
Skatteutskottets betänkande 

1983/84: 14 
om vissa ändringar i företagsbeskattningen (prop. 1983/84:641 

Sammanfattning 

Utskottet tillstyrker de i proposition I 9KV84:64 framlagda förslagen 

rörande företagsbeskattningen och avstyrker föreliggande motioner i 

ärendet. 

I de reservationer som fogats till betänkandet yrkar m-. c- och fp

ledamöterna bifall till motionerna från deras sida om avslag på propositionen 

helt eller delvis och om särskilda uttalanden i vissa av frågorna. 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föresl[1r i proposition 1983/84:64 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

1. lag om ändring i kommunalskattclagen (1928:370). 

2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

3. lag om ändring i lagen (1982: 1185) om inbetalning på särskilt investe

ringskonto, 

4. lag om upphävande av lagen ( 1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid 

taxering till statlig inkomstskatt. 

I propnsitionen fi:iresläs vissa iindringar i fiirctagsheskattningen. 

Den högsta till<ltna lagcrresen·cn skall enligt förslaget bcgriinsas friin 

nuvarande 60 % till 50 '}( av lagrets viirdc. Vidare föreslås att den statliga. 

holagsskattcsatscn siinks friin nuvaramk 40 r:; till den nivii sum giillcr fr\r 

flertalet ekonomiska föreningar. dvs. till 32 <,:; .. 

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och sparhanker skall betala in ett 

belopp morsvaranJe 20 % av 19:-:3 iirs vinster pii siirskilt investcringskonto. I 

propositionen förcsli1s att den 211-proccntiga inbetalningsskyldigheten skall 

avse ocksit ]lJ84 ärs vinster. 

I propositionen fi\rcsl{1s slutligen att lagen ( 1973:421) om forskningsavdrag 

vid taxering till statlig inkomstskatt skall urrihiivas. 

De föreslagna reglerna skall i princip tilliimpas p<i riikcnskapsiir som 

p<ll1i"irjas dtcr utg;ingcn av i'1r 19X3. dvs. i normalfallet fr.o.m. 198."i <irs 

taxering. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdagen J<J/J3!X4. nsaml. Nr 14 
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I F1:lrslag till 
Lag om ändring i kommunalskattl'lag~n f 1928:3701 

1 liirigenom föreskrivs att punkt 2 av a11\·isningarna till 41 ~ kl>111munal
skattdagen (l lJ2i-::370) skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'lm111t!c lydelse 

Am·isningar 

till 41 * 
2. 1 Den i räkenskaperna gjorda viirdesiittningen pii tillgiingar avsedda för 

omsiittning eller förbrukning (lagn) skall godtas vid inkomstbe1iikni11gL·n. 
om viirdesiittningen inte st{ir i strid med vad nedan i dc11n;1 pu11kt dkr i punkt 
3 siigs. 

Vid bestiirrnnande av lagrets anskaffnings\·iirde skall de la):!L'rtillgi111gar. 
som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattningsi1rets utgang. anse~ 
som de av honom senast anskaffade eller tillverkade: 

Lagret vid beskattningsi1rets ut
gii11g. far inte tas upp till Higre belopp 
iin fl'rtio procent av lagrets an:,katf
ningsviirde eller, om atnanskaff
ningsviirdet p?1 balansdagen iir lägre, 
sistniimnda ·viirde. i förekommande 
fall efter avdrag för inkurans. För 
tillg;mgar. som den skattskyldige 
framställt eller bearbetat. skall som 
anskaffningsviirde anses din.:kta till
VL~rkningskostnader ( 111aterialknst-
11ader och arbetslöner) ökade med 

Lagret vid beskattnings;1rels ut
gimg far i11te tas upp till liigrc bL'inpp 
iin 50 procent av lagrets anskaff
ningsviirde elln. om ;lleranskaff
ningsviinkt p;\ bala11sdage11 iir liigre. 
sistniimnda \'iink, i förekommande 
fall efter avdrag fi\r inkurans. hir 
tillgängar. som den skattskvidige 
framst;illt elkr bearbe1at, skall SL'lll 
anskaffningsviirdl' ansl's dirdta till
verk ningskosl11ader ( mall'rialk<>st
nader t1ch arbetslönL'r) iikadL· med 

ett tilliigg som svarar.mot den del av L'tt tilliigg som svarar nwt den dl'I av 
de indirL·kta tillvcrkningskostnader- de indirekta tillverkningskmtnadn-
na sorn ,sk:iligen belöper pä tillgang- na som skiiligl'n belöper p;\ tillg~ing-
arna, diirvid htinsyn dock inte behii- arna, diirvid hiinsyn d<>rk inte hehii· 
ver tas till riinta pi1 eget kapital. ver tas till riinta p:1 eget bpitai. 

Avdrag för inkurans medges inte med stiirre belopp iin vad den 
skattskyldige enligt vid sjiilvdeklaratinnen fogad utred11inµ visar svara nh>l 
den kL1nstaterade viirdenedg{rngen p:i lagrl'l pit balansdagl'n. Oaktat \ad nu 
sagts medges dock. avdrag för inkurans med fem procent <I\ det J;igsta a1 
lagrets anskaffnings- och ;\teranskaffningsviirden om dt'lta inte framstar 
SaSLll11 uppenbart Opåkallat. eller mt:d det hiigrL' pn>centtal S!llll ribskalk
Verket kan ha angett för lagren inom vissa branscher eller hos vissa grupper 
av skattskyldiga. 

Lager av djur p;\ jordbruksfastig
hL't eller i renskötselrörebc for inte 
tas upp till bgre belopp iin f\'rtio 
procent av den genomsnittliga pro
duktionskostnaden för djur av det 
slag och den älderssammansiittning 
varom friiga iir. Regeringen eller 
dter regeringens bemyndigande 

1 Sc::nastc:: lydelse t <Jx l :2115. 

Lager av djur p:i j1irdhruksfastig
het elkr i renski·ihelriiri.:lsL' far intL' 
ta; upp till liigre belopp ii11 50 pn1-
cent av den gennmsnittliga pn)duk
ti1)nskost11aden fiir djur av di.:t s!ag 
och den i1kkrssamm;111:<ittni11g \·ar-
1Hn friiga iir. RL·geringl'n L'iler dtn 
rL'geringens hemyndigam!i: ribskat-



SkU 1983/84:14 

ribskatten:rket faststiilkr for varje 
laxc:ringsiir fiirc:skrifter för heriik
ninµ a\' produktionskoslnaden. Ilar 
tknna kostnad inte: faststiillts. t.ex. i 
fritga om siirskilt dyrbara avdsdjur, 
fi'tr djuret tas upp liigst till fvrtio 
prnn:nt av dL'l liigsta av anskaff
ningsviirdL'l od1 allmiinna · saluviir
det. 

3 

teverkl'l faststiillcr för varje tax-
. crings{ir föreskrifter fiir beriikning 

av produktionskostnaden. I [ar den
na knstnad inte faststiillts. t.cx. i 
fräga om siirskilt dyrbara avelsdjur, 
far djuret tas upp lägst till 50 procent 
av det liigsta av anskaffningsviirdet 
och allmänna saluvärdet. 

Uppg;'1r viirdet ptt lagret, heriiknat Uppgi1r viirdet pii. lagret, beriiknat 
till anskaffnings- eller [1tcranskaff- till anskaffnings- .eller Mcranskaff-
nings\'iirdet och i fiirL'kommandc fall ningsviirdet och i förekommande fall 
cftL'r avdrag for inkurans. till liigrc efter avdrag för inkurans. till lägre 
belopp iin ~om motsvarar medeltalet belopp iin som motsvarar medeltalet 
av viirdena p;1 lagren vid utg[mgcn av av viirdena pa lagren vid utgangen av 
de tv{1 niirmast föregi1ende beskatt- de tva närmast fört:gäendc beskatt-
ningsi1ren (jiimforelseåren). far lag- ningsåren (jämförelseårcn). får lag-
rd vid bL'skaltnings;irets utg<ing i ret vid beskattningsårets utgång i 
stiilld !as upp till liigst L'tt belopp stii!IL't tas upp till lägst ett belopp 
1111.llsvarande fiirstniimnda viirde pä motsvarande förstnfönnda viirde p<'1 
dL'tta lager cftn avdrag med sextio detta lager efter avdrag med 50 
procent av sagda medcltalsviirde. procent av sagda medcltalsvärde. 
Diirvid skall Iawen vid jiimforelsd- Därvid skall lagren vid jämförclscii-
rL'ns utgtmg tas upp till anskaffnings- rens utgiing tas upp till anskaffnings-
viirdena eller, om iitcranskaffnings- värdena eller. om äteranskaffnings-
viirdena pi1 balansdagarna i frf1ga viirdcna pit balansdagarna i fräga 
varit liigre. sistniimnda viirdL'n. i varit liigre. sistnämnda viirden, i 
förekommande fall efter avdrag för föreknmmande fall efter avdrag för 
inkurans. I fr;"1ga nm djur p<'t jord- inkurans. I fr;'\ga om djur p<I jord-
hruksfastighct eller i rcnskötselrö- hruksfastighct eller i renskötsclrö-
relsc giillcr dock att viirdet av djuren relsc giiller dock att v~irdet av djuren, 
sLdl tas upp till den genomsnittliga skall tas upp till den genomsnittliga 
produktionskostnadcn dia till det produk1ionskostnaden eller till det 
allmiinna saluviirdct eller - i. före- allmiinna saluviirclet eller - i före-
kommandt· fall - till anskaffnings- kommande fall - till anskaffnings-
viirdct. Fi.1rcliggcr si1dant fall att viirdet. Föreligger sädant fall att 50 
Sl'Xfio procent av nyssniimnda mc- procent av nyssniimnda mcdeltals-
dcltalsviirde iivcrstiger viirdet av lag- viirdc överstiger viirdet av lagret vid 
ret vid heskattningsiirL'ts utg;lng beskattningsårets utgiing medges av-
mcdgcs avdrag iivcn fiir det över- drag iiven för det överskjutande 
skjutande hclnppct om den skatt- beloppet om den skattskyldige 
skyldige avsatt motsvarande belopp i avsatt motsvarande belopp i riikcn-
ritkcnskaperna till lagerreglerings- skaperna till lagerregleringskonto. 
konto. Har avdrag medgivits för I !ar avdrag medgivih för siidan 
sitdan avsiittning skall avsiittningen avsiittning skall avsättningen itterfö-
itterfi"1ra> till beskattning niistföljan- ras till beskattning niistföljande 
dL' hcskattningsär, lHirvid frägan om heskattnings{tr. diirvid fri\gan om 
anlr;1g fiir förny;id avsiittning till avdrag för förnyad avsättning till 
lag:nrq,dcrings°ki.rnto far priivas en- lagerrcgleringskonto får prövas en-
ligt he~tiimmebcrna ovan. ligt bestiimmclscrna ovan. 

Skattskyldig, som ing~ir i l'n grupp niiringsidkare mellan vilka intressege
menskap ri1dn (moder- uch dotterföretag eller fiiretag under i huvudsak 
gemensam ledning), far tilliimpa reglerna i förcgilende stycke endast under 

1 * Riksdagen J983ii:l4. ö.l"llml. Nr 14 
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fiirnt<ittning att dösa tilliimpas av samtliga forL'tag som tillhiir gruppen. \!;id 
nu har sagts giiller duck endast i frtiga om verksamhd i liin·:irvsk:illa som har 
sihlant samband med verksamheten i Lkn skattskyldiges fiirviirvskiilla att 
VL'rksamhL'tL'rna skulle ha ansetts utgöra en fiirv;in·sk;illa om dL' h;1dL' 
bedrivits av ett L'nda frireta!!. 

lng;\r ri1varnr elkr stapi:lvaror i lagret. för dessa varor elkr L'n d.:l av (km 
tas upp till liigst sjuttio procent av v;m1rnas viirdc bniik11;1t dtn liigsta 
marknadspris under b.:skattningsarL't eller under niigot av di: niirmast 
fiiregiiende nio bcskattningsarcn. Tilliilllpas den11a rcgl'l for lagrt·t inte 
viin.kras enligt bestiimmelserna i sjiittL' styckL·t. 

Ar dt:t pi1 grund av iiverL'nsk<•mmelsc om iitnkiip L'lln annan <llll,tandig
het uppenbart att vis'-<t vanir anskaffats för annat iindam;il iin att inga i dL·n 
skattskyldi_t:L'S normala verksamhet. skall bestiimmclsnna i tredj.: - ;"ittundc 
styckena intt' tilliimpas i fri1ga om dessa varor. Varorna Lir i s.idant fall int.: 
tas upp till liigrc belopp iin det liigsta av varorn<l'• anskaffnings- L'lkr 
akransh.affningsviirden. i fiir('kommamk fall eftL'r avdrag fiir 1nkura1h. 

Ilar den skattskyldigL' vid hcr:ik- Ilar den skattsk\ ldig.: vid bcr;ik-
ni11µ av i11kom't av viss fiirviir"\'skidla ning av ink,1mst a\· \·iss ft1rviin \h.iilla 
yrkat avdrag fiir ;1\<1ttning till n:sul- yrkat avdrag for a\\iittning till n:sul-
tatutj:unningsfnnd. s<im avses i tat11tji1mningsfond. '"!11 a\"SL'S 1 
-+ l d *. t"i1r la!!rt·t inte tas upp till lii!!rt• -+ l d ~. fär L1gret inte tas upp till liigre 
belopp i1n ji·1111iofc111 procent av det bt'lnpp iin n5 pn1L'L'nt av di:t viirde 
\·:irde S<Hll L'nligt tredje- kmte styck- sum enligr tredjL·-kmre styckL·n;1 
ena sbll ligga till grund fiir lagnviir- skall ligga till grund fiir lagn\·iirdL'-
dningc·n. lkst:imml'isnna i sjiit- ringen. BL'st:immelsnna i sj;ittL'-<it-
1.:-;1ttondl' styckL'na :ir inte tilliimpli- tnrnk stvch.ena iir int.: tilliimpliga 1 

ga i nu angivna fall. nu angi\·ria fall. 
V;1d som fiircsh.ri\"ils i fiireg::1('IlLk stvch.l' g:ilkr i1vl'n i dL't fall d;i dL'n 

sh.athkvldige ing:1r i L'n grupp niirin!!sidkare mL'llan \"ilka intrL·ssL·gcmL·nskap 
rader (H1<1Lkr- n..:h d<)\lerfiiretag dkr förL'lag llll<kr i hu\"uds;1k geml'ns:im 
ledning) lll'h n;igPt av (kssa fi1rl'tag yrk;1t avdrag fiir a\S:lllning till 
rl',.;ultatutjiimningsfonll. En siidan a\"siittning 'kall d<.1ck hL·aktas l'nda,t om 
dt'n h;infiir sig till vnksamhet i fiirv:in·sLilla soin h:1r sadant sam hand med 
\LTk"unhL'tl'n i lkn skattsh.vldigl's fiini1nsLilla att \erksamhetnna skulk 
ha ansdh utgiir;i en förviir\"skiilla 0111 dl' hadL· hedri\"it, a\ L'lt L'IllLl 
fiirl'tag. 

l 1tan hindl'r a\" \"ad som fi•rL'sh.rl\ its (•\"all i dL·n1ia all\"is11ingspu11kt om tkn 
liigsta vi1rdv-;iittning pa lagret. s11111· kan g1Hltas \"id i11h.<H11,rliL·riik11ingcn, Lir 
det LigrL' \"iink p;i lagret godtas snrn den sh.attsh.yldige lllL'd h;in,\'11 till 
forL'ligg:1ndc rish. ftir prisfall \'isar \'ara pak:ilbt. 

NL'lbh.ri\"!1ing a\" \iirdet p;i riittight'll'l" till k\"nans a\" lagLTtillg:1ngar enligr 
L'j fullgj11rda k1ipL·knntrah.t ( k11ntrah.tsncdskri\"ning) Lir godki1nna' L'lllb,.;t i 
lkn m:1n det visas. att inkiipsprisct fiir tillgangar a\ s:1mn1a sLig p:1 

balansdagen undnstigl'r dl't kllntrahLTadL' pri'L'l. clkr dL't g1ir, sannolikt art 
sadani pri,fall kommer att intriiffa innan tillgangarna lc\L'l"L"ras L·lkr <dj, 
\ idare a\· dc·n ,kattskyldige i o:·i1ri1ndra1 L'lkr fiir:idlat sh.ick. l.ktr;i\landL' 
\·:irdl'l p:1 riittighL·tcT till lL'\"L'rans av mash.inL·r lll'h andr:l fin •;t:id1g\"ar;1nde 
hruk a\"sl'dda irl\"entariL'r L'nligt ej fullgjorda kiipL'k1Hllr:ikt k,111 ;i\·,kri\ ning 
(kontrakt,a\·-.;h.ri\"ning) glldk;inn:is l'ndast i dL·n man dcn sh.attsh.vldigc· \"isar. 
att ink1ipspn,.:t fiir tillgiing;u a\ s;1111111a ,.;l;ig pa baL1nscLigL·n undLTstign tkt 
kll11trahn:tdL' prisl'l. elkr det giirs sannnlikt ;1lt sad.int prisf:dl h.<>rnmcr :1tl 
intr;iffa innan tiilgiingarna lcvnnas. 
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Denna lag triidcr i kraft den I januari 1984 och tilhimpas fiirsta giingcn vid 
1985 {irs taxning. Äldrl' hl'stiimmelsn skall dock alltjiimt tilliimpas vid 1985 
iirs taxning i fr{1ga om heskattningsiir som har pi1hiirjats fi\re dt'n I januari 
1984. 

2 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

I liirigt'nom föreskrivs att 10 a ~lagen ( llJ47:57(1) om statlig inkomstskatl 1 

skall ha nt'dan angivna lydl'ISL'. 

N11Fara111fr lydelse Fiireslagen lrdd1·t• 

I O a ~' 
Fi\r nedan angivna skattskyldiga 

utgiir grundhdoppL't: 
a) fiir svenska aktiebolag, spar

banker. sparbankernas siikcrhl'ls
kassa. c.:konomiska fiircningar som 
1/1).lär i jordhrukska.1·.1·criird1t'll, 
svenska aktiefonder. svL·r1ska fi.ir
siikringsanstalkr som inte iir aktie
holag .rn/11/ s{1dana utliindska juridis
ka pnsonn som <'j hl'skattas t~nligt 
10 ~ 1 mom.: 

f\'nio pn.ice.nt av den hL·skatt
ningshara inkomsten. i den man 
skattl'n ink' skall heriiknas enligt cl 
hiir ned1m; 

hi Fir andra .11'('/lska i:ko11olllisku 
fiireningar t/11 Stldana, som ingår i 
j11rdhruksk11sserörclst'11. och st1m
hruk.lj()rc11i11g11r iii-rn.1om )ijr Sn·ri
gcs allmiinna hypolekshwrk, Ko-
111111garikt'i S1·1•riges swdslnpoll'ks
k11s.1a. hypott'k.ljiiroringar sam/ stl
dww j11ridiska p1•rsu11er som c11/ig1 
jårjimning eller llLI tliim1<'ll jtlmjiirlig1 
siill bildats jiir llll .fiJrl'lllta .1a111.fiillig
hc1 och so/Il skall aliigga skatt fiir 
inkomst: 

Fiir nedan angivna skaltskyldiga 
utgi.1r grumlhdoppl'l: 

a) fiir svenska aktiebolag, spar
bankn. sparbankernas siikerhl'ls- · 
kassa. andra ekonomiska föreningar 
1/11 1amhr11k.1jhrrni11gar, svenska ak
tiefonder. svenska fi\rs~ikringsan

stalkr som inte iir aktiebolag. 
sadana utliimlska juridiska personer 
som i111e beskattas L'nligt lll ~ 
I mom., S1·eriges ullnultuw hypo
tckshank, Konungariket Sveriges 
.1 t wlslrrpo1ekskas.rn, Jnpot e k.lfiir
cn inga r sam/ silda1111 juridiska paw
ncr som enligt fiirfa1111i11g eller f}(l 
dtlnt1('(/ jiim.fi.'irlig1 siill hildats ji'ir all 

ji'irl'lll/11 swnfiillighet och .rnm skull 
cr!tlgga skall fiir inkonz.,·1: 

32 procent av den heskallningsba
ra inkomsten. i lien mim skatten inte 
skall beräknas enligt /I I: 

' Sena~!<.: lydc:bc: av iai,'.<.:11' rubrik i'.17-L770. 
Senast<.: lydchL' l 'IX2:41<1. 
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N111·arande lvddse 

tret1iut1·ä procl'lll a1· den beskau-
11i11gs/Jara inkomsten; 

c) fiir livförsiikringsanstalkr siivitt 
ang[ir försiikringsrörelsen: 

tio prnn:nt av Jt:n beskattningsba
ra inkomsten; samt 

d) för andra skattskyldiga iin dem 
som avses i 10 ~ 1 mom. eller unckr 
a), b) eller c) här ovan: 

femton prot:ent av den beskatt
ningsbara inkomsten. 

6 

Fi)reslagen lvdcl.11· 

/J) för livförsiikringsanstalter sii
vitt ang<ir försiikringsriirelst:n: 

10 procent av den beskattningsba
ra inkomsten; samt 

c) fi_ir andra skattskyldiga iin dem 
snm avst:s i 10 § 1 mom. eller unda 
a) elkr b) hiir ovan: 

15 procent av den beskattningsba
ra inkomsten. 

Denna lag triitkr i kraft den I januari 1984 och tilliimpas första g[mgen vid 
1985 ~1rs taxering. Äldre bt:stiimmelser skall dock alltjiimt tilliimpas vid 1985 
ärs taxering i fr<°1ga om skattskyldiga som d:I taxnas för beskattningsi1r som 
har piibörjats fört: den 1 januari 1984. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt 
im·esteringskonto 

Hiirigenom föreskrivs att 1-3 §§ lagen ( 1982: 1185) om inbetalning p<'\ 
siirskilt investeringskonto skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrwzdc lydelse Fr)reslagen lydelse 

Svenskt aktiebolag, svt:nsk ekonomisk förening och svensk sparbank skall, 
om fiirdagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk, fastig
hetsförvaltning eller rörelst:, betala in medel pii t:tt rfotelöst konto i 
riksbanken (siirskilt investeringskonto) enligt bestämmelserna i denna 
lag. 

Rt:gcringen far, om det finns synnerliga skiil, medgt: befrielst: helt eller 
delvis fr{m skyldigheten att betala in mt:del på siirskilt investeringskonto. 

Företag. som avses i första stycket och som betalar in mt:del pi1 siirskilt 
investeringskonto, har riitt till avdrag enligt bt:stiimmelsana i 4 ~ för dt:t 
belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond (s~irskild 

investt:ringsfond ). 
:1ktie/Jolag eller ekonomisk fiir

ening, som avses i 24 * 3 1110111. kom
munalskattelagen ( J9W:370), /Jcliö-
1·1·r inll' betala in medel p[1 siirskilt 
invt:steringskonto. 

lnbL'!alning p<i s;irskilt invest.:-
ringskonlo skall göras med ett 
belopp ~om motsvarar 211 procent av 

1 s - s 

Bostadsj'Dretag, som avses i 
24 * 3 mom. kommunalskattelagen 
{I 928:370), jiir inte betala in medel 
på siirskilt inwsteringskonw. 

Inbetalning pil siirskilt investe
ringskonto, skall göras med ett 
bt:lopp som motsvarar 20 pron:nt av 
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fiirL'lagets justerade iirsvinst under 
det be-.kattningsi\r for 1·ilkl't taxering 
i fiirsta in-.tans sker {ir l 9X4 eller- om 

7 

Fiircs/11gen lydelse 

företagets justerade arsvinst under 
de beskattningsiir för l'ilka taxering i 
första instans sker år 19X4 och 1985. 

fiiretaget 111i grund m· ji'irliinw1i11g m· Understiger den justerade årsvin-
räkenskap.wlret inte skall taxl:'ra.\' det- sten I miljon kronor behöver inbe-
ttl tlr - år 1985. Understiger den talning på siirskilt investeringskonto 
jus!L'rade årwinsten I miljon kronor inte göras. 
behiivcr inbetalning pii siirskilt 
investeringskonto inte göras. 

Med justerad iirsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning 
sedan (trwins!t'n. i den rntrn den påverkats av nedan angivna poster, 

a) i)kats mi.::d erlagda clli.::r beräknade allmiinna svenska skatter, 
b) ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt 

lagen (I 97l):60l)) om allmiin investeringsfond och annan liknande fond, 
c) iikats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed 

jfönförligt iindami'tl. 
d) minskats med restituerade allmänna svenska skatter, 
e) minskats med belopp som enligt 6 ~ lagen om allmän invcsteringsfond 

har itterforts frirn lagerinvesteringskonto jiimte tillägg på sädant belopp, 
f) justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund av 

överfi.iring av allmän investeringsfond och annan liknande fond samt 
g) ökats med belopp som har tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar 

eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen. 
Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader skall 

den justerade ärsvinsten jiimkas med hänsyn till detta. Skall företaget taxeras 
för två heskattningsär skall årsvinsten för de båda beskattningsåren läggas 
samman. varefter vinsten jiimkas med hänsyn till de båda beskattningsårens 
sammanlagda liingd. 

Skall företaget på grund il\' 

förlängning al' räkenskapsåret i!lle 
taxeras år 1984 skall inbetalningen till 
siirskilt inve.1·tain!!,skonto i samband 
med 1985 års taxering avse ./V procent 
av den enligt förstt1 - tredje styckena 
beräknade årsvinsten. I fråga om 
företag, som pli grund av förlängning. 
av räkenskapsåret inte skall taxeras 
år 1985, skall inbetalningen avse 20 
procl:'nt m· den enligt första - tredje 
styckena beräknade arsvinsten jiir 
l'ilken taxering i första instans skall 
ske ur 1986. 

Ilar föri.::tagl:'t vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte 
att helt eller delvis undg[1 skyldighet att betala in medel pä särskilt 
investeringskonto skall vid bestämmande av underlaget för insiittningsskyl
dighcten bortsi.::s frän sadana <ltgiirdcr. 

HI 
Inbetalning till siirskilt invcstcringskonto skall ha kommit ett riksbanks

kontnr till handa senast den dag, dlt företaget enligt 34 § 1 eller 2 mom. 

1 S-:nask lydds-: l '.183:671. 
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N 111.·arwulc lydels<' Fiireslagcn lydelse 

iaxeringslagen ( 1956:623) skall ha avlämnat allmiin sjiilvdcklaration för 
beska! tningsiirct. 

Inbetalning som har gjorts senare iin i första stycket siigs men senast den 15 
oktober under taxeringsärct skall också godtas. I dessa fall skall företaget 
betala en siirskild avgift till stat~;verket. Avgiften är 1 procent av det för sent 
inbetalade beloppet för den kalenderm{mad då beloppet riittcligcn senast 
skulle ha betalats in och därefter 1 procent av beloppet för varje päbiirjad 
kalendermånad till dess inbetalning sker. 

Den siirskilda avgiften skall betalas inom den tid som länsstyrelsen 
bestiimmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgär restavgift enligt 
58 ~ I mom. första stycket uppbördslagcn ( 1953: 272) p{1 avgiftsbdoppet. 
Den särskilda avgiften och n.:slavgiften för drivas in i samma ordning som 
gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen. 

Avgifterna iir inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. 
Skall företaget inte taxeras {1r 1984 Skall företaget inte taxeras ;h 1984 

iir förelagd skyldigt att göra en eller är 1985 är företaget skyldigt att 
prdiminär inbetalning till rikshan- göra en pn.:liminiir inbetalning till · 
ken med belopp som motsvarar 20 riksbanken med belopp som motsva-
proeent av den justerade ärsvinsten rar 20 procent· av den justerade 
eller - i förekommande fall - den årsvinsten eller - i förekommande 
jiimkacle ilrsvinsten, beräknad enligt fall-den jämkade årsvinsten, bcriik-
2 *· som hiinför sig till det eller de nad cnligt 2 *·som hänför sig till det 
bcskattningsär för vilket taxering eller de beskattningsiir för vilket 
sker iir 1983. Inbetalningen skall ha taxering sker år 1983 respekti1·e år 
kommit ett riksbankskontor till han- l':NN. Inbetalningen skall ha kommit 
cla senast den 30 april 1984. Finner ett riksbankskontor till handa senast 
företaget, vid avlämnandet av sin den 30 april 1984 respekti\'e den 30 
allmänna sjiilvdeklaration till 1985 april 1985. Finner företaget, vid 
ilrs taxering. att ett större belopp avlämnandet av sin allmiinna sjiilv-
skall betalas in till särskilt investe- deklaration till 198.'i re.1pektire 1986 

, ringsklmto iin vad som preliminärt ars taxering. att ett större belopp 
har betalats in. skall företaget betala skall betalas in till siirskilt investc-
in vad som fattas scnast elen dag, då ringskonto iin vau som preliminiirt 
företaget c111igt 34 § I eller 2 mom. har betalats in. skall företaget betala 
taxeringslagcn skall ha avlämnat sin in vad som fattas senast elen dag, Ji't 
deklararion. Bestiimmelserna i and- företaget enligt 34 § I eller 2 mom. 
ra-fjiirde styckena gäller även före- taxcringslagen skall ha avliimnat 
tag som avses i detta stycke. deklarationen. Bestiimmclscrna i 

andra-fjiirde styckena giiller iiven 
företag som avses i detta stycke. 

Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till siirskilt 
invcsteringskonhJ. 

Riksbanken skall till staten:; industriverk och länsstyrelsen översiinda 
uppgifter angiiende de för beskattningsåret gjorda inbetalningarna till 
siirskilt investeringskonto sena~;t den 31 maj under taxcringsäret eller, om 
beloppet har betalats in vid senare tidpunkt, snarast diircftcr. 

Denna l<;g triider i kraft den I januari 1984. 
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4 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen ( 1973:421) om särskilt 
forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomsftikatt 

9 

1-liirigenom föreskrivs att lagen ( 1973:421) om ~ärskilt furskningsavdrag 
vid taxering till statlig inkomstskatt' skall upphiira att giilla tkn I januari 
1984. Den upphävda lagen gäller dock alltjämt i fräga om beskattning<ir som 
har päbörjats före den l januari 1984. 

Rättelse: S. 12, rad 10 Står: Breddat undantag från Rättat till: Breddat underlag för 
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Motionerna 

1983/84:100 av Thorbjörn Fällclin m. fl. c, yrkande 16-19 

I motionen, som väckts med anledning av proposition 1983/84:40, yrkas 

hl. a. 

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

motionen anförts om obligatoriska avsättningar till siirskilcla invest~rings

konton, 

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

motionen anförts om ändringar i företagsbcskattningen, 

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

motionen anförts om införandet av ett breddat underlag för produktionsfak

torskattcn, 

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

motionen anförts om avskaffande av det särskilda forskningsavdraget. 

1983/84:230 av Stig Josefson m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen avslår proposition 1983/84:64. 

1983/84:253 av Kjell Johansson m. fl. (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen avslår vid propositionen fogade förslag till 

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

2. lag om ändring i lagen (1928:1185) om inbetalning på särskilt investe

ringskonto, 

3. lag om upphävande av lagen ( 1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid 

taxering till statlig inkomstskall. 

1983/84:254 av Per-Richard Molen (m) 

I motionen yrkas att riksdagen avslår regeringens förslag om slopande av 

rätten till särskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt. 

1983/84:255 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas 
1. att riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen 

(1928:370), 

2. att riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen ( 1928: 1185) om 

inbetalning på särskilt investeringskonto, 

3. att riksdagen avslår förslaget till lag om upphävande av lagen (1973:421) 

om särskilt forskningsavdrag vid taxering .till statlig inkomstskatt. 

1983/84:256 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen beslutar hos regeringen hemställa om en översyn av 

avdragsreglerna för företagen i syfte att uppnå en skärpning av företagsbe

skattningen i enlighet med vad som anförts i motionen, 

2. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om 
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ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt med den ändringen att 
10 a § a) erhåller följande som motionärernas förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag Motionärernas förslag 
10 a § 

För nedan angivna skattskyldiga utgör grundbeloppet: 
a) för svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa, 

andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, svenska aktiefonder, 
svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag. sådana utländska 
juridiska personer som inte beskattas enligt 10 § 1 mom. Sveriges allmänna 
hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföre
ningar samt sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed 
jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet och som skall erlägga skatt 
för inkomst: 
32 procent av den beskattningsbara 
inkomsten, i den mån skatten inte 
skall beräknas enligt b); 

50 procent av den beskattningsbara 
inkomsten, i den mån skatten inte 
skall beräknas enligt b): 
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Utskottet 

L~ernedskrivningen och den statliga .bolagsska~ten m. m. 

I propositionen föreslås bl. a. att företagens möjligheter till lagernedskriv
ningar begränsas från nuvarande 60 % till 50 % eller - om den skattskyldige 
utnyttjat rätten till av.sättning till resuhatutjämningsfond ._ från ~uvarande 
45 % till 35 % . Samtidigt sänks bolagsskattesatsen från nuvarande 40 % till 
32 %, dvs. till den nivå som gäller för flertalet ekonomiska föreningar. 
Förslagen, som aviserats i den reviderade finansplanen 1983 (prop. 1982/ 
81:150 bilaga 1. jfr ~kU 1982/83:55), grundar sig på promemorian (Ds Fi 
1983:21) Breddat underlag för produktionsfaktorskatten. 

Som skäl för förslagen anförs i propositionen att företagsbeskattningen har. 
en hög nominell skattesats --'för aktiebolag omkring 58 % av vinsten - men. 
ett lågt faktiskt skatteuttag, vilket bl. a. sammanhänger med att företagen 
genom bokslutsdispositioner kan skjuta upp beskattningen för en betydande 
del av den verkliga vinsten. Departementschefen anför att den stora 
skillnaden mellan nominellt och faktiskt skatteuttag är olycklig och att 
förslaget utgör ett steg i riktning mot ett stabilare skatteunderlag. 

Stig Josefson m. fl. (c) yrkar i motion 230 avslag på propositionen. 
Yrkande 1imotionerna253 av Kjell Johansson m. fl. (fp) och 255 av Knut 
Wachtmeister m. fl. (m) innebär avslag på propositionen i vad avser 
lagernedskrivningar. Lars Werner m. fl. (vpk) yrkar däremot i motion 256 
(yrkande 2) att bolagsskatten höjs till SO % men godtar propositionen i 
övrigt. I detta sammanhang behandlar utskottet även den med anledning av 
proposition 40 väckta motionen 100 av Thorbjöm Fälldin m. fl. (c) där 
motionärerna i yrkande 17 begär ett tillkännagivande av innebörd att de nu 
aktuella ändringarna i företagsbeskattningen inte bör godtas. Enligt den 
förstnämnda motionen är förslaget orättvist, eftersom exempelvis enskilda 
näringsidkare och fåmansbolag drabbas av de försämrade nedskrivningsmöj
ligheterna utan att erhålla någon kompensation genom sänkt skattesats. I 
denna motion framhålls också att företagens konsolideringsmöjligheter 
försämras med därav följande nackdelar och att förslaget skapar svåra 
likviditetsproblem. Fp-motionärerna anser att begränsningen i rätten till 

lagernedskrivning endast bör gälla skattskyldiga som får del av sänkningen av 

bolagsskattesatsen och att denna ändring bör genomföras successivt under en 
femårsperiod. I avvaktan på nytt förslag härom från regeringen yrkar de 
avslag på propositionen såvitt gäller lagernedskrivningar. M-motionärerna 
avvisar förslaget i denna del men godtar att bolagsskatten sänks eftersom 

detta delvis tillgodoser kravet från deras sida om att bolagsskatten på sikt 

skall avskaffas. 
Olika organisationer från näringslivet- Sveriges industriförbund, Sveriges 

hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen (SHIO-Familjeföre
tagen) och Köpmannaförbundet - har i framställningar till utskottet påtalat 
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att begränsningarna av varulagerreserveringarna enligt deras mening leder 

till allvarliga likviditetspMrestningar. 

De invändningar som nu riktas mot de aktuella förslagen överensstämmer 

med vad som anförts från näringslivets sida vid remissbehandlingen av 

promemorieförslaget och har redan bemötts i propositionen. Utskottet 

instämmer i departementschefcns uppfattning att det är angeläget att 

begränsa den allför stora skillnaden mellan nominellt och faktiskt skatteuttag 

inom företagsbeskattningen, och de steg som nu tas i propositionen g~1r 

sil.ledes i rätt riktning. Förslaget innebär en viss hcgriinsning av de i dag 

utomordentliga konsolideringsmöjligheter som företagsbeskattningen er

bjuder, samtidigt som sänkningen av bolagsskattcn kan påverka företagens 

investeringskalkylcr positivt. Utskottet vill inte förneka att de nya reglerna 

på sina håll kan medföra vissa omstiillningsproblem, Liven om det endast är en 

liten del av de stora ·skattekrediter som företagsbeskattningen erbjuder som 

nu dras in. Problemen bör emellertid inte överdrivas. Många aktiebolag 

erhåller full kompensation genom den samtidiga sänkningen av bolagsskatte

satsen, och för de. enskilda näringsidkarna kommer skärpningen i friiga om 

lagernedskrivningarna samtidigt som sänkningen av skatteuttaget enligt 1982 
års skattereform. Det bör ocksä framhållas att likviditeten i samhället är hög 

och att företagens möjligheter till kredit f. n. torde vara goda. Utskottet 

instämmer mot denna bakgrund i departementschefens bedömning att 

särskilda avtrappningsreglcr inte erfordras för att minska skatteeffekterna. 

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motio

nerna i nämnda delar. 

I vpk-motioncn yrkas också en översyn av avdragsreglerna för företagen i 

syfte att skärpa företagsbeskattningen totalt sett. Utskottet finner för sin del 

inte skäl att i detta sammanhang aktualisera ytterligare skärpningar av 

företagsbcskattningen utan avstyrker detta yrkande. 

I den ovannämnda promemorian föreslogs bl. a. en grundavgift i socialför

säkringen för vissa inkomster som f. n. inte omfattas av avgiftsskyldighct. 

Enligt vad som anförts i den nu aktuella propositionen finns det anledning att 

återkomma till detta förslag i annat sammanhang. 

Enligt motion 100 yrkande 18 bör riksdagen ge regeringen till känna att 

förslaget, som enligt motionärernas uppfattning är behäftat med allvarliga 

brister, inte bör genomföras. Eftersom det i första hand ankommer på 

·regeringen att ta ställning till utredningsförslaget avstyrker utskottet motio
nen i denna del. 

Särskilt investeringskonto 

Enligt lagen ( 1982: 1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto 

(prop. 1982/83:50, SkU 1982/83:15) iir aktiebolag, ekonomiska föreningar 

och sparbanker, som har haft en årsvinst på minst I miljon kr., vid 1984 eller i 

vissa fall 1985 års taxering skyldiga att sätta in 20 %: av vinsten pä ett räntelöst 
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konto i riksbanken (särskilt investeringskonto ). Medlen iir spärrade i två itr 

men för efter särskilt medgivande tas i anspriik bl. a. för investeringar i 

\Jyggnader. markanläggningar och inventarier. 

I propositionen förcsl[ts att lagstiftningen förlängs ett år i syfte att stimulera 

företagens investeringar i första hand under 1.985. 

Motion I UO yrkande 16, motion 230, motion 253 yrkande 2 och motion 255 

yrkande 2 innebär avslag p<l propositionen i denna del. Motionärerna 

hänvisar till att de fran början motsatt sig denna lagstiftning. 

Utskottet stiillcr sig nu liksom tidigare bakom syftet med investcringskon

tona och instämmer i regeringens bedömning att lagstiftningen bör utsträckas 

till att gälla även för 1984 års vinster. Utskottet tillstyrker säledes propositio

nen och avstyrker motionerna iiven i denna del. 

l'orskningsavdragct 

Det särskilda forskningsavdraget vid taxering till statlig inkomstskatt 

infördes 1973 och utgår f. n. i form av ett basavdrag pi1 5 C:i: och ett 

iikningsavdrag på 30 c;-;,, av ett underlag som beriiknas med hiinsyn till 

företagets lönekostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten och vissa 

andra kostnader för förvärv av forskningsresultat m. m. (FoU). 

I propositionen föreslås att avdragsrätten slopas. eftersom effekterna av 

avdraget varit alltför liten i förhållande till den stora statsfinansiella 

kostnaden. 

I motion ]()O yrkande 19, motion 230. motion 253 yrkande 3, motion 254 

och motion 255 yrkande 3 yrkas avslag pii propositionen i denna del. I 

1~otioncrna anförs bl. a. att avdraget haft väsentlig hctydclse för ökningen av 

forskningsinsatserna i vår industri och att ett generellt stöd med denna 

utformning har flera fördelar framför selektivt stöd i annan form. Samma 

uppfattning har kommit till ultryck i framstiillningar till utskottet friin 

Sveriges industriförbund, Kemikontoret och företrädare fiir läkemedelsin

dustrin. 

Enligt utskottets uppfattning har berättigade inviindningar riktats mot 

utformningen av det nu aktuella stödet till forskningen inom företagen. Som 

anförs i propositionen kan stöd i denna form utgå först liing tid efter det att ett 

beslut om forskningsinsatser fattas. Därtill kommer att denna stödform kan 

utnyttjas först när företaget i fråga går med vinst. Mot denna bakgrund finns 

det skäl för departcmentschefens antagande att avdraget delvis kommit att 

fungera mer som en skattesubvention till vissa FoU-intcnsiva företag än som 

en verklig stimulans till ökat FoU-arbete. 

Som framgar av propositionen har regeringen för avsikt att pä nyåret liigga 

fram förslag om andra former för att friimja FolJ-verksamheten hos de 

mindre och medelstora företagen. Enligt utskottets uppfattning hade det 

varit önskvärt att kunna bedöma dessa förslag närmare samtidigt som den nu 

aktuella propositionen. Utskottets grundläggande inställning är emellertid 
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att samhiillsstöd av olika slag (;impligcn bör utgit bidragsviigcn och inte 

genom avdrag vid beskattningen. Utskotkt instämmer alltsii i uppfattningen 

att stödet till FoU-vcrksamheten bör omformas. Mot bakgrund av· d..-:t 

samhällsekonomiska liigct torde man knappast kunna stiilla tillräckliga 

medel till förfogande för den planerade förbiittringen av stödformerna och 

samtidigt medge avdrag i oförändrad omfattning. För att inte fördröja de 

ätgärder som således bör vidtas på detta omrt1de tillstyrker utskottet 

propositionen och avstyrker motionerna iivcn i denna fråga. 

Hemställan 

Utskottet hemstiiller 

l. betriiffande lagernedskrivningen 

att riksdagen med avslag pä motionerna 1983/84: 100 yrkande 

17 i denna del. 1983/84:210 i denna del, 1983/84:253 yrkande I 

och 1983/84:255 yrkande 1 godtar proposition 1983/84:64 i 

denna del. 

2. beträffande den statliga bol11gssk11tten 

att riksdagen med avslag pä motionerna 1983/84: 100 yrkande 

17 i övrigt. 1983/84:230 i denna del och 1983/84:256 yrkande 2 

godtar propositionen i denna del, 

3. beträffande avdragsreglerna inom företagsbeskattningen 

att riksdagen avslår motion 1983/84:256 yrkande l. 

4. beträffande grundm·gift till socialförsiikringen 

att riksdagen avslår motion 1983/84: IOU yrkande 18, 

5. beträffande det särskilda investeringskomot · 

att riksdagen med avslag pi\ motionerna 1983184: 100 yrkande 

16, 1983/84:230 i denna del, 1983/84:253 yrkande 2 och 

1983/84:255 yrkande 2 godtar propositionen i denna del, 

6. beträffande det siirskilda forskningsm·draget 

att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 100 yrkande 

19. 1983/84:230 i övrigt, 1983/84:253 yrkande 3. _ 1983/84:254 

och 1983/84:255 yrkande 3 godtar propositionen i denna del. 

7. beträffande laeförslagl'll 

att riksdagen till följd av vad utskottet hemställt ovan antar de 

vid propositionen förslagen till 

l. lag om ändring i kommunalskattelagen (l 928:370). 

2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

3. lag om ändring i lagen ( 1982: 1185) om inbetalning på siirskilt 

invcsteringskonto, 
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4. lag om upphiivandc av lagen ( 1973:421) om särskilt forsk

ningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt. 

Stockholm den 6 december 1983 

På skatteutskottets viignar 

RUNE CARLSTEIN 

Närmrande: Rune Carlstcin (s), Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), 
Olle Westberg (s), Hagar Norm ark (s). Bo Lundgren (m ), Ingemar Hallenius 
(c). Bo Forslund (s), Kjell .Johansson (fp), Lars J lcdfors (s). Anna Lindh (s). 
Ewy Möller (m), Bruno Poromaa (s), Erkki Tammenoksa (s) och Göran 
Riegnell (m). 

Reservationer 

Lagernedskrivningen och den statliga bolagsskattcn (mom. I, 2 och 7) 

I. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m). Ingemar 

Hallenius (c), Kjell Johansson (fp), Ewy Möller (m) och Göran Riegnell (m) 

anser under [1beropande av innehället i reservationerna 3-:'i att riksdagen i 

mom. 1 och 7 i motsvarande del bort hemstiilla 

att riksdagen med anledning av motion 198.1/84: 100 yrkande 17 i 

denna del och med bifall till motionerna 1983/84:230 i denna 

del, 1983/84:253 yrkande l och 1983/84:2:'15 yrkande I avslär 

det vid proposition 198.1/84:64 fogade förslaget till lag om 

ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370). 

2. Stig Joscfson och Ingemar Hallenius (biida c) anser - under förutsättning 

av bifall till reservation I - att uiskottet i mom. 2 och 7 i motsvarande del bort 

hemstiilla 

att riksdagen med anledning av motion 1983/84: 100 yrkande 17 i 

denna del och med bifall till motion 1983/84:230 i denna del 

avsliir motion 1983/84:256 yrkande 2 och det vid propositionen 

fogade förslaget till \ag om ändring i lagen ( 1947 :576) om statlig 

inkomstskatt. 

Motiveringen till utskottets hemställan vid mom. I och 2 

3. Knut Wachtmeister, Bo Lundgren. Ewy Möller och Göran Riegnell (alla 

m) anser att den del av utskottets yttrande som pil s. 13 biirjar med "De 

imändningar" och slutar med "nämnda delar" bort ha följande lydcl~e: 

För de företag som inte driv~ i aktiebolagsform innebär förslaget om att 

begränsa lagerrescrveringsmöjligheterna en ökad skattebelastning utan att 
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de kommer i ånjutande av den föreslagna sänkningen av bölagsskatten. 

Detsamma gäller för mindre aktiebolag där vinsten i huvudsak tas ut som lön. 

Siirskilt i det nuvarande ekonomiska läget är det orimligt att skärpa 

skattebelastningen för de mindre företagen. Även för flera större företag 

kommer de sammantagna effekterna av förslgen att leda till en ej acceptabel 

skatteskärpning. Utskottet avstyrker således propositionen i vad avser 

begränsningar i lagernedskrivningarna och tillstyrker avslagsyrkandena i 

motioner i motsvarande delar. 

Förslaget om sänkt bolagsskatt tillgodoser delvis kravet om en minskad 

och på sikt avskaffad bolagsskatt. Propositionen i denna del bör enligt 

utskottets uppfattning genomföras. Med det anförda avstyrker utskottet 

föreliggande motionsyrkanden om höjd eller oförändrad bolagsskatt. 

4. Stig Josefson och Ingemar Hallenius (båda e) anser att den del av 

utskottets yttrande på som s. 13 börjar med "De invändningar·· och slutar 

med "nämnda delar" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motion 230 är förslaget om minskad lagernedskrivning 

oriittvist och dtiligt underbyggt, och de ·ändrade reglerna skulle skapa stora 

pniblem för företagen. De enskilda näringsidkarna och flertalet fåmansbolag 

skulle drabbas av de försämrade avskrivningsmöjligheterna utan att erhålla 

kompensation i form av sänkt bolagsskatt såsom de större aktiebolagen. De 

små och medelstora företagen missgynnas också av den anledningen att de i 

väsentligt högre grad än storföretagen utnyttjat de nuvarande nedskrivnings

reglerna. Att genomföra propositionen på det sätt som föreslagits skulle 

ocksa medföra svåra likviditetsproblem, i enskilda fall med förödande 

effekter. Konsekvenserna och problemens omfattning har över huvud taget 

inte utretts. och de invändningar i dessa hänseenden som framförts av ett 

stort antal remissinstanser har inte beaktats. Därtill kommer att förslaget på 

lång sikt försämrar företagens möjligheter att klara av en konjunkturned

gång eller en kortare förlustperiod och minskar möjligheterna till konsolide

ring och expansion. 

Utskottet bitriider således avslagsyrkandena i motionerna och avstyrker 

propositionen i vad avser ändrade nedskrivningsmöjlighetcr. Avslag p{1 

propositionen i denna del torde innebära att propositionen förfallit i vad 

avser sänkt bolagsskatt. Med hänvisuing härtill avstyrker utskottet proposi

tionen även i denna del liksom det i vpk-motionen framställda yrkandet om 

höjd bolagsskatt. 

5. Kjell Johansson (fp l anser att den del av utskottc_ts yttrande som pi1 s. 13 

börjar med "De invändningar" och slutar med "nämnda delar" bort ha 

följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning inneb1ir förslaget vissa fördelar. framför allt 

genom att de obeskattade reserverna minskar och kapitalets rörlighet ökar. 
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En större kapital rörlighet är inte minst till fördel för det nyföretagande som 

därigenom får möjlighet att konkurrera om tillgängligt kapital. 

Utskottet är således i princip positivt till förslagen i fråga om lagerned

skrivning och statlig bolagsskatt. Förändringarna måste dock införas på ett 

sädant siitt att påfrestningarna av den försämrade lagernedskrivningen 

motverkas och helst neutraliseras av den sänkta bolagsskattesatsen. 

Egenföretagare och vissa andra skattesubjekt får inte del av sänkningen av 

den statliga bolagsskatteneds:ittningen, och det är anmärkningsvärt att 

regeringen inte föreslår några undantag eller övergängsbestämmelser för 

deras del. Som framhållits vid remisshehandlingen kommer särskilt egenfö

retagare att drabbas av stora likviditetsproblcm. 

Mot den angivna bakgrunden bör begränsningen i lagernedskrivningarna 

bara gälla i fråga om skattskyldiga som ff1r ta del av siinkningen av 

holagsskattesatsen. Begränsningen i avdragsrätten bör också genomföras 

successivt. t. ex. under en fem{1rsperiod i enlighet med vad som ett flertal 

remissinstanser föreslagit. I avvaktan på ett nytt förslag fr<ln regeringen biir 

propositionen avslt1s i denna del, vilket således innebär bifall till avslagsyr

kandena i motionerna i motsvarande del. 

Förslaget att sänka bolagsska.tten är enligt. utskottets upppfattning motive

rat av flera skäl, och utskottet har inte något att erinra mot propositionen i 

denna del. Utskottet avstyrker således föreliggande motionsyrkanden om 

höjd eller oförändrad bolagsskatt. 

Grundavgift till socialförsäkringen (mom. 4) 

6. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar 

Hallenius ( c), Kjell Johansson (fp ),.Ewy Möller ( m) och Giiran Riegnell (m) 

anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 13 börjar med "Enligt 

motion" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Förslaget i den aktuella promemorian innebär bl. a. att de nuvarande 

socialavgifterna skall byggas ut med en grundavgift på 20 'X för vissa 

inkomster och inkomsttagare som f. n. inte omfattas av avgiftssystemet. Som 

framgtir av förslaget är det fri"tga om en ny beskattning av fysiska personer för 

sådana skogsinkomstcr, arrenden och hyresinkomster som inte ingi1r i 

socialförsäkringssystemet. Denna nya beskattning riktar sig också mot 

pensionärer och minderåriga och mot företag som till förmån för sina 

arbetstagare har genomfört ett vinstdelningssystem. Utskottet instämmer i 

motionärernas uppfattning att detta förslag är behäftat med så allvarliga 

brister att det inte kan läggas till grund för lagstiftning. Om hasen för 

avgiftssystemet utvidgas på dessa sätt förlorar avgifterna helt sin nuvarande 

karaktär som avgifter i egentlig mening och blir i smilet en renodlad skatt. 

Vidare gör man enligt förslaget en åtskillnad mellan fysiska och juridiska 
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personers beskattning som inte kan accepteras. 

Som framh{tlls i motionen har förslagets samhällsekonomiska effekter inte 

analyserats. Risk föreligger också för att reglerna kringg{1s och att v{irt redan 

alltför krångliga skattesystem kompliceras ytterligare. 

Med det anförda instämmer utskottet i motionärernas uppfattning att 

förslaget inte bör genomföras. Vad utskottet anfört bör ges till känna för 

regeringen. 

dels att utskottet i mom. 4 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 100 yrkande 18 ger till 

känna för regeringen vad utskottet anfört bcträffaridc förslaget 

om en grundavgift inom socialförsäkringen. 

Det särskilda investeringskontot (mom. 5 och 7) 

7. Knut Wachtmeistcr (111), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m). Ingemar 

Hallenius (c), Kjell Johansson (fp), Ewy Möller (m) och Göran Riegncll (m) 

anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 14 börjar med "Utskottet 

ställer" och slutar med "denna del"' bort ha följande lydelse: 

Som hävdats från motionärernas sida redan när lagstiftningen om obligato

risk inbetalning på investeringskonto infördes 1982 innebär denna lagstift

ning närmast att företagen tvingas till ett räntelöst tvångssparande för att 

medverka till en finansiering av budgetunderskottet. I och för sig kan det 

vara möjligt att med statliga stimulanser förmå företagen att i viss utstriick

ning tidigarelägga redan planerade investeringar. Att på sikt påverka den 

låga investeringsnivån inom det privata näringslivet. som bl. a. är en följd av 

den internationella lågkonjunkturen. kräver emellertid andra åtgärder än 

som föreslås i propositionen. Framför allt behövs en ökad efterfrågan på 

svenska produkter och en större lönsamhet inom näringslivet. 

De nu aktuella reglerna torde emellertid verka i motsatt rikning. De 

medför bl. a. att investeringsbesluten inom näringslivet byråkratiseras och 

att önskvärd<) investeringar fördröjs eller i vissa fall helt omintetgörs. Med 

hänvisning härtill finner utskottet inte några bärande skiil till att förlänga 

giltighetstiden för lagstiftningen. 

Utskottet tillstyrker således motionerna och avtyrker propositionen i 

denna del. 

dels att utskottet i mom. 5 och 7 i motsvarande del bort hemställa 

att riksdagen. med bifall till motionerna 1983/84: 100 yrkande 16, 

1983/84:230 i denna del, 1983/84:253 yrkande 2 och 1983/84:255 

yrkande 2 avslår det vid propositionen fogade förslaget till lag 

om ändring i lagen (1982: 1185) om inbetalning på särskilt 

investeringskonto. 
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Det särskilda forskningsavdragct (mom. 6 och 7) 

8. Knut Wachtmeister (m). Stig Jnsefson (c). Bo Lundgren (m). Ingemar 

Hallenius (c). Kjell .Johansson (fp), Ewy Möller (m) och Göran Riegnell (m) 

anser 

dels att ckn del av utskottet:; yttrande som börjar pi1 s. 14 med "Enligt 

utskottets" och slutar på s. 15 med "denna fräga" hort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning. kan berättigade inviindningar riktas ocksä 

mnt regeringens behandling av FoU-avdraget. Detta avdrag infördes som ett 

provisorium 1973. Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna av avdraget 

permanentades reglerna under bred parlamentarisk enighet med verkan 

fr. o. m. 1983 ärs taxering. Samtidigt förbiittrades reglerna även i vissa andra 

hänseenden. Frånsett vpk var alla då ense om betydelsen a\' att statsmakter

na pä olika sätt effektivt stöder forskning och utveckling inom företagen och 

att generella stödformer av nu ifrt1gavarande typ har en betydelsefull uppgift 

och iiven i fortsättningen bör vara öppen för företagen. 

Enligt vad som anförs i propositionen har utförda undersökningar visat att 

avdraget inte medfört att företagens insatser för FoU ökat. Några sådana 

undersökningsrcsultet har emdlertid inte redovisats. Tvärtom visar entydiga 

uttalanden frän näringslivets sida att avdraget har haft väsentlig betydelse för 

den långsiktiga planeringen av forskningsinsatserna och för finansieringen av 

nya forskningsprojekt. 

Mot denna bakgrund bör det enligt utskottets uppfattning inte komma i 

fråga att nu dra in ett stöd som statsmakterna utlovat för !äng tid framöver. I 

proposit.ionen siigs visserligen att regeringen planerar att på nyäret föreslå 

åtgärder för att främja forsknings- och utvecklingsverksamhetcn hos de 

mindre och medelstora företagt::n. Någon redogörelse för innehållet i dessa 

förslag lämnas dock inte. Utskottet vill för sin del framhålla att det nuvarande 

avdragssystemet bl. a. innebär. att det är företagen själva och inte myndighe

terna som beslutar om de olika forskningsinsatsernas omfattning och 

inriktning. och att FoU-avdraget därmed är fritt från den hämsko som ett 

bidragssystem i allmänhet drar med sig i form av byråkratisk kontroll och 

prövning. 

Utskottet avstyrker således propositionen i de.nna del och tillstyrker 

avslagsyrkandena i föreliggande motioner. 

dels att utskottet i mom. 6 och 7 i motsvarande del bort hemställa 

att riksdagen med anledning av motion 1983/84: I 00 yrkande 19 och 

med bifall till motionerna 1983/84:230 i denna del, 1983/84:253 

yrkande 3, ·1983/84:254 och 1983/84:255 yrkande 3 avslår det 

vid propositionen fogade förslaget till lag om upphävande av 

lagen (1973:421) om siirskilt forskningsavdrag vid taxering till 

statlig inkomstskatt. 
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