stora vinster på statens och
kommunernas bekostnad. Med en likartad motivering yrkar också Björn
Mo lin m. fl. (fp) i motion 2378 avslag på förslaget, som enligt deras
uppfattning hade bort underkastas sedvanlig remissbehandling. Arne
Fransson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (båda c) framhåller i motion 2376
att den i propositionen föreslagna skattefriheten bör gälla i fråga om
stipendier till alla som deltar i kursverksam het och som inte är anställda hos
utgivaren av stipendiet.
Stipendier förekommer i dag i många sammanhang. och de är till sin art
och med hiinsyn till de förhållanden under vilka de utges mycket skiftande.
Gränsdragningen mellan skattepliktiga och icke skattepliktiga stipendier kan
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stundom vara svår att göra, och bedömningen får ske från fall till fall.
Som finansministern framhMler erbjuder de fackliga stipendierna vissa
problem i skattehänseende. Om stipendiet utgått till någon som enbart varit
medlem i fackförening har det i praxis ansetts skattefritt. iiven om stipendiet
avsett deltagande i fackligt orienterade kurser. Däremot har den omständigheten att mottagaren av stipendiet innehaft ett förtroendeuppdrag inom
den fackliga organisationen ansetts böra medföra att stipendiet skall
beskattas och detta trots att något anställnings- eller egentligt uppdragsförhållande inte förelegat. Härigenom kan fackliga stipendier sägas ha fått en
annan och mindre förmånlig behandling i skattehänseende än stipendier i
allmänhet.
Förslaget i propositionen, vars syfte är att utjämna olikheterna i
beskattningshänseende mellan stipendier av olika slag, innebär i sak inte
någon principiell skillnad i jämförelse med nuvarande regler. Om stipendiet
utgår till någon som är anställd eller om det eljest kan anses utgöra ersättning
för någon prestation skall det - liksom nu - inkomstbeskattas. Om det
däremot utgår till någon som är helt fristående från stipendiegivaren skall
någon beskattning inte ske. och motsvarande skall gälla för det fall då
utgivaren av stipendiet visserligen kan sägas ha nytta av stipendiegivningen
men där stipendiet inte utgör ersättning för en bestämd prestation.
Huvudsyftet med förslaget i propositionen är att möjliggöra kursdeltagande för sådana anställda som inte har rätt till ledighet för studier med
bibehållen lön. Utskottet delar finansministerna uppfattning att detta syfte är
av elen arten att det motiverar skattefrihet för uppburna stipendier. Utskottet
tillstyrker därför i princip bifall till propositionen.
RSV har på utskottets uppdrag granskat propositionen i denna del. I
yttrande till utskottet__: yttrandet är fogat som bilaga till detta betänkande har RSV riktat allvarlig kritik mot elen föreslagna skattefriheten. som verket
menar kan komma att ge upphov till ett avsevärt antal rättstvister och, med
hänsyn till lagtextens allmänna utformning, utnyttjas inte bara av ideella
organisationer utan också i andra fall som inte kan ha varit avsedda av
lagstiftaren.
Enligt utskottets mening wrcle det inte kunna undvikas att en lagstiftning
om skattefrihet för stipendier, som skall tillgodose det i propositionen
angivna syftet, i enskilda fall kommer att ge upphov till problem i elen
praktiska tillämpningen. Sådana problem existerar som tidigare nämnts
redan i dag och kommer enligt utskottets mening, om propositionen bifalls.
inte att öka i någon mer betydande omfattning.
Utskottet finner däremot de av RSV uttalade farhågorna för att
lagstiftningen kan komma att missbrukas värda beaktande och anser sig
därför böra förorda att lagstiftningen i ett inlcdningsskede görs provisorisk.
Enligt utskottets mening bör de nya bestämmelserna vara tillämpliga på
stipendier som utges under åren 1983 och 1984~ Utskottet förutsätter att RSV
noga följer de nya bestämmelsernas praktiska tillämpning. Mot bakgrund av
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vunna erfarenheter får regeringen härefter återkomma med nytt förslag.
Med den angivna begränsningen tillstyrker utskottet. propositionen.
Utskottet avstyrker följaktligen motionerna 2374 och 2378 i denna del.
Yrkandet i motion 2376 är genom förslaget i propositionen tillgodosett och
bör därför inte föranleda någon åtgärd.
Mot de i propositionen föreslagna skatteregler som skall gälla för det fall
att någon blir skyldig att betala tillbaka för mycket uppburna riintebidrag har
utskottet inte funnit anledning till erinran.
Utskottet övergår härefter till de motioner som väckts under den allmänna
motionstidcn i år och som ansetts lämpligen böra prövas i detta sammanhang.
Flertalet av yrkandena i dessa motioner har tidigare vid ett eller flera tillfällen
behandlats av riksdagen.

Familjebeskattning m. m.

Förste vice talmannen Ingegerd Trocdsson m. fl. (m) begär i motion 288
att riksdagen skall föreläggas skyndsamt förslag om ändring av de skatteregler som missgynnar äktenskapet som samlevnadsform eller, för sammanboende par. tillkomsten av barn. Motionärerna kritiserar bl. a. sambeskattningen av B-inkomst och av förmögenhet och pekar också på att 80/
85-proccntsregcln i vissa fall kan fä nära nog konfiskatoriska effekter. I den
moderata partimotionen 365 tar motionärerna upp frågan om en reformering
av hela familjebeskattningen. De aktualiserar bl. a. frågor om avdrag för
nödvändiga och styrkta barntillsynskustnadcr m:h en låg och mindre
progressiv skatt i vanliga inkomstlägen, kombinerad med någon form av
grundavdrag för barn. Ju fler barn som finns i familjen desto viktigare måste
det enligt motionärerna vara att inte beskatta den del av inkomsten som krävs
för att ge barnen en rimlig lcvnadsnivå. Liknande spörsmål behandlas i
folkpartiets motion 684, vari begärs åtgärder för att minska de sambeskattningscffekter som nuvarande skatte- och bidragssystem medför.
Familjeekonomiska kommitten har i dagarna avlämnat sitt slutbetänkande
Barn kostar (SOU 1983: 14). Kommitten har avstått från att lämna konkreta
förslag till åtgärder, eftersom omfördelningar inom barnstödet enligt kommitten måste jämkas samman med andra ekonomisk-politiska åtgärder.
Kommitten konstaterar emellertid att skattereglerna tar mycket liten hänsyn
till hushållets storlek. Den påpekar att bostadsbidragen f. n. prövas mot
hushållets inkomst före skatt i stiillet för med hänsyn till familjens
ekonomiska bärkraft och diskuterar bl. a. ocksf1 frågan om direkt stöd för
vård av små barn.
Som utskottet tidigare vid upprepade tillfällen konstaterat hör ett
ställningstagande till yrkanden av den art som framställs i motionerna anstå i
avvaktan pä det slutliga resultatet av familjeekonomiska kommittens arbete.
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Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionerna 288 och 365 i denna del
samt till motion 684. I sammanhanget vill utskottet erinra om att en i dagarna
tillsatt särskild beredning skall göra en samlad bearbetning av utredningar
inom det familjeekonomiska området och föreslå förbättringar och omfördelningar av det ekonomiska stödet.
Med det anförda anser sig utskottet också ha besvarat motion 705 av Ingrid
Andersson m. fl. (s). Motionärerna anser att ersättning som kommun
utbetalat till förtroendcyald som ersättning för barntillsynskostnad skall
betraktas som avdragsgill kostnadsersättning och således inte beskattas.
Utskottet, som i andra sammanhang avvisat yrkanden om avdrag för
barntillsyn med hänvisning till familjeekonomiska kommittens arbete, anser
det för sin del naturligt att den av motionärerna aktualiserade frågan löses
genom en uppräkning av ersättningsbeloppet. På grund härav och med
hänvisning till att den fråga som tas upp i motionen ligger inom ramen för
ensamförälderkommittens utredningsuppdrag avstyrker utskottet motion
705.
I motion 288 av förste vice talmannen Ingegerd Trocdsson m. fl. (m) tas
också upp en fråga som gäller beskattningen av inkomst av fastighetsförvaltning. Inkomst av annan fastighet behandlas f. n. alltid som 8-inkomst.
Motionärerna menar att fastighctsinkomst till den del den härrör från arbete
med fastigheten bör betraktas som A-inkomst. Syftet med yrkandet är att
skattskyldig som arbetar i och med egen fastighet skall få möjlighet att erhålla
ATP, sjukpenning och rätt till avdrag för frivillig pensionsförsäkring.
Den av motionärerna aktualiserade frågan behandlas av utredningen om
beskattning av tjänstepensioner i dess betänkande (Ds 8 1978:13) Avdragsrätt för utländska pensionsförsäkringspremier m. m. Utredningen pekade på
den särställning som inkomst av fastighetsförvaltning intog bland 8inkomsterna, eftersom inkomsten redovisades i förvärvskällan annan
fastighet trots att den i princip utgjorde arbetsinkomst. Utredningen ansåg
det naturligast att lösa frågan genom att vidga A-inkomstbegreppet till att
omfatta även inkomst av fastighetsförvaltning. Utredningens förslag har inte
resulterat i någon lagstiftning.
Skatteutskottet anser för sin de.I att frågan om beskattning av fastighetsförvaltning är av den art att den bör prövas av företagsskattekommitten.
Utskottet förordar således att motion 288 i denna del överlämnas till kommitten. Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat yrkandet 2 i motion
288.

Barnpension

Barnpension utgör skattepliktig intäkt av tjänst. Bidrag till barns underhåll
är däremot inte skattepliktigt vare sig det utgår som underhållsbidrag eller i
form av bidragsförskott.
Martin Olsson och Gunhild Bolander (båda c) menar att denna olikhet i
4 Riksdagen 1982183.
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beskattningen medför från rättvisesynpunkt otillfredsställande konsekvenser i det fall barnet uppbär ferieinkomster. De anvisar olika modeller i syfte
att undanröja denna olikhet och begär i motion 1193 utredning och förslag i
frågan.
Som utskottet tidigare och senast förra året (SkU 1981182:60) framhållit
har frågan om barnpcnsion behandlats av pensionskommitten i dess
slutbetänkande (SOll 1981 :62). Kommittens överväganden i fråga om
nivåerna för pension har skett under hänsynstagande till att barnpcnsion i
princip utgör skattepliktig inkomst för barnet. I avvaktan på regeringens
ställningstaganden med anledning av pensionskommittens betänkande
avstyrker utskottet motionen.

Inkomstuppdelning mellan makar i näringsverksamhet

Enligt regler som riksdagen antog 1976 gäller i princip att den av två makar
som haft den ledande ställningen i en av makarna bedriven verksamhet
beskattas för hela inkomsten från företaget. Medhjälpande maka beskattas
dock för sin arbetsinsats om den omfattat minst 400 timmar under
beskattningsåret.
Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. (m) yrkar i motion 711 att
riksdagen beslutar att helt avskaffa sambeskattningen av makar som arbetar i
eget jordbruk, fåmansföretag eller rörelse.
De bestämmelser som motionärerna kritiserar innebär i princip att
vinstresultatet av ett gemensamt familjeföretag kan delas upp inom ramen
för marknadsmässigt vederlag åt den ene av makarna. Enligt utskottets
mening saknas anledning att ändra reglerna i enlighet med motionärernas
yrkande, och utskottet avstyrker diirför motionen.

Traktamentsbeskattning

För ökade levnadskostnader vid tjänsteresor utom den vanliga verksamhetsorten medges enligt gällande bestämmelser - utan närmare utredning avdrag med belopp motsvarande uppburet traktamente, dock högst med ett
av RSV fastställt s. k. normalbelopp.
Om kostnadsersättning utgått gäller särskilda regler, olika för statlig och
enskild tjänst. Statlig kostnadsersättning skall i regel inte tas upp som
inkomst, och avdrag får inte göras för motsvarande kostnader, även om dessa
överstiger ersättningen. I fråga om enskild tjänst är principen den motsatta.
Ersättningen skall tas upp som inkomst och avdrag medges för omkostnaderna.
Stig Josefson m. fl. (e) framhåller i motion 284 att under senare år en rad
fall av missbruk av traktamentsbestämmelserna avslöjats och att en
reformering av reglerna är en viktig uppgift för regering och riksdag. De
anser att traktamentsbeskattningssakkunniga bör erhålla direktiv att avsluta
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sitt arbete i så god tid att förslag till ny lagstiftning kan läggas fram i höst och
bli tillämplig fr. o. m. 1985 års taxering.
Traktamcntsbeskattningssakkunniga, som enligt sina direktiv haft till
huvuduppgift att utjämna skillnaderna i skattehänseende mellan olika
löntagarkategorier och söka begränsa avdragen för kostnader i samband med
tjänsteresor till sådana utgifter som kan sägas innebära en verklig fördyring
för den anställde, har nyligen avlämnat ett delbetänkande (SOU 1983:3)
Skatteregler om traktamenten m. m. Utredningen föreslår bl. a. att skattefriheten för den offentliga sektorns traktamenten slopas. att tjänsteförrättningar inom en särskild s. k. förbudszon inte skall berättiga till avdrag för
ökade levnadskostnader och att schablonavdrag inte skall kunna medges
med högre belopp än det traktamente som skall utgå enligt tillämpligt
centralt kollektivavtal. Utredningsförslaget är f. n. föremål för remissbehandling.
Frågor som gäller traktamentsbeskattningen och dess utformning rrmmer
åtskilliga svåra bedömningsfrågor. Detta bevisas inte minst därav att de nu
gällande bestämmelserna, som riksdagen antog redan 1963. kvarstår i sitt
urspungliga skick trots att utredningsförslag om genomgripande ändringar
lagts fram under den tid lagstiftningen tillämpats. Enligt utskottet kan det
förutsättas att regeringer1 efter slutförd remiss behandling kommer att föreslå
erforderliga ändringar av bestämmelserna. Någon fix tidpunkt för ett sådant
förslag bör enligt utskottets mening inte fastställas, och utskottet avstyrker
därför motion 284.

Beskattningen av naturaförmåner

Frågan om den skattemässiga behandlingen av olika naturaförmåner för
främst löntagare är - om man bortser från enstaka föreskrifter i skatteförfattningarna - i huvudsak' reglerad genom anvisningar som RSV utfärdar
(den senaste från 1981, RSV Dt 1981:30).
Fyra centerpartister med Stig Joscfson som första namn anser problemen
med omfattning. värdering och inriktning av de skattefria förmånerna vara så
komplicerade att dessa bör bli föremål för en parlamentariskt sammansatt
utredning. De l1egär en sådan utredning i motion 870.
Utskottet vill med anledning härav erinra om att traktamentsbeskattningssakkunniga genom tilläggsdirektiv i maj 1982 (dir. 1982:32) fått i uppdrag att
verkställa en allmän översyn av beskattningen av naturaförmåner. I
direktiven framhåller departementschefen att nuvarande regler gett upphov
till åtskilliga problem, bl. a. från värderings- och kontrollsynpunkt.
Av det anförda framgår att motionen redan är tillgodosedd. Den bör
därför inte föranleda någon åtgärd.
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Resor till och från arbetet m. m.
Genom beslut vid 1981/82 års riksmöte (prop. 1980/81:118 bil. 2, SkU 44
och 50, SFS 341 och 388) begränsades avdraget för resor till och frim arbetet
till den del av kostnaderna som överstiger 1 000 kr.
Tommy Franzen m. fl. (vpk) yrkar i motion 1722 att riksdagen skall ge
regeringen till känna att denna begränsning av reseavdraget bör slopas.
Motionärerna begär också en översyn av de skattebestämmelser som reglerar
kostnaderna för resor med bil till och från arbetet. Kjell Mattsson m. fl. (c)
yrkar i motion 1736 att 1 000-kronorsreduktionen avseende resor till och f~i'm
arbetet skall avse samtliga kostnader i inkomstslaget tjänst och att det
schablonavdrag om I 000 kr. i detta inkomstslag som riksdagen införde 1982
och som gäller fr. 0. m. 1984 års taxering ersätts med ett grundavdrag vid den
statliga taxeringen. Moderaterna yrkar i sin partimotion 2108 att schablonavdraget begränsas till 500 kr. I motion 1727 slutligen begär Ingrid
Hemmingsson (m) förslag om sänkning av kostnaderna för bilism i
glesbygd.
De ändrade bestämmelserna om avdrag för resor mellan bostad och
~rbetsplats tillämpas första gången vid innevarande års taxering. Enligt
utskottets mening kan det finnas anledning att något avvakta de praktiska
erfarenheterna av den nya lagstiftningen innan ändringar i denna övervägs.
Utskottet vill erinra om att den av riksdagen beslutade begränsningen av
avdragen för resor till och från arbetet också innebär att kravet på tidsvinst
för rätt till avdrag för bli resor skärpts genom att tidsgränsen höjts från en och
en halv till två timmar. Detta torde ha inneburit fördelar inte minst för trafik
och miljö i framför allt tätortsområden. Vad härefter angår frågan om
schablonavdrag i inkomstslag•~t tjänst har utskottet tidigare (SkU 1980/
81:44) uttalat att det visserligen kan finnas vissa skäl som tala.r för att låta den
nämnda begränsningen till kostnader som överstiger l 000 kr. avse samtliga
kostnader för intäkternas förvärvande. Utskottet har emellertid ansett sig
inte kunna biträda en författningsändring av den innebörden. eftersom den
skulle vara förenad med nackdelar från skatte- och taxeringssynpunkt. Med
hänsyn härtill och till att frågor av denna och liknande art faller inom
skatteförenklingskommittens utredningsuppdrag är utskottet inte nu berett
att medverka till någon ändring av bestämmelserna. Av samma skäl är
utskottet inte heller berett att tillstyrka någon begränsning av schablonavdraget i tjänst.
Vad särskilt angår frågan om kostnader för bilism i glesbygd vill utskottet
erinra om att vägtrafikskatteutredningen i sitt delbetänkande (Ds B 1980: 13)
Översyn av vägtrafikbeskattningen Del 2 prövade olika kompensationsåtgärder för glesbygdsbilistcrna och därvid avvisade tanken på såväl förbättrade avdrag för bitresor till och från arbetet som en differentierad
bensinskatt.
Viss kompensation till glesbygdsbilisterna beslutades av riksdagen i
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samband med en bensinskattehöjning i december 1979. Kompensationen.
som utgick i form av sänkt fordonsskatt, avsåg den del av skattehöjningen
som belöpte på skillnaden mellan den genomsnittliga bensinförbrukningen i
samtliga svenska hushåll och motsvarande förbrukning i glesbygdshushål. len.
Skatteutskottet, som vid upprepade tillfällen understrukit att regionala
skattelättnader från rent tekniska utgångspunkter endast bör komma i fråga i
rena undantagsfall. anser sig inte böra medverka till att genom generella
åtgärder vid beskattningen minska kostnaderna för bilism i glesbygd.
Utskottet avstyrker därför också motion 1727.

Egendomslivräntor

Bengt Silfverstrand och Hans Pettersson i Helsingborg (båda s) tar i
motion 1196 upp frågan om beskattning av livräntor i samband med
överlåtelse av tillgångar. Motionärerna ger exempel på fall då personer
genom att överlåta tillgångar mot vederlag i livräntor kunnat uppnå
avsevärda skattelättnader. De begär lagstiftning i syfte att förhindra sådana
enligt deras mening inte avsedda skattelättnader.
Som motionärerna påpekar begärde riksdagen redan för två år sedan en
utredning om egendomslivräntornas skattemässiga behandling. Utskottet
framhöll i s~mband därmed att livräntor och andra periodiska utbetalningar
numera utnyttjades i betydande omfattning för att undgå beskattning i
samband med försäljningar eller för att uppnå andra icke avsedda
skattelättnader. Med hänsyn inte minst till att reglerna om skatt på
realisationsvinster skärpts fanns det enligt utskottets mening anledning anta
att denna form av skatteundandragande skulle komma att tillta. Utskottet
betonade särskilt attsyftet med uiredningen borde vara att söka komma till
rätta med missbruksfallen och inte att hindra eller försvåra överlåtelseformer
som hade till syfte att underlätta generationsväxlingar eller att bereda en
tidigare innehavare av ett företag en rättmätig pension.
Enligt vad utskottet erfarit är den av motionärerna aktualiserade frågan
föremål för uppmärksamhet inom regeringskansliet. Utskottet förutsätter att
regeringen utan någon ny framställning från riksdagen kommer att vidta
åtgärder i enlighet med motionärernas yrkande och skatteutskottets tidigare
uttalanden och avstyrker därför motionen.

Pensionsförsäkring

För rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremie gäller enligt anvisningarna till 31 §KL vissa villkor för att en försäkring skattemässigt skall kunna
godtas som pensionsförsäkring. Vidare gäller enligt anvisningarna till 46
samma lag fr. o. m. 1977 års taxering vissa beloppsmässiga begränsningar i
avdragsrätten.

*
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En egenföretagare räknas inte som anställd och kan därför inte pensioneras i företagets regi. Han får göra avdrag för pensionsförsäkringspremicr i
form av allmänt åvdrag. Härigenom kommer hela inkomsten av förvärvskällan, dvs. även den del som används för att betala premier för
egenföretagarens pensionering, att utgöra underlag för egenavgifter. Underlaget för arbetsgivaravgifter blir härigenom större för egenföretagaren än för
den som bedriver sin verksamhet genom ett aktiebolag eller en ekonomisk
förening. Bolagets (föreningens) kostnader för pensionering av anställd
utgör nämligen inte underlag för arbetsgivaravgifter ens om den anställde är
huvudaktieägare.
Kenth Skårvik m. fl. (fp, m) yrkar i motion 1198 att kostnader för egen
frivillig pensionsförsäkring skall anses utgöra avdragsgill kostnad i rörelse
och inte eget uttag. Motionärerna bakom motion 1173, Tommy Franzen
m. fl. (vpk), begär att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna
att avdragsrättcn för frivilliga pensionsförsäkringspremier bör slopas.
När skatteutskottet förra året prövade ett yrkande av samma innehåll som i
motion 1198 hemställde utskottet att riksdagen hos regeringen skulle begära
en omprövning av frågan om egenföretagares pensionsförsäkringsavdrag.
Utskottet pekade i sammanhanget på att den övre gränsen vid beräkning av
ATP-avgift numera slopats och att egenföretagarens schablonavdrag för
egenavgifter i förvärvskällorna jordbruksfastighet och rörelse ersatts med en
rätt till avdrag för belopp som i den skattskyldiges bokföring avsatts för att
täcka de på beskattningsåret belöpande egenavgiften,rn.
Frågan om egenföretagares pensionsförsäkringsavdrag kommer. som
utskottet framhöll förra året (SkU 1982/83:35). att prövas av företagsskattekommitten. Vid sådant förhållande avstyrker utskottet bifall till motion
1198.
Avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier har under senare år
begränsats i flera avseenden för att motverka ett obehörigt utnyttjande av
skattereglerna för pensionsförsäkringar. Endast försäkringsformer som är
avsedda uteslutande för pensioneringsändamål· berättigar till avdrag, och
även i övrigt gäller betydande begränsningar. Med det anförda avstyrker
utskottet också bifall till motion 1173.

Aktieemissioner till anställda

Alla förmåner som en arbetstagare erhåller från arbetsgivaren skall i
princip beskattas som inkomst av tjänst. Denna princip gäller även om en
arbetstagare erbjuds att till låg kurs teckna aktier i det företag där han är
anställd. Frågan har prövats, bl. a. i rättsfallet RSV FB/Dt 1978:30. Den
beskattningsbara' förmånen skall tas upp till ett belopp motsvarande
marknadsvärdet vid förvärvet av aktien minskat med det pris som den
anställde erlagt för aktien.
Joakim Ollen (m) yrkar i motion 1191 att riksdagen hos regeringen skall
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begära förslag om sadan ändring i skattelagstiftningen att emissioner pt1
förmånliga villkor till de anställda inte skall föranleda extra beskattning av
dem som tecknar aktier.
Genom riksdagsbeslut i december 1980 (prop. 1980/81:45. FiU 12. rskr 12)
öppnades möjlighet för anställda vid ett visst företag eller inom en viss
koncern att bilda aktiesparfonder för placering i värdepapper i det egna
företaget.
Regeringen har enligt uppgift för avsikt att göra en omfattande översyn av
olika metoder för att stimulera hushallens sparande. I avvaktan på en sådan
översyn har tillsatts en expertgrupp inom finansdepartementet med uppgift
att bl. a. finna lämpliga former för ett långsiktigt sparande som kan
underlätta finansieringen av budgetunderskottet och näringslivets försörjning med riskkapital.
Avsikten är att förslag skall läggas fram i så god tid att - efter
remissbehandling. proposition och riksdagsbeslut - nya regler kan träda i
kraft fr. o. m. den l januari 1984.
I avvaktan pa resultatet av pågående utredningsarbete och med hänsyn till
vad utskottet i övrigt anfört anser utskottet sig böra avstyrka bifall till motion
1191.

Sparstimulanser m. m.
Frågor om sparstimulerandc åtgärder tas upp i ett flertal motioner. Jens
Eriksson och. Siri Häggmark (båda m) yrkar i motion 282 att det s. k.
sparavdraget. l 600 kr. för gifta och 800 kr. för ensamstående. skall inflationssäkras. Oskar Lindkvist m. fl. (s) begär i motion 1734 förslag om ett
skattepremierat bostadssparande i syfte att underlätta nyinvesteringar i
bostadsscktorn. Stimulansåtgärderna bör enligt motionärerna avse ett
regelbundet sparande av viss storleksordning för förvärv av egna hem och
bostadsrättslägenheter. I partimotioner från m (2108). c (2141) och från fp
( 1644) yrkas att den av riksdagen i december förra året avskaffade skattereduktionen för aktieutdelning (högst 4 500 kr. för gifta och 2 250 kr. för ogifta)
återinförs. I sistnämnda motion yrkas också att utredningsarbetet om
avskaffande av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar skyndsamt atcrupptas.
Som tidigare nämnts är en expertgrupp inom finansdepartementet f. n. i
färd med att se över den skattemässiga behandlingen av olika sparformcr i
syfte att bl. a. underlätta näringslivets försörjning med riskkapital. I
utredningsuppdraget ingår också att finna lämpliga former för att i
fortsättningen stimulera hushållens sparande. Med hänsyn härtill saknar
enligt utskottets mening riksdagen anledning att nu ta ställning till frågan om
en uppräkning av sparavdraget. Utskottet avstyrker därför motion 282.
Motivet för riksdagens. beslut i december förra året att slopa skattereduktionen för aktieutdelning var fördelningspolitiskt. Det ansågs att de
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uppoffringar som krävdes för att stödja landets ekonomi borde fördelas pä
ett rättvist sätt mellan löntagare och andra. Skatteutskottet framhöll i sitt
betänkande SkU 1982/83: 15 att ansträngningarna att få till stånd ett ökat
hushållssparande och tillgodose näringslivets behov av riskvilligt kapital
borde få en annan inriktning än hittills och hänvisade till att regeringen hade
för avsikt att så snart som möjligt lägga fram förslag i ämnet.
Enligt utskottets mening bör riksdagens beslut från i höstas ligga fast.
Utskottet avstyrker därför partimotionerna 1644, 2108 och 2141 i denna
del.
Med det anförda anser utskottet sig också ha i viss mån besvarat motion
1644 i vad den innehåller yrkande att utredningsarbetet i syfte att avskaffa
•dubbelbeskattningen av aktieutdelningar bör återupptas. Vad särskilt angår
detta yrkande vill utskottet erinra om att dubbelbcskattningen av utdelad
vinst i icke börsnoterade aktiebolag enligt beslut av riksdagen förra våren
(prop. 1981/82: 191, SkU 65, SFS 336) mildrats genom ett särskilt avdrag för
aktieutdelning. Frågor som gäller möjligheterna att genom ändrade skatteregler underlätta de mindre företagens försörjning med riskvilligt kapital
prövas f. n. av företagsskattekommitten, vartill kommer att regeringen enligt uttalande i den reviderade finansplanen (prop. 1982/83: 150)- senare i
år skall föreslå åtgärder som syftar till att säkerställa ett tillräckligt
omfattande utbud av riskvilligt kapital. Av den reviderade finansplanen
framgår också att regeringen påbörjat en översyn av företagsbeskattningen,
bl. a. i syfte att underlätta ökad rörlighet för riskkapitalet mellan olika
företag och branscher.
Med det anförda avstyrker utskottet motion 1644 också i denna del.
Den särskilda frågan om en riktad sparstimulans till boendet faller inom
bostadskommittens utrcdningsuppdrag. Utskottet finner i avvaktan på
resultatet av utredningen inte heller skäl tillstyrka denna motion.
I motion 1741 av vpk yrkas att sparskattereduktionen för visst bank- och
aktiesparande slopas fr. o. m. den 1 januari 1984. Utskottet anser sig med
hänsyn till pågaende utredningsarbctc inte ha någon anledning att föregripa
den vidare behandlingen av denna sparform. Dess vara eller inte vara bör
prövas om och när proposition i ämnet föreläggs riksdagen. Utskottet
avstyrker följaktligen också motion 1741.

Realisationsvinst

Vpk har i sin partimotion 371 också ställt yrkanden om skärpningar av
reglerna om beskattning av realisationsvinst vid försäljning av fastigheter,
aktier och annan lös egendom.
Reglerna om realisationsvinstbeskattning av fastighet ändrades senast
1980, då rätten till indexuppräkning begränsades och det särskilda 3 000kronorsavdraget för bostadsfastighet slopades. Vad särskilt angår uppskovsreglerna vill utskotfet erinra om att dessa prövas av kommitt~n för
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reavinstuppskov som enligt uppgift kan väntas avsluta sitt arbete i sommar.
Med hänsyn härtill och dä det enligt utskottets mening inte heller finns anledning att i övrigt nu hitriida motionsförslagen avstyrker utskottet motion
371.

Internationellt biståndsarbete
I partimotion 1739 yrkar folkpartiet att regeringen skall lägga fram förslag
om skattelättnad för vissa gåvor till internationellt biståndsarbete. Förslaget
bör enligt motioniirerna kunna utformas i allt väsentligt på sätt som den

folkpartistiska regeringen föreslog i proposition 1978/79:160.
Detta förslag avstyrkte skatteutskottet - i enlighet med fem riksdagspartiers yrkande - i sitt betänkande SkU .I 978179:55. Utskottet framhöll därvid
att den kritik som tidigare avhållit riksdagen från att medverka till en
avdragsrätt för gl1vor också kunde riktas mot att genom avdrag vid
beskattningen främja internationellt biståndsarbetc. Riksdagen biföll
utskottets hemställan.
Några omständigheter som bör föranleda ett annat ställningstagande i
denna fråga har motioniirerna inte åberopat. Utskottet avstyrker därför
motionen.

Hobbyarbete

Marianne Karlsson yrkar i motion 287 att riksdagen som sin mening skall
göra gällande att intäkter av hobbyarbete bör undantas från skatteplikt.
Verksamhet av den art motionären avser torde - i den mån den verkligen
bedrivs som hobby - aldrig bli föremål för- någon inkomstbeskattning.
Utskottet avstyrker diirför motionen.

Kapitalbeskattning

I enlighet med regeringens förslag i proposition 1982/83:50 bilaga 2.1
beslutade riksdagen i höstas höja kapitalskatterna: förmögenhetsskatten
med 1/2 procentenhet samt arvs- och gävoskatten med högst 7 procentenheter i klass I och högst 5 procentenheter i klass Il.
I moderaternas partimotion 2108 yrkas en återgång till tidigare skattesatser. I en annan partimotion, 371, av vpk yrkas däremot skärpningar av såväl
förmögenhetsskatten som arvs- och gåvoskatten. I denna motion begärs
också en översyn av de viirdcringsgrunder som gäller i fraga om vissa
tillgångar, exempelvis aktier.
Syftet med riksdagens beslut förra aret att höja kapitalskatterna var liksom begränsningarna av skattelättnaderna för vissa sparformer - att sii.
rättvist som möjligt söka fördela de uppoffringar som krävdes för att stärka
landets ekonomi. Beslutet innebar måttliga höjningar i fråga om mindre
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förmögenheter och arv men betydande sådana i fråga om större kapital.
Någon anledning att redan nu ompröva en lagstiftning som trätt i kraft den
I januari i år finns enligt utskottets mening inte. Utskottet avstyrker därför
håda motionerna.

Omsättningsskatt på aktier
I partimotionen 370 från vpk begär motionärerna förslag om en
10-procentig omsättningsskatt pii aktier.
Förslag om en sådan skatt har tidigare avvisats av riksdagen (SkU
1980181 :9 och 32) med motiveringen bl. a .. att man vid en sådan beskattning
inte skulle kunna ta hiinsyn till realisationsförluster i samband med
aktieförsäljning.
Något skäl för riksdagen att ändra ståndpunkt i denna fråga föreligger inte.
varför utskottet avstyrker motion 370.

Övriga frågor
Vpk har också i särskilda motioner, 439 och 883, fört fram långtgående
utredningskrav avsei:nde såväl den direkta som den indirekta beskattningen.
Kraven innefattar bl. a. progressiv kommunal inkomstskatt. skiirpt progression vid den statliga inkomstbeskattningen och slopande av inflationsskyddet
i skatteskalan. skärpt bolagsskatt. tak för ränte- och underskottsavdrag.
införande av produktionsbeskattning och borttagande av mervärdeskatten
pil livsmedel.
Som framgår av vad utskottet tidigare anfört pågår f. n. ett omfattande
utredningsarbeti: inom skilda delar av skatteområdet. Motionsförslagen
strider i betydande delar mot de målsättningar som gäller för detta utredningsarbete. Med hänsyn härtill och då motionerna i avvaktan pi1 resultatet
av pågäende eller redan slutfört utredningsarbete inte heller i övrigt bör
föranleda någon åtgärd avstyrki:r utskottet ocksa motionerna 439 och
883.

Hemställan
Utskottet hemställer
1. beträffande begriinsningen

al'

1111derskottsal'(fragens skattemäs-

siga l'iirdc
att riksdagen avslår motionerna 1982/83:2108 yrkande 3 och
1982183:2374 yrkande 3.
2. beträffande utredning om underskottsavdrag
att riksdagi:n avslår motion 1982183:2!08 yrkande 13.
3. beträffande för_fi1ra11dct vid fastställande al' UTR
att riksdagen med avslag på motion 1982/83:2377 yrkande l·
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
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godkänner vad i proposition 1982/83: 157 anförts om fastställcl- ·
semetoden,
beträffande lagstiftning om fastställelsemetoden
att riksdagen bifaller propositionen i denna del.
beträffande räntetilliigg för bil e. d.
att riksdagen avsliir motionerna 1982/83:1201 yrkande 2
motsvarande del och motion 1982/83:2377 yrkande 2.
beträffande räntetillägg för bostad i jordbruk
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1201 yrkande 2 i motsvarande del,
beträffande skyldighet att uppge riintefria eller lågförräntade lån
m.m.
att riksdagen med anledning av propositionen och motion
1982/83:2379 beslutar att räntetillägg inte överstigande 100 kr.
per år och arbets- eller uppdragsgivare inte skall omfattas av
uppgiftsskyldighet och inte heller ingå i underlag för UTB.
beträffande hittning tll' vissa räntetillägg
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1201 yrkande 3.
beträffande kvittning mellan makar
att riksdagen avslår motion 1982/83:1201 yrkande I.
beträffande ackumulerad inkomst
att riksdagen med avslag på motion 1982/83:2374 yrkande 4
bifaller propositionen i denna del,
beträffande slopande av skattereduktion för fackföreningsavgift
att riksdagen avslår motionerna 1982/83:1202 yrkande 4.
1982/83:2108 yrkande 10, 1982/83:2141yrkande3. 1982/83:2374
yrkande 1, 1982/83:2175 yrkande I och 1982/83:2378 yrkande
1,
beträffande ändring ai· reglerna om skattereduktion för jäckföreningsavgift
att riksdagen med avslag på motionerna 1982/83:2375 yrkande 2
och 1982/83:2378 yrkande 2 bifaller propositionen i denna
del,
beträffande kartläggning av medlemsai·gifter och konfliktbi-

drag
att riksdagen avslår motion 1982/83:1202 yrkande 5,
14. beträffande särskild jästighetstaxering
att riksdagen avslår motion 1982/83:2374 yrkande 5.
15. beträffande stipendier
att riksdagen med anledning av propositionen och med avslag
på motionerna 1982/83:2374 yrkande 2. 1982/83:2376 och
1982/83:2378 yrkande 3 antar propositionen med den ändring-
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en. att lagstiftningen om skattefrihet för stipendier endast skall
äga tillämpning vid 1984 och 1985 års taxeringar.
16. beträffande familjeheskallning
att riksdagen avslår motionerna 1982/83:288 yrkande 1. 1982/
83:365 yrkande 1 och 1982/83:684.
17. beträffande inkomst av fastiglzmjörvaltning

18.
19.
20.

21.

att riksdagen med anledning av motion 1982/83:288 yrkande 2
hos regeringen begär att motionen i denna del överlämnas till
företagsskattekommitten.
beträffande barntillsyn i rissa fall
att riksdagen avslår motion 1982/83:705.
beträffande bampension
att riksdagen avslår motion 1982/83:1193.
beträffande i11komst11ppdelni11g mellan inakar i näringsverksamhet
att riksdagen avslår motion 1982/83:711.
beträffande traktamentsbeskattning

att riksdagen avslår motion 1982/83:?84.
22. beträffande skattefria förmåner i tjänst
att riksdagen avslår motion 1982/83:870,
23. beträffande avdrag f<Jr resor till och från arbetet m. m.
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1722.
24. beträffande bilism i glesbygd
att riksdagen avslår motion 1982/83: I 727.
25. bctriiffandc schablonai·draget i i11koms1sluget 1jäns1
att riksdagen avslår motion 1982/83: I 7:16 och 1982/83:2108
yrkande 5.
26. beträffande egendomslivriintor
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1196.
27. beträffande pensio11.1fiirsäkring
att riksdagen avslfa motionerna 1982/83:1198 och 1982/
83: 1173.
28. beträffande aktieemissioner till anställda

att riksdagen avslår motion 1982/83: 1191.
29. betriiffande sparal'draget i inkomstslaget kapital
att riksdagen avslår motion 1982/83:282.
30. beträffande hostadssparande
att riksdagen avslår motion 1982/83:1734.
31. beträffande skallereduktion för visst bank- och aktiesparande
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1741.
32. betrMfandc skattereduktion för akticwdelning
att riksdagen avslår motion 1982/83:1644 yrkande l. 1982/
83:2108 yrkande 12 och 1982/83:214[ yrkande 1.

61

SkU 1982/83:50
33. beträffande dubbelbeskattning av aktieutdelning
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1644 yrkande 2,
34. beträffande internationellt biståndsarbete
att riksdagen avslår motion 1982/83: 1739,
35. beträffande skattefrihet för hobbyarhete
att riksdagen avslår motion l 982i83:287,
36. beträffande skärpt skatt på realisationsvinst
att riksdagen avslår motion 1982/83:371 yrkandena 5-9.

37. beträffande kapitalbeskatt11i11ge11
att riksdagen avslår motionerna 1982/83:2108 yrkande 11 och
1982/83:371 yrkandena 1-3,
38. beträffande omsiitt11i11gsskatt på aktier
att riksdagen avslår motion 1982/83:370,
39. beträffande reformeri11g ar awlragssystemet
att riksdagen avslär motion 1982/83:883,
40. beträffande riktlinjer för skattepolitiken
att riksd~gen _m:sl_~tr 111oti9n 1982/8}:439.
41. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad utskottet ovan anfört och
hemställt
dels antar följande

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs att 10 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Numrande lydelse

Föreslagen lydelse
10

*

6 mom. Skall den - - - - - - - - - i förvärvskällan.

Vid tillämpning - - - - - - - - - Har den skattskyldige vid - - - - Har den skattskyldige erhallit lån
från arbetsgivare eller uppdragsgivare och understiger den faktiskt erlagda räntan på lånet sedvanlig ränta
skall tillägg göras med ett belopp
motsvarande skillnaden. Sådant tilllägg skall göras även om lånet har
lämnats till sådan den skattskyldige
närstående person som avses i 35
1 a mom. nionde stycket kommunalskattelagen ( 1928:370). Med lån från
arbetsgivare eller uppdragsgivare
likställs annat lån om det finns an ledning anta att denne har förmedlat
lånet. Bestämmelserna i detta stycke
tillämpas inte i fall som avses i fjärde

*

enligt 4 mom.
- - privat bruk.
Har den skattskyldige erhftllit 1{111
från arbetsgivare eller uppdragsgivare och understiger den faktiskt erlagda räntan i fråga om lån från en och

samma arbetsgil'(lre eller 11ppdragsgirare sedvanlig ränta med mer iin /(Il)
kronor, skall tillägg göras med ett
belopp motsvarande skillnaden. Sådant tilliigg skall göras även om lånet
har lämnats till sådan den skattskyldige närstftende persern som
avses i 35 § 1 a mom. nionde stycket
kommunalskattelagen ( 1928:370).
Med län frän arbetsgivare eller uppdragsgivare likställs annat lån om det
finns anledning anta att denna har
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N11rnrande lydelse

Föreslagen lydelse

stycket av nyssnämnda moment.

förmedlat lånet. Bestämmelserna i
detta stycke tillämpas inte i fall som
avses i fjärde stycket av nyssnämnda
moment.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983 och tillämpas första gången vid 1984
års taxering.

2 Förslag till
Lag om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen
(1928:370)
Härigenom föreskrivs följande.
I stället för bestämmelserna angående stipendier i 19 § kommunalsbtte,lagcn ( 1921U70) skall vid 1984 och 1985 års taxeringar gälla följande.
Stipendium som är avsett för mottagarens utbildning och inte. utgör
ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning
räknas i<.:ke till skattepliktig inkomst.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

dels antar de vid propositionen fogade, här ovan s. 3-26
återgivna förslagen till
1. lag om ändring i taxcringslagen (I 956:623) med den
ändringen att 37 § 2 mom. erhåller följande som utskottets
förslag betecknade lydelse:
Regeringens förslag

Utskottets förslag
37§

2 mom. Vid avUmnande - - - - - - - iakttagas följande.
Avser sådan - - - - - - ·- - - - förmånen utgått.
I kontrolluppgift. som - - - - - under förrättningen.
Om skattechefen - - - - - - - - ~ - - icke föras.
Därest vid - - - - - - - - - - - som avdragits.
Av kontrolluppgift - - - - - - och traktamentsersättning.
1 kontrolluppgift skall särskilt - - vissa uppdragsersättningar.
l kontrolluppgift skall anges - - - - '- - i företaget.
Kontrolluppgift. som - - - - - - åtnjuta pensionsförmånen.
I kontrolluppgift skall lämnas
I kontrolluppgift skall lämnas
uppgift om lån som har lämnats
uppgift om lån som har lämnats
räntefritt. eller mot ränta understiräntefritt. eller mot ränta understigande sedvanlig ränta. till arbetsgande sedvanlig ränta. till arbetseller uppdragstagarc. Uppgiften
eller uppdragstagare. om det samskall avse lånebeloppet och erlagd
manlagda värdet m· förmåner av
ränta.
detta slag uppgår till mer än 100 kronor. Uppgiften skall avse lånebeloppet och erlagd ränta.
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Utskottets förslag

Regeringens förslag

Kontrolluppgift enligt - - - - - - - - - varje persern.
Riksskatteverket för - - - - - - - - - - ej föras.
2. lag om ändring i lagen ( 1951 :763) om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst,
3. lag om ändring i kommunalskattclagcn ( 1928:370) med den

*

ändringen att 19 utgår ur förslaget,
4. lag om ändring i lagen (1982: 1193) om skattereduktion för
fackföreningsavgift,
5. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343).

6. lag om tid för allmän fastighetstaxering.
Stockholm den 17 maj 1983

På skatteutskottets vägnar
ERIK WÄRNBERG

Närvarande: Erik Wärnbcrg (s), Knut Wachtmcister (m) (mom. 15). Stig
Joscfson (c). Rune Carlstein (s), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson
(m) (mom. 1-14 och 16-40). Olle Westberg (s)*. Hagar Normark (s). Bo
Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c) (mom.15). Bo Forslund (s) (mom.15).
Egon Jacobsson (s). Karl Bjiirzen (m). Björn Molin (fp). Anita Johansson
(s). Anna Lindh (s) (mom. l-1.+ och 16-40). Ewy Möller (m). Erkki
Tamrnenoksa (s) och Ella Jonsson (c) (mom. 1-14 och 16-40).
•Ej närvarande vid justeringen.

Reservationer
Begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde (mom. ])

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

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 37 med "E11'av"
och slutar på s. 38 med "tillsatta bostadskommitten" bort ha följande
lydelse:
Vid remissbehandlingen av betänkandet (Ds B 1981:16) Reformerad
inkomstbeskattning riktades av det helt övervägande antalet remissinstanser
mycket allvarlig kritik mot förslaget att begränsa underskottsavdragens
skattemässiga värde. Invändningarna var av såväl principiell och materiell
som formell art. Det gjordes bl. a. gällande att tilläggsskatten bröt den
symmetri som hittills gällt i skattesystemet. att den innebar ett klart avsteg
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från principen att skatt skall tas ut efter förmåga, att den kunde viintas fä
allvarliga negativa verkningar inte bara för bostadsrättshavare. villa- och
andra fastighetsägare utan också för näringslivet och att den skulle komma
att ge upphov till svåra tilliimpningsproblem.
Dessa enligt utskottets mening vägande invändningar mot att generellt
begränsa underskottsavdragens skattemässiga värde äger alltjämt i hög grad
giltighet. Utskottet tillstyrker således att begränsningen snarast slopas. I
enlighet härmed bör också reglerna om räntetillägg upphävas. Förslag av
angiven innebörd bör snarast föreläggas riksdagen.
Efter ett enhälligt riksdagsbeslut tillsattes 1980 en kommittc med uppgift
att utforma bestämmelser mot obehörigt utnyttjande av underskottsavdrag.
Utredningsuppdraget har enligt uppgift numera upphört. Utskottet finner
det angeläget att utrcdningsarbetet snarast återupptas och slutförs.
dels att utskottet under mom. I bort hemstiilla
att riksdagen med anledning av motionerna 1982/83:2108 yrkande
3 och 1982/83:2374 yrkande 3 beslutar upphäva begränsningen
av underskottsavdragens skattemässiga värde och hos regering-

en begära att förslag härom föreläggs riksdagen i höst.
Utredning om underskottsavdrag (mom. 2)
2. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson. Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser - med åberopande av motiveringen i
reservation l - att utskottet under mom. 2 bort hemställa
att riksdagen med anledning av motion 1982/83:2108 yrkande 13
som sin mening ger regeringc;n till känna att utredningsarbetet i
syfte att komma till rätta med otillbörliga underskottsavdrag
snarast bör återupptas och slutföras.

Räntetillägg för bil e. d. (mom. 5)

3. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson. Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 40 med
"Motionsyrkanden av" och slutar på s. 41 med "beskattningsårets ingång"
bort ha följande lydelse:
Om en personbil eller liknande tillgång. som utgör inventarium i enskild
näringsverksamhet, används privat sker i allmänhet en uppdelning av
kostnaderna mellan den del som avser den skattskyldiges användning av
tillgången för privat bruk och den del som avser utnyttjandet i rörelsen.

Oftast tas då ingen hänsyn till räntekostnaderna. eftersom dessa är under alla
förhållanden avdragsgilla antingen i inkomstslaget kapital eller i inkomstslagen rörelse eller jordbruk.
Förra årets riksdagsbes\ut innebär att vid bestämmande av underlag för
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tilläggsbelopp ett schablonmässigt tillägg skall göras med belopp motsvarande en beräknad räntekostnad för förvärvet av tillgången till den del denna
används för privat bruk. Att en schablon av den här arten orättvist drabbar
den som inte har någon räntekostnad säger sig självt. Detta i förening med
den omständigheten att tillägget måste baseras på mer eller mindre osäkra
uppskattningar av privatkörningens omfattning m. m. kommer med nödvändighet att ge upphov till åtskilliga skatterättsliga tvister. Mot den bakgrunden
anser utskottet sig böra tillstyrka att något räntetillägg för bil inte skall
ske.
Genom utskottets ställningstagande får yrkandet i motion 2377 av Stig
Josefson m. fl. (c) om en annan och förmånligare beräkning av räntetillägget
för bil anses tillgodosett.
Även bestämmelserna om räntetillägg för jordbrukares bostäder leder
enligt utskottets mening till effekter som från rättvisesynpunkt inte kan
accepteras. Bestämmelserna kritiserades också mycket hårt vid remissbehandlingen av de nya reglerna, bl. a. därför att de ansågs sakligt omotiverade.
Som motionärerna framhåller kan med den utformning bestämmelserna
fått även räntekostnader som avser investeringar i jordbruksdriften bli
föremål för räntetillägg. Mot bestämmelserna kan också riktas den kritiken
att de behandlar jordbrukarens och villaägarens räntekostnader för den egna
bostaden olika. Underskottet på en villa motsvaras inte i sin helhet av
räntekostnader. I stället är det räntekostnaderna minskade med schablonintäkten som utgör underskottet. Detta är en omständighet som inte alls har
beaktats vid utformningen av räntetillägget för jordbrukets bostäder. Med
det anförda och då också räntetillägget för bostad kan antas komma att leda
till ett avsevärt merarbete för såväl skattskyldiga som taxeringsmyndigheter
tillstyrker utskottet att något räntetillägg inte skall göras för bostad i
jordbruk. Utskottet finner det i likhet med motionärerna rimligt att
räntetillägg för lån utan eller mot låg ränta får kvittas mot överskott av
kapital eller mot underskott på villafastighet.
Vad slutligen angår den i motion 1201 aktualiserade frågan om kvittningsrätt mellan makar vill utskottet erinra om att det vid remissbehandlingen av
det förslag på vilket 1982 års skattereform bygger riktades särskild kritik mot
att bestämmelserna inte gav makar möjlighet att sinsemellan kvitta
underskott på annan fastighet mot överskott av kapital. Enligt utskottets
mening är det ett rättvisekrav att reglerna är så utformade att de fungerar på
samma sätt oavsett vilken av makarna som står för skulderna resp.
tillgångarna. Eljest kan effekterna-särskilt för makar som inte har möjlighet
att vidta interna transaktioner eller omfördela tillgångar - bli stötande. För
undvikande av rättsförluster och/eller transaktioner mellan makarna som har
till enda syfte att neutralisera skatteeffekter av angivet slag bör enligt
utskottets mening makar ha rätt att kvitta underskott mellan sig.
I likhet med motionärerna anser utskottet att kvittningsrätten bör gälla
.'i Riksdagen !9H2/R3.

n saml.

Nr 50
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såväl i fråga om underskott på schablontaxerad fastighet mot överskott av
kapital som i fråga om underskott mot överskott av samma förvärvskälla.
dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa
att riksdagen - för det fall att reservation 1 inte bifalles - med
anledning av motionerna 1982/83: 1201yrkande2 i motsvarande
del och 1982/83:2377 yrkande 2 beslutar att räntetillägg inte
skall göras för bil eller liknande tillgång som utgör inventarium i

näringsverksamhet och hos regeringen begär att förslag av
sådan innebörd föreläggs riksdagen i höst.

4. Stig Josefson (c), Björn Molin (fp) och Ella Jonsson (c) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 41 som börjar med ''Enligt
utskottets" och slutar med ''denna del" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening leder en tillämpning av RSV :s anvisningar i fråga
om räntetillägg för bil e. d. till orimliga konsekvenser. Tilläggsbcräkningen
skall nämligen ske utan att hänsyn tas vare sig till värdeminskning eller till
den skattskyldiges inkomstförhållanden och faktiska räntekostnader. Även i
de fall då den skattskyldige inte haft några räntekostnader alls skall
räntetillägg tas med vid fastställande av UTB. Detta är enligt utskottets
mening från rättvisesynpunkt inte tillfredsställande, och utskottet anser för
sin del att räntetillägg bör beräknas på bilens värde efter avskrivningar. Vad
utskottet anfört bör ges regeringen till känna.
dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:2377 yrkande 2 och
med anledning av motion 1982/83: 1201yrkande2 i motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört i fråga om beräkning av räntetillägg för bil och liknande
tillgång som utgör inventarium i näringsverksamhet.
Räntetillägg för bostad i jordbruk (mom. 6)

5. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzcn
och Ewy ·Möller (alla m) anser - med åberopande av motiveringen i
reservation 3 - att utskottet under mom. 6 bort hemställa
att riksdagen - för det fall att reservation 1 inte bifalles - med bifall
till motion 1982/83: 1201 yrkande 2 i motsvarande del beslutar
att räntetillägg inte skall ske för bostad i jordbruk och hos
regeringen begär att förslag av sådan innebörd föreläggs
riksdagen i höst.

'·
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Kvittning av vissa räntetillägg (mom. 81
6. förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser - med åberopande av motiveringen i
reservation 3 - att utskottet under mom. 8 bort hemställa
att riksdagen - för det fall att reservation 1 inte bifalles- med bifall
till motion 1982/83: 1201 yrkande 3 beslutar att räntetillägg
avseende lån utan eller mot låg ränta får kvittas mot överskott
av kapital eller mot underskott på villafastighet och hos
regeringen begär att förslag av den innebörden föreläggs
riksdagen i höst.

Kvittning mellan makar (mom. 9)
7. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser - med åberopande av motiveringen i
reservation 3 - att utskottet under mom. 9 bort hemställa
att riksdagen - för det fall att reservation 1 inte bifalles - med bifall
till motion 1982/83: 1201 yrkande l beslutar att makar vid
beräkning av UTB skall ha rätt att sinsemellan kvitta såväl
underskott av schablontaxerad fastighet mot överskott av
kapital som underskott mot överskott av samma förvärvskälla
och hos regeringen begär att förslag av sådan innebörd
föreläggs riksdagen i höst.
Ackumulerad inkomst (mom. 10 och 41 i motsvarande del)
8. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 42 som börjar med ''Som
framgår" och slutar med "någon åtgärd'' bort ha följande lydelse:
Som anförs i moderaternas partimotioner 2108 och 2374 bör begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde s!opas. Genom detta
ställningstagande saknas enligt utskottets mening anledning att göra någon
ändring i lagen om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad
inkomst. Utskottet vill emellertid understryka att effekterna av de föreslagna
ändringarna för sådana skattskyldiga som berörs av lagstiftningen inte alls
belysts i propositionen, vilket måste anses otillfredsställande. Med hänsyn
härtill och till att de administrativa fördelar som står att vinna med förslaget
torde vara marginella bör enligt utskottets mening propositionen i denna del
avslås.
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dels att utskottet under mom. 10 och 41 i motsvarande del bort
hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:2374 yrkande 4 avslår
det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i lagen
( J951 :763) om beriikning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst.

Slopande av skattereduktion för fackföreningsavgift (mom. 11)

9. Stig Joscfson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m}, Bo
Lundgren (m), Karl Björzen (m). Björn Molin (fp), Ewy Möller (m) och Ella
Jonsson ( c) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 43 med "När
skatteutskottet"' och slutar på s. 45 med "motion 1202 •· bort ha följande
lydelse:
När skatteutskottets socialdemokratiska majoritet i höstas ansåg sig kunna
i princip godta en skattereduktion för fackföreningsavgift skedde det med
bl. a. det uttryckliga förbehållet att lagstiftningen måste utformas så att den
enskildes integritet inte kränktes. Även konstitutionsutskottet underströk i
ett enhälligt yttrande till skatteutskottet angelägenheten av att finna en
lösning som tillgodosåg integritetskravet. Utskottet förutsatte också att
denna viktiga principiella fråga, som inte berördes i den då avliimnade.
propositionen, noga övervägdes av regeringen och därefter underställdes
riksdagen.
Skatteutskottet kan för sin del inte finna att det förslag som nu förelagts
riksdagen i realiteten innebär nägon skillnad vare sig i sak eller formellt i
förhållande till det riksdagen hade att ta ställning till i höstas. Från
integritetssynpunkt kan sålunda samma allvarliga invändningar riktas mot
det nu föreliggan'de förslaget som mot det tidigare, och utskottet anser att
detta i sig utgör tillräcklig anledning att slopa skattereduktionen för
fackföreningsavgift.
Härtill kommer att riksdagen under hösten 1981 i enlighet med ett enigt
skatteutskotts hemställan begärt en fullständig redovisning och kartläggning
av bl. a. de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och storleken av dessa i förhållande till de sammanlagda
.medlemsavgifterna. Riksdagen har i samband härmed uttalat att en sådan
kartläggning bör äga rum innan riksdagen tar slutlig ställning till frågan om
medlemsavgifternas behandling i skattehänseende. Regeringen har ännu
inte tillmötesgått riksdagens begäran. Härigenom saknas ytterligare en .
väsentlig förutsättning för att bibehålla lagstiftningen om skattereduktion för
fackföreningsavgift.
Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till de yrkanden i motionerna
1202. 2108, 2141, 2374, 2375 och 2378 som innebär slopande av denna
skattereduktion. Utskottet biträder också yrkandena i motionerna 2375 och
2378 om avslag på de i propositionen föreslagna ändringarna av reduktionen.
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Yrkandet i fp-motionen .1202 att regeringen för riksdagen skall lägga fram
material som ger en fyllig belysning av frågorna rörande arbetstagares och
arbetsgivares fackliga avgifter och konfliktersättningar överensstämmer med
riksdagens tidigare begäran om en kartläggning av sådana avgifter och ersättningar. Utskottet tillstyrker därför även detta yrkande i motion 1202.
dels att utskottet under mom. 11 bort hemställa

att riksdagen med bifall till motionerna 1982/83:1202 yrkande 4,
1982/83:2108 yrkande 10, 1982/83:2141yrkande3, 1982/83:2374
· yrkande 1, 1982/83:2375 yrkande 1 och 1982/83:2378 yrkande 1
antar följande
Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift
Härigenom föreskrivs att lagen (1982:1193) om skattereduktion för
fackföreningsavgift skall upphöra att gälla den 1 januari 1984. Den upphävda
lagen gäller dock fortfarande vid 1984 års taxering.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.
Ändring av reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgift (mom. 12 och
41 i _motsvarande del)
10. Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Bo
Lundgren (m), Karl Björzen (m), Björn Malin (fp). Ewy Möller (m) och Ella
Jonsson (c) anser - med åberopande av motiveringen i reservation 9 - att
utskottet under mom. 12 och 41 i motsvarande del bort hemställa
att riksdagen med bifall till motionerna 1982/83:2375 yrkande 2 och
1982/83:2378 yrkande 2 avslår de vid propositionen fogade
förslagen till
a) lag om ändring i lagen (1982:1193) om skattereduktion för
fackföreningsavgift,
b) lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343).
Kartläggning av medlemsavgifter och konfliktbidrag (mom. 13)
11. Stig-)osefsOrilc),- förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Bo
Lundgren (m), Karl Björzen (m), Björn Malin (fp), Ewy Möller (m) och Ella
Jonsson (c) anser - med åberopande av motiveringen i reservation 9 - att
utskottet under mom. 13 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:1202 yrkande 5 hos
regeringen begär en fullständig redovisning och kartläggning av
bl. a. de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och
arbetsgivarorganisationer och storleken av dessa i förhållande
till de sammanlagda medlemsavgifterna ..
6 Riksdagen 1982183. 6 sam/. Nr 50
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Särskild fastighetstaxering (mom. 14)

12. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren. Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 45 med
"Utskottet vill" och slutar på s. 46 med "denna' del" bort ha följande
lydelse:
De taxeringsvärden som fastställdes vid "1981 års allmänna fastighetstaxering byggde på fastigheternas marknads värde 1979. Sedan dess torde - som
motionärerna bakom motion 2374 framhåller- marknadsvärdena för många
fastigheter ha sjunkit även nominellt. Denna prisutveckling torde - mot
bakgrund av den av riksdagen beslutade begränsningen av underskottsavdfagens skattemässiga värde - komma att fortsätta.
Utskottet anser därför i likhet med motionärerna att det finns anledning att
som grund för ny taxering av taxeringsenhet under löpande taxeringsperiod
införa väsentligt förändrat marknadsvärde. En förutsättning för ny taxering
bÖr vara att den skattskyldige begär sådan. Vad utskottet anfört bör ges
regeringen till känna .
.Utskottet anser sig inte kunna nu förorda att förändringar av en
taxeringsenhets delvärden skall föranleda ny taxering under löpande
.
.
'
'
taxeringsperiod. Denna fråga bör enligt utskottets mening prövas vid den
allmänna och förutsättningslösa översyn av fastighetstaxeringen som riksdagen på skatteutskottets hemställan begärde i mars förra året.
dels att utskottet under mom~ 14 blfrt hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:2374 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört i fråga om
grund för ny taxering under löpande taxeringsperiod.
·Stipendier (mom. 15 och 41 i motsvarande del)
13. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar
Hallenius (c), Karl Björzen (m), Björn Molin (fp) och Ewy Möller -(m)
anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 46 med
"Stipendier förekommer'' och slutar på s. 48 med "någon åtgärd" bort ha
följande lydelse:
Av finansministerns uttalanden i propositionen framgår att syftet med den
föreslagna skattefriheten för stipendier uteslutande är att möjliggöra
kursdeltagande för sådana anställda som inte har rätt till ledighet för studier
med bibehållen lön. Stipendierna är avsedda att täcka inkomstbortfallet efter
skatt, och genom skattefriheten uppnås--: menar finansministern - en bättre
. balans mellan sådana anställda som med bibehållna löneförmåner går på
kurser och de som får denna möjlighet genom stipendier.
Förslaget i propositionen innebär, att en arbetsgivare liksom nu alltid skall
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anses ha 'gett ut ett stipendium som ersättning för utfört arbete eller uppdrag.
medan en facklig utgivare av stipendium i fortsättningen inte skall anses som
arbetsgivare i den meningen att han drar någon nytta av den utbildning som
är syftet med stipendiet. Förslaget i propositionen innebär således ett
väsentligt avsteg från hittills tillämpade principer vid beskattningen.
RSV. som på anmodan av utsk'ottet yttrat sig över propositionen i denna
del. har riktat mycket allvarlig kritik mot förslaget och finne~ att principiella
betänkligheter av avsevärd tyngd kan riktas mot det. Av yttrandet, som är
fogat som bilaga till betänkandet. framgår att RSV:s invändningar också är
av materiell och formell natur.
Utskottet instämmer till alla delar i den av RSV framförda kritiken och
avstyrker bifall till propositionen i denna del. Utskottet tillstyrker således
motionerna 2374 och 2378 i denna del och avstyrker motion 2376.
dels att utskottet under mom. 15 och 41 i motsvarande del bort
hemställa
att riksdagen med bifall till motionerna 1982/83:2374 yrkande 2 och
1982/83:2378 yrkande 3 samt med avslag på motion 1982/
83:2376 och propositionen i denna del antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370) med den ändringen att 19 § utgår.
Familjebeskattning (mom. 16)
14. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson. BoLundgren" Karl Björzen

och Ewy Möller (alla m) anser
dels att. det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 48 med
"Familjeekonomiska kommitten" och slutar på s. 49 med "ekonomiska
stödet" bort ha följande lydelse:
Som framhålls i motionerna 288 och 384 - sistnämnda motion innehåller
motiveringen för yrkandet i motion 365- är reglerna om familjebeskattningen i deras nuvarande utformning behäftade med påtagliga brister. Vid
beskattningen tas sålunda inte hänsyn till skatteförmågan, något som f. ö.
kritiseras av familjeekonomiska kommitten i dess nyligen avlämnade
slutbetänkande Barn kostar (SOU 1983:14). Tvärtom drabbas hushållen
ojämförligt hårdast de år försörjningsbördan är som störst. och barntillsynskostnaderna kan vara dryga. Skattebelastningen på en och samma hushållsinkomst blir dessutom större ju ojämnare inkomsten är fördelad mellan
hushållsmedlemmarna. Detta drabbar särskilt hårt flerbarnsfamiljer och
hushåll i glesbygd som i större utsträckning än andra är hänvisade till att leva
på huvudsakligen en enda in~omst. Genom att utgifter för barntillsyn räknas
som privata levnadskostnader har fä .barnfamiljer möjlighet att ordna och
bekosta sin barnomsorg själva utan allvarliga konsekvenser för familjens
ekonomi. Ett annat negativt inslag i rcgelsystemet är att vid stigande inkomst
kombinationen skatt och avtrappning av bostadsbidrag leder till att behåll-
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ningen av en inkomstökning i allt bredare inkomstskikt regelmässigt blir
mindre ju större behovet av en inkomstökning är och ju fler som skall leva på
. inkomsten. Familjeekonomiska kommitten har i dagarna avlämnat sitt
slutbetänkande. Några förslag som innebär ett ökat hänsynstagande vid
beskattningen till barnfamiljernas lägre ekonomiska bärkraft innehåller inte
betänkandet. Direktiven gav tvärtom endast rätt att ytterligare gå ifrån
bärkraftsprincipen genom borttagal),det av förvärvsavdraget och hemmamakeavdraget, något som skulle drabba dem hårdast som redan beskattas
hårdast i förhållande till sin skatteförmåga. Med hänsyn härtill och till vad
· utskottet i övrigt anfört anser utskqttet sig böra förorda att familjebeskattningen nu blir föremål för en genomgripande översyn. Syftet med denna bör
. vara att åstadkomma regler utformade enligt principen skatt efter bärkraft.
En låg och mindre progressiv skatt i låga och vanliga inkomstlägen måste
eftersträvas. Den statliga skattesatsen skulle då kunna bli mindre än 10
procent. Detta bör kombineras med att hänsyn också tas till hur många som
skall leva på inkomsten, inte som nu enbart till hur många som tjänar in den.
Ju fler barn som finns i familjen, desto viktigare måste det vara att inte
beskatta den del av inkomsten som krävs för en rimlig försörjning av barnen.
Nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader måste vidare vara avdragsgilla
som utgift för inkomsternas förvärvande.
Ett sådant skattesystem skulle innebära stora fördelar. Arbetsfördelningen mellan makar skulle inte styras av skatten, efterso!Il denna skulle bli
ungefär lika stor oberoende av hur hushållsinkomsten fördelas dem emellan.
Marginalskatten i vanliga inkomstlägen för heltidsarbetande skulle bli lägre
än nu - och lägre än i den beslutade marginalskatteomläggningen. Deltidsarbete skulle, inte längre löna sig så mycket bättre än heltidsarbete. Avdrag av
olika slag skulle bli mer likvärda. Behovet av inkomstprövade bidrag skulle
minska genom att man redan vid beskattningen tog hänsyn till barnfamiljernas lägre skatteförmåga. Rundgången skulle minska liksom de hårda
marginaleffekter som beror på att behovsprövade bidrag faller bort.
Reformen bör ha som mål att barnfamiljer som betalar skatt inte skall behöva
vara hänvisade till inkomstprövade bidrag. Inte heller skall familjer som
uppbär sådana bidrag behöva betala skatt.
Även i övrigt bör utredningsarbetet ske med beaktande av de synpunkter
som framförts i motionerna 288, 384 och 684.

I

dels att utskottet under mom. 16 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:365 yrkande 1 och med·
anledning av motionerna 1982/83:288 yrkande 1 och 1982/
83:684 hos regeringen begär utredning och förslag om en
reformerad familjebeskattning i enlighet med vad utskottet
anfört.
' '
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Inkomstuppdelning mellan makar i näringsverksamhet (mom. 20)
15. Förste vice talmannen Ingegerd Troedss.on, Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 50 som börjar med "De
bestämmelser" och slutar med "därför motionen" bort ha följande
lydelse:
De begränsade möjligheterna till uppdelning mellan makar av inkomster
från ett fåmansföretag kan leda till en samlad skattebelastning för makarna
som från rättvisesynpunkt inte kan accepteras. Individuell beskattning av .
makar infördes redan 1970. Numera sambeskattas uteslutande B-inkomster
och endast till den del de överstiger 5 000 kr. Enligt utskottets mening saknas
anledning att sambeskatta inkomster av eget arbete. Utskottet anser därför
att begränsningsregeln bör upphävas. De förslag till författningsändringar
som föranleds härav bör föreläggas riksdagen i höst.
dels att utskottet under mom. 20 bort hemställa

att riksdagen med anledning av motion 1982/83:711 beslutar att de
begränsningsregler som· f. n. i vissa fall gäller i fråga om
inkomstuppdelning mellan makar i inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse slopas och hos regeringe11 begär att förslag
härom föreläggs riksdagen i höst.

Schablonavdraget i inkomstslaget tjänst (mom. 25)
16. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser

dels att sista meningen i tredje stycket på s. 52 bort utgå och ersättas med
text av följande lydelse:
Vad härefter angår schablonavdraget i inkomstslaget tjänst anser ut~kottct
för sin del att detta bör vara så avpassat att praktiskt taget alla inkomsttagare
kan förmodas ha kostnader som uppgår till schablonavdragets belopp. Att
medge avdrag för kostnader som den skattskyldige inte har haft anser
utskottet principiellt felaktigt och strider dessutom mot skatteförmågeprincipen. Schablonavdraget utgör f. n. 100 kr. Uppräkningen 1982 till 1 000 kr.
kommer, med hänsyn till att detta belopp bl. a. inte omfattar kostnader för
resor till och från ·arbetet, med säkerhet att innebära att ett betydande antal
skattskyldiga blir överkompenserade för sina kostnader för intäkternas
förvärvande och bibehållande.
Utskottet tillstyrker således bifall till motion 2108 i denna del. Förslag till
erforderlig författningsändring bör föreläggas riksdagen i höst.
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dels att utskottet under mom. 25 bort hemställa
att riksdagen med anledning av motion 1982/83:2108 yrkande 5 och
med avslag på motion 1982/83: 1736 beslutar att schablonavdraget i inkomstslaget tjänst begränsas till 500 kr. och hos
regeringen begär att förslag av angiven innebörd föreläggs
riksdagen i höst.
Bostadssparande (mom. 30)

17. Förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, Bo Lundgren, Karl Björzen
och Ewy Möller (alla m) anser
~els att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 56 som börjar med "Den
särskilda;, och slutar med "denna motion" bort ha följande lydelse:
Vad härefter angår stimulanser till bostadssparandet är det, som motionärerna bakom motion 1734 framhåller, uppenbarligen så att kontantinsatsen för ett eget hem eller en bostadsrättslägenhet i dag är mycket betydande
och kostnaderna i samband med bosättningen även i övrigt betungande. I
likhet med motionärerna finner utskottet det vara viktigt att söka stimulera
· ett produktivt sparande inom den socialt sett så betydelsefulla bostadssektorn och på så sätt grundlägga bättre sparvanor hos ungdomen. Riktade
sparstimulanser i form av ett skattepremierat bosparande torde vara det
bästa medlet att åstadkomma en sådan stimulans. Det bör ankomma på regeringen att snarast återkomma med erforderliga förslag~

dels att utskottet under mom. 30 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 1734 hos regeringen
begär förslag till en uppläggning av stimulanser till bostadssparandet enligt de riktlinjer som anges i motionen.

Skattered_uktion för

aktieu~delning

(mom. 32)

18. Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Bo
Lundgren (m), Karl Björzen (m), Björn Molin (fp), Ewy Möller (m) och Ella
Jonsson (c) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 55 med ''Motivet
för'' och slutar på s. 56 med "också motion 1741" bort ha följande
lydelse:
När riksdagen i höstas förelades en proposition med förslag till ekonomiskpolitiska åtgärder på bl. a. skatteområdet skedde det enligt finansministern i
~I. a. det viktiga syftet att skapa gynnsamma förutsättningar särskilt för
konkurrensutsatta sektorer av svensk industri. Såvitt utskottet kan bedöma
kan det avs och vpk vid riksdagsbchandlingen accepterade förslaget att slopa
skattereduktionen för aktieutdelning inte annat än motverka detta syfte.
Skattereduktionen tillkom ju för att, i avvaktan på en permanent lösning av
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frågan hur dubbelbeskattningen i princip kunde elimineras. lindra dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Än mer anmärknings".ärt förefaller
regeringens handlingssätt mot bakgrund av den av riksdagen nyligen
beslutade 20-procentiga vinstskatten och beslutet i höstas att binda
företagens vlnstmedel på räntelösa konton i riksbanken.
Mot bakgrund av det anförda bör enligt utskottets mening riksdagens
beslut att slopa skattereduktionen för aktieutdelning upphävas med omedelbar verkan. Rätt till skattereduktion bör således gälla i fråga om utdelning
som har blivit tillgänglig för lyftning fr. o. m. den 1 januari i år. Genom
utskottets ställningstagande som innebär bifall till yrkande 12 i moderaternas
partimotion 2108 är även motionerna 1644 och 2141 tillgodosedda i denna
del.
Någon anledning att slopa sparskattereduktionen för bank- och aktiesparande föreligger enligt utskottets mening inte, eftersom en sådan åtgärd är
ägnad att försämra förutsättningarna för svensk industri. Utskottet avstyrker
därför motion 1741. Utredningsarbetet inom kapitalvinstkommitten om
avskaffande av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar har enligt uppgift
numera upphört. Utskottet anser det angeläget att detta arbete snarast
åt~rupptas.

dels att utskottet under mom. 32 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:2108 yrkande 12 och
med anledning av motionerna 1982/83:1644 yrkande 1 och
1982/83:2141 yrkande 1 antar följande
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Förslag till
Lag om skattereduktion för aktieutdelning
Härigenom föreskrivs följande
1 § Skattereduktion för aktieutdelning medges fysiska personer och dödsbon
enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Med aktieutdelning avses i denna lag utdelning i pengar som utgår på
1. aktie i svenskt aktiebolag. om aktien vid den tidpunkt då utdelningen
. blir tillgänglig för lyftning är inregistrerad vid Stockholms fondbörs.
2. andel i svensk aktiefond, om fonden vid ingången av det år då
utdelningen blir tillgängligförlyftning till minst två tredjedelar består av vid
Stockholms fondbörs inregistrerade aktier i svenska aktiebolag.

3 § Aktieutdelning medför rätt till skatte?eduktion endast om
1. utdelningen utgör intäkt av kapital för den skattskyldige och
2. denne är skattskyldig för utdelningen enligt 53 § kommunalskattelagen
(1928:370) och 6 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
En delägare i ett handelsbolag eller i ett dödsbo, som i beskattningshänseende behandlas som ett handelsbolag. har inte rätt till skattereduktion för
utdelning som har uppburits av bolaget eller boet.
4 § Underlag för beräkning av skattereduktion är summan av de aktieutdelningar som har blivit tillgängliga för lyftning under beskattningsåret. dock
högst 7 500 kronor. I fråga om makar gäller att underlaget för den ena maken
får överstiga 7 500 kronor i samma mån som den andra makens underlag
understiger detta belopp.
Underlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

S § Skattereduktion för aktieutdelning uppgår till 30 procent av underlaget.
6 §I fråga om skattereduktion för aktieutdelning tillämpas 2 § 4 mom. femte
och sjätte styckena uppbördslagen ( 1953:272). Skattereduktion för aktieutdelning skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion e{lligt 2 §
4 mom. uppbördslagen.
Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om
sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag. skall reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.
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7 § Bestämmelserna i denna lag om makar tillämpas på skattskyldiga som
taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)
och 11§1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Denna lag träder i kraft den 1juli1983 och tillämpas första gången i fråga
om utdelning som tas till beskattning vid 1984 års taxering.
Dubbelbeskattning av aktieutdelning (mom. 33)
19. Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Bo
Lundgren (m), Karl Björzen (m), Björn Molin (fp), Ewy Möller (m).och Ella
Jonsson (c) anser - med åberopande av motiveringen i reservation 18 - att
riksdagen under mom. 33 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 1644 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna att utredningsarbctet om
avskaffande av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar
skyndsamt bör återupptas.
Internationellt biståndsarbete (mom. 34)
20. Björn Molin (fp) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 57 som börjar med ''Detta
förslag" och slutar med ''därför motionen" bort ha -följande lydelse:
Ingen torde kunna bestrida värdet av de enskilda organisationer vilkas
verksamhet är inriktad på· internationellt bistånd. Dessa organisationer
åtnjuter - i likhet med flertalet allmännyttiga organisationer - vissa lättnader
vid beskattningen. Det allmännas stöd till internationellt bistånd går dock till
den helt övervägande delen via internationella biståndsorgan eller som
bilateralt statligt bistånd. Det finns åtskilliga allmänt erkända frivilliga
organisationer vilkas insatser innebär värdefulla kompletteringar till det
allmännas biståndsinsatser. Dessa organisationer kan genom sitt arbete nä
grupper i u-länder där bistånd inte alltid kan lämnas inom ramen för den
etablerade u-landshjälpen. Utskottet tänker särskilt på biståndsinsatscr av
humanitärt slag som sker genom t. ex. Röda korset. Rädda barnen: de
fackliga och kooperativa organisationerna eller trossamfunden. Enligt
utskottets mening finns det anledning att ytterligare stödja verksamheter av
nu angivet slag genom att stimulera till ekonomiskt stöd till internationellt
bistånd.sarbete. Det kan ske genom viss skattebefrielse för gåva till
internationellt biståndsarbete.
Utskottet tillstyrker med det anförda bifall till motion 1739.
dels att utskottet under mom. 34 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 1739 begär förslag till

lagstiftning om skattelättnad för vissa gåvor till internationellt
biståndsarbete.
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Kapitalbeskattningen (mom. 37)
2_1. Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Bo

Lundgren (m), Karl Björzen (m), Björn Molin (fp), Ewy Möller (m) och Ella
Jonsson (c) anser
dels att det. avsnitt av .utskottets yttrande som börjar på s. 57 med "Syftet
med': och slutar· på s. ~8 med "båda motionerna" bort ha följande
lydelse:
Kapitalskatteskalorna har åren 1975 och 1980 i viss mån reviderats. Syftet
härmed har i huvudsak varit att motverka effekterna av de vid de båda
senaste allmänna fastighetstaxeringarna beslutade höjningarna av taxeringsvärdena. Mot den angivna bakgrunden framstår de i höstas beslutade, i vissa
skikt mycket betydande skärpningarna av kapitalskatterna som i hög grad

omotiverade. Detta gäller så mycket mer som möjligheterna att förse
näringslivet med riskvilligt kapital allvarligt försvåra~s med de beslut om
försämrade förmåner för bank- och aktiesparande och andra skatteskärpningar som nyligen beslutats av riksdagen.
Utskottet tillstyrker med det anförda motion 2108 i denna del och
avstyrker följaktligen yrkandena 1-3 i motion 371. Förslag till de lagändringar som ~öranleds härav bör föreläggas riksdagen i höst.

,.
dels att ·utskottet under mom. 37 bort hemställa

att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 2108 yrkande 11 och
med avslag på motion 1982/83:371 yrkandena 1-3 besluta_r att
de kapitalskatteskalor som gällt.t. o. m. 1982 snarast återinförs
och hos regeringen bcgar att lagändringar av angiven innebörd
föreläggs riksdagen i höst.

Särskilda yttranden
Barnpension (mom. 191

l. Stig Josefson och Ella Jonsson (båda c):
Nuvarande beskattningsregler är från rättvisesynpunkt in~e tillfredsställande. Det kan enligt utskottets mening inte anses rimligt att två barn med
samma inkomst av feriearbete skall behandlas olika i skattehänseende
beroende på om ett av dem förlorat en eller båda föräldrarna. Enligt vår
mening bör den i motionen påtalade orättvisan undanröjas.
Med hänsyn till att pensionskommittens betänkande är föremål för
·överväganden inom regeringskansliet har vi ansett oss inte böra lämna någon
reservation mot utskottsbeslutet i denna del. Vi förutsätter emellertid att
regeringen utan siirskild begäran av riksdagen föreslår de ändringar i
regelsystemet som erfordras för att tillgodose det enligt vår mening
berättigade kravet på ekonomisk jämställdhet mellan barn som uppbär
barnpension och barn till vilkas underhåll utgår underhållsbidrag eller
bidragsförskott.
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Pensionsförsäkring (mom. 27)

2. Stig Josefson (c). förste vice talmannen lngeger"d Troedsson (m), Bo
Lundgren (m). Karl Björzen {m). Björn Malin (fp). Ewy Möller (m) och Ella
Jonsson (c):

Frågan om egenföretagares pensionsförsäkringsavdrag prövades av riksdagen förra våren. Utskottet begärde därvid en omprövning av frågan med
hänvisning bl. a. till att taket för beräkning av ATP-avgift numera slopats. Vi
anser det angeläget att de.nna för egenföretagarna viktiga rättvisefråga får en
, snabb lösning.
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Bilaga

RIKSSKA TIEVERKET
Avd för direkt skatt

1983-05-06

Riksdagens skatteutskott
Yttrande över prop. 1982/83: 157 och motionerna 2374, 2376 och 2378 vad
avser beskattning av stipendier
RSV har
remiss den 27 april 1983 anmodats avge yttrande över
rubricerade proposition och motioner.
RSV har i yttrande den 16 mars 1982 över motion 1981/82:1698 angett sin
syn på rättsläget beträffande skattefrihet för stipendier. Av yttrandet
framgår bl a att förutsättning för skattefrihet är att krav på motprestation inte
föreligger, varför ett stipendium till sin karaktär måste vara benefikt. Detta
utesluter bl a de fall där det föreligger uppdrags- eller anställningsförhållande. Motprestation behöver i andra fall inte bestå i annat än en framtida
förv~ntning att den kan komma att fullgöras. Även motprest<itionens kvalitc
kan sättas ganska lågt.
I RN 1969 2:4 ansågs det tillräckligt med " ... utfört, i regel produktivt
arbete ... '".
Rättsläget får anses vara tämligen klarlagt ur principiell synpunkt.
Problem kan emellertid uppstå vid tillämpningen när det gäller att bedöma
om ett stipendium är att anse som benefikt eller ej.
I propositionen för~slås en ändring av rättsläget så till vida att motprestationen inte får bestå i '" ... arbete som har utförts eller skall utföras för
utgivarens räkning:'".
Det kan resas principiella betänkligheter av avsevärd tyngd mot förslaget
sett-ur skatterättslig synpunkt. Inom skattclagstiftningen har på senare. år
gjorts försök att generellt förenkla. systematisera och harmoniera bestämmelserna. Man har även strävat efter att ge olika inkomster samma
skatterättsliga status och till följd härav har tidigare ej skattepliktiga
inkomster gjorts skattepliktiga. tex sjukförsäkringscrsättningen. De motiv
som tidigare talat för sådana åtgärder gäller i dag i lika hög grad mot förslaget
om den utvidgade skattefriheten för vissa stipendier.
- RSV anser det vara principiellt oriktigt om man på det föreslagna sättet
skulle ändra en på det hela taget ganska stabil rättspraxis, inte minst med
tanke på att det skulle komma att uppstå nya gränsdragningsproblem. Man
kan således fråga sig vad som avses med utfört arbete. Departementschefen
menar att ·så länge ersättningen inte avser en bestämd prestation skall det
heller inte vara fråga om utfört arbete. Vad som menas med en bestämd
prestation är däremot oklart och det torde vara uppenbart att en sädan
definition kommer att kunna ge upphov till ett avsevärt antal rättstvister utan
att någon stadgad praxis trots detta kan förväntas.
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För ska,ttefrihet fordras vidare enligt förslaget·au arbetet inte skall utföras
för utgivarens räkning. Detta innebär att ett mot ersättningen svanmde
arbete kan utföras. bara det inte sker för.utgivarens räk.ning. Om den som
tillgodogör sig arbetet inte är densamme som gett ut ersättningen blir således
även ersättningarna skattefria. Konsekvensen av en sådan konstruktion
skulle kunna bli att stipendier regelmässigt betalades ut av annan än den som
tillgodogör sig arbetsprestationen. Det är inte otänkbart att den föreslagna
lagstiftningen kommer att missbrukas genom att särskilda studieföreningar/
bolag bildas för detta ändamål. På så vis kan utbildning som tidigare hållits
inom ramen för ordinarie anställning komma att ske i studieförenings regi
med åtföljande skattefri ersättning. Domstolarna kommer då att få den
grannlaga uppgiften att i varje enskilt fall få avgöra om en förening eller bolag
på ett eller annat sätt skall anses vara "smittad" eller inte.
Av motiveringen till förslaget framgår att skattefriheten skall avse i
huvudsak stipendier inom fackföreriingsrörelsen. Såsom den föreslagna
författningstexten är utformad kommer skattefriheten att omfatta inte blott.
stipendier från andra ideella organisationer utan även många andra fall som
inte varit avsedda.
· I motiveringen sägs vidare att varje utbetalning som utgår som ersättning
för eri prestation skall inkomstbeskattas oavsett hur den rubriceras. Något
längre fram i texten sägs att de till skattefrihet föreslagna stipendierna i vissa
fall är· avsedda att täcka inkomst bortfallet efter skatt. Såsom framhållits
tidigare är rättsläget b'eträffande skattskyldigheten beträffande stipendier
tämligen klart. Det nu angivna förslaget ger intryck av att hänsyn inte tagits
till den avgörande skillnaden mellan stipendier å ena sidan och ersättning för
utfört arbete å den andra.
Det sägs också i motiveringen att som förutsättning för skattefrihet gäller
att ersättningen avser uppdrag av måttlig omfattning. Denna uppfattning har
inte kommit till uttryck i den föreslagna lagtexten. vilket medför att i
praktiken kan ~elativt höga ersättningar komma att utbetalas utan att
beskattning sker, om bara övriga villkor iir uppfyllda.
Av det anförda framgår att RSV är starkt kritiskt mot lagförslaget. Dels
bryter det mot principen att all ersättning för utfört arbete skall beskattas och
dels kommer svåra lagtolkningsproblem att uppstå innan ny praxis hunnit
bildas på området. RSV menar att det inte är riktigt att ekonomiska problem
skall lösas genom skattdagstiftningen. utan detta bör i så fall ske pa annat
sätt. Till detta kommer att lagförslaget med all sannolikhet kommer att
kunna tillgodogöras av långt fler grupper än vad som förutskickas ,i
motiveringen. Om man önskar att endast fackföreningsstipendier skall vara
skattefria bör detta. anser RSV. i stället framgå direkt av lagtexten.
Lars Malmberg
Bo Neikter
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