SkU 1983/84:16
Skatteutskottets betänkande
1983/84:16
om vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, m. m.
(prop. 1983/84:68)
Propositionen
Regeringen (finansdepartementet) föreslär i proposition 191(1/84:68 att
riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i
kommunalskattdagen (l 92fU70).
I propositionen läggs förslag fram om en ändring av bestämmelserna om
avdrag för ökade levnadskostnader. Ändringen rör vissa skattskyldiga som
iir ansWllda vid företag inom byggnads- och anläggningsbranschen. Enligt
nu rådande ordning medges normalt inte avdrag för ökade levnadskost1iader med belopp motsvarande uppburet traktamente under liingre tid iin
tvi·i ;ir vid arbete pil samma anliiggningsarbdsplats utanför den vanliga
verksamhctsortcn. I propositionen föreslås att de även efter tväårsperioden skall medges avdrag för ökade levnadskostnader enligt likartade principer. Bestämmelsen föresliis gälla under ett övergångsskede och tillämpas
endast vid 1984 och 1985 [1rs taxeringar.
En annan frilga som tas upp i propositionen giiller avdraget för kostnader
för reslll" med bil mellan bostad och arbetsplats när bil används i tjänsten.
Det föresli\s ett förtydligande av de krav som giiller för att sådant avdrag
skall medges. förslaget innebär även en viss uppmjukning av vad som
följer enligt nu gällande regler. De nya reglerna föreslås i huvudsak bli
tillämpliga första gången vid 1984 års taxering. Samtidigt föreslås viss
iindring av beriikningsgrunderna för avdraget för bilkostnader vid resor
mellan bostad och arbetsplats. Denna ändring föreslfis tillämpas fr. o. m.
1985 hrs taxering.
Vidare föreslås en teknisk iindring i frftga om avdrag för skyddsutrustning och skyddskläder fr. o. m. 1984 års taxering.
Slutligen föreslfts en bestämmelse om att vattenföroreningsavgift enligt
lagen ( 1980: 424) om htgärder mot vattenförorening frän fartyg skall anses
utgiira en icke avdragsgill kostnad.
Lagförslagen har följande lydelse.
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Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370)

Härigenom föreskrivs att 20 *samt runkterna 3. 4 och 5 av anvisningarna till 33 ~ kommunalskattclagen < 1928: 37()) sk;1ll ha net.lan angivna lyJelse.

N111·ar1111,Je lydelse

Fiire.1/ugl'11

20

lydl'is<'

*I

Vid beriikningen av inkomsten friln siirskild förviirvskiilla skall alla
omkostnader under beskattnings{tret för intiikternas förviirvande och bibehållande avriiknas frfin samtliga intiikter i pengar eller pengars viinle (hmttointiiktJ. som har influtit i förviirvskiillan under beskattnings;lret. Att
koncernbidrag. som inte utgör sil.dan omkostnad, iindii skall avriiknas i
vissa fall och inriiknas i bruttointiikt hos mottagaren framg<'ir av 43
3
mom.
Avdrag får intl' göras f1)r:
den skattskyldiges levnauskostnader och diirtill hiinförliga utgifter, sasom vat.l skattskyldig utgett som gäva eller som reri<idiskt understöd eller
Järmedjiimforlig reriodisk utbetalning till person i sitt hushiill:
kostnader i samband med plockning av vilt viixande biir och svamrar till
den d'el ko~tnaderna inte överstiger Je intiikter som iir skattefria enligt 19
viirdet av arbete, som i den skattskylJiges förvärvsverksamhet utförts
av den skattskyldige \jiilv eller andre maken eller av den skattskyldiges
barn som ej fyllt 16 år;
riinta p<i den skattskykligcs eget karital som har nedlagts i hans förviirvs verksamhet:
svenska allmiinna skatter:
karitalavbetalning pii skuld:
avgift enligt 8 kar. studiesti.idslagen t 1973: 349);
avgift enligt lagen ( 1972: 4351 om överlastavgift:
avgift enligt lagen ( 1976: h66J om r<'tföljder och ingripanden vid ohwligt
byggande m. m.:
avgift enligt 99 a * utliinningslagen ( 1980: 3761:
avgift enligt 26 arbetstidslagen ( 1982: 673):
straffavgift enligt 8 kap. 7 *tredje stycket riittegirngshalken:
belopp. för vilket arbetsgivare iir betalningsskyldig enligt 75 * upphördslagen ( 1953: 272) eller for vilket betalningsskyldighet föreligger pä grund av
underliitenhet att göra avdrag enligt lagen t 1982: 1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet betriiffande vissa uppdragsersiittningar:
avgift enligt lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift:
iiverförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978: 268):

*

*:

*

1·1;ttl'l(/i'jmre11i11g.\'ill'.r.:ift e11/igt /a.r.:e11 i l'iXIJ:-12./J 11111 titgiirder mot
1·utt<'11/i'in in· 11i11.r.: .fi"t/11 .fill'lyg:
riinta pii limat kapital till den del riintan tiicks av siidant statligt bidrag
som av-..e-.. i punkt 7 av anvisningarna till ~4 ~:
kapitalfiirlust m. m. i vidare m;in iin som frir ske enligt 36 ~.
(Se vidare anvisningarna.)
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Fiire.1·/agen lydelse

/yddst'

Am·isningar

till 33 §
3.~ Har skattskyldig i sin ·tjänst verkställt resor utom den vanliga vcrk-

samhetsorten, äger han rätt att åtnjuta avdrag icke blott för kostnaden för
sjiilva resan utan jämväl för den ii/.:.ning i levnadskostnaden. som den
skattskyldige kan hava fått vidkiinnas på den grund, att han vistats utom
sin vanliga verksamhetsort. säsorn för hotellrum. ii/.:.ad kostnad för föda
o. s. v. Diin:st i tjänst, som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna
till 32 *·anvisats siirskild ersiittning för kostnaderna. får avdrag dock icke
ilga rum. Havajiimlikt 25 §första stycket 3) taxeringslagen traktamentsersiittningar och andra ersättningar icke upptagits såsom intäkt, må ej heller
de emot ersiittningarna svarande kostnaderna avdragas.
I första stycket avsedd ökning i
levnadsko.-;tnaden skall. diir den
sk<tltskyldige icke visar större ökning, anses hava uppgföt till ett belopp motsvarande den ersättning
som av arbetsgivaren utgivits för
kostnadens
tiickandt:
(traktamente). dock högst till belopp som i
enlighet med vad nedan i detta stycke sägs motsvarar största normala
ökning i levnadskostnaden. Riksskalleverket fastställer för va1je kalenderär ett belopp (norm a lb el opp) motsvarande största· normala ökning i levnad~kostnaden för
ett dygn. Har resan varit förenad
med övernattning skall den anses
hava varat det antal dygn som motsvarar antalet övernattningar. Har
resan ägt rum utan samband med
övernattning skall såsom största
normala ökning i levnadskostnaden
räknas: fyra tiondels normalbelopp,
niir förrättningen varat mer än tio
timmar i följd. samt två tiondels
normalbelopp, niir förriittningen eljest varat mer än fyra timmar i
följd. Omfattar vistelse på en och
samma ort liingre tid iin 15 dygn i
följd. skall fr{m och med det sextonde dygnet si'tsom största normala ökning i levnadskostnaden
riiknas sex tiondelar av normalbeloppet. Vill skattskyldig visa att
kostnadsökningen i en och samma
tjänst varit större än avdrag som
~Senaste

lydcbc 1970: 91.'i.

I första stycket avsedd ökning i
levnadskostnaden skall. där den
skattskyldige icke visar större ökning. anses hava uppgått till ett belopp motsvarande den ersättning
som av arbetsgivaren utgivits för
kostnadens
täckande
(traktamente). dock högst till belopp som i
enlighet med vad nedan i detta stycke sägs motsvarar största normala
ökning i levnadskostnaden. Riksskatteverket fastställer för varje kalenderär ett belopp (norm a lh el opp) motsvarande största normala ökning i levnadskostnaden för
ett dygn. Har resan varit förenad
med övernattning skall den anses
hava varat det antal dygn som motsvarar antalet övernattningar. Har
resan iigt rum utan samband med
övernattning skall såsom största
normala ökning i levnadskostnaden
räknas: fyra tiondels normalbelopp,
niir förrättningen varat mer iin tio
timmar i följd, samt två tiondels
normalbelopp. när förrättningen eljest varat mer än fyra tim1irnr i
följd. Omfattar vistelse pä en och
samma ort liingre tid än 15 dygn i
följd. skall från och med det sextonde dygnet säsom största normala ökning i lt:vnadskostnaden
riiknas sex tiondelar av normalbeloppet. Vid 1984 och 1985 ilrs ·111xcri11gar skall .f("ir .1/.:.1111.1/..y/Jig som
under a11stiil/11i11g 1·id fiirctag inom
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beriiknah i enlighet med vad nu
sagh. skall utredningen avse hans
samtliga förriittningar i nämnda
tjiinst under beskattnings[1ret: dnck
all i fr;lga om avdrag fiir iikning i
levnadskostnaden fr~in och med det
sextonde dygnet i följd p<I en nch
samma ort eller under forriittning ii
utrikes ort kvnadskostnad~ökning
en mil beräknas fiir va1:ie fiirriittning fiir sig.

h\'gg11ud.1- t>cli w1/iigg11i11gs/>n111schn1 .fi1rtlii1>1111d1' lii!fi sin urh1·t.1pluts .fi'ir/11gd till <'Il och .1u111111<1 ort
11t1111fi'ir dt.'11 1·u11/ig11 1·1'rkrn111h1·t.111rtl'1111111frr liingl'I' tid iin t1·ii arfi'ir tid
diir<'.fil'r s1/s1>111 .1tiint<1 11on11<1/t1 ii/;11i11g i h·1·1111dskost11t1d1'11 a11s1·s cl/
hc/01111 111t1t.1T1ir1111de den del 111·
111>n111ilhdt1tJf11·/ .10111 111·.11•r f,t>st 1·id
.fi'irriit111i11g s11111 /Jt)g/111 lii11gr,· tid
iin 15 dygn ii/..ut 111ed .foktis/.. k11.1t11ud .fi'ir logi /hl ar/1l'/s1>/'/1'11. Vill
skattskyldig visa att kl1stnadsökningen i en LH:h samma tjiinst varit
större iin avdrag som bcriiknah i
enlighet med vad nu sagts. skall utredningen avse hans samtliga flirriittningar i niimnda tjiinst under beskattningsilret: dock att i fraga om
avdrag för ökning i kvnadsknstnaden frfln och med det sextonde dygnet i fliljd pi't en od1 samma ort eller
under förriittning ;i utrikes ort lcvnadskostnadsiikningen m<'t beriiknas for vai:ie förriittning för sig.

Avdrag för i.ikade levnadskostnader är diiremot icke medgivet-enbart pil
den grund. att den skatt<.kyldige har :-.itt arbek p?t ant)an ort iin den. diir
han har sin bostad. Har den skattskyldige bosatt sig p;l annan ort iin den.
diir han har tjiinst eller anstiillning. eller antagit arbete. -,om skall u1föras pii
annan ort iin den. diir han iir hL1satt. iir avdrag i regel ick.: medgivet.
Avdrag medgives dock för det fall. att anstiillningen av-,er endast en
kortar.: tid eller skall bedrivas ;1 tkra olika plaber dia Jet av annan
anledning icke skiiligen kan ifriigasiillas. att den skattskyldige skall avllytta
till den ort. diir arbetet skall utföras.
Oavsett V<td i niistfi.ireg~1ende styck.: siig-, iiger skattskyldig. som p<i
grund av sitt arbete hosall sig pii annan ort iin den diir hans familj iir hosa It.
diirest det med avseende pil makes fiirviirvsverksamhet. sviirighet all
anskaffa famil.it.'bostad eller annan diirmed jiimförlig omstiindighet icke
skiiligcn kan ifr{1gasiillas. alt familjen skall avllytla till den skattskyldiges
bostadsort, fitnjuta avdrag för den ökning i levnadskL1stnaden som föranledes av d.:n skilda bosiittningen. Om bilda makarna iirn beriittigade till
siidant avdrag. skall. diir makarna ej överenskommit om annan fiirdelning.
det sammanlagda avdraget tillk1Hnnia dem med hiilftcn var. Vad hitr sagts
skall, sfivitt avser makar. icke iiga tilliimpnir.g i fall s1Hll i 52 ~ 2 morn. siigs.
4. 1 .\ven för det fall. att skattskyldig enligt punkt 3 hiir ovan icke iir
beriittigad till ~1vdrag för ökade levnadskostnader. liger han d1ick riitt
avdraga skalig kd'1nad fiir resor till och friin arbetsplatsen. diir denna varit
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beliigen pft sitJant avsti'tnJ fnln hans bostad. att han behövt anlita o.::h iiven
anlitat siirskilt fortskaffningsmedel.
Om avsti'indet mellan den skattskyldiges hlistad och arbetsplah
uppgfö· till minst fem kilometer och
det klart framgilr att anviindandet
av egen bil för resa till och från
arbetsplatsen regelmässigt medflir
en tidsvinst pi't minst tvCt timmar i
jiimflirelse med allmiint kommunikation~medel medges avdrag för
kostnader för resa med egen hil.
Avdraget skall bestiimma.;; eniigt
schablon p{1 grundval av genomsnittliga kostnader för mindre bil
och med hiinsyn till hddc de kost1iader. som iir direkt beroende av körd
viigsträcka ( milbundna kostnader).
och ii1Tig11 k111·tnt11/cr.fi'ir hilen ( clrshundna kostnader). De 1lrslmndna
ko.1·tn11d1·ma skall .fi'irdda.1 mellan
kiiming. som 11\'ser resor till och
.fi"ån arhetsp/11/.\'en, och 11111111n kiirning på gmndl'lil m· 1•n hl'l'iikning
tl\' gcnnm.rnillliga årliga kiir.Hriickorfi'ir i/1• hilda slagen 111· kiirning. Den andl'/ 111· de tlrshundna
kostnaderna som hl'/iipl'r rid rcs11r
till och Filn arhetsplat.1·cn sf..all .fi'ir
mil riiknat 111ot.1Tara ifrt hclopp,
s11111 hehiil·s .fi'ir att den skattskvldiRe skall er/11ll/11 .fi1ll1 il\·drag .fi'ir
niimnda andel ai· kostnaderna, niir
den .1·am11111nlagda årliga kiirstriickan _t;'ir resor till och .fi'c/11 arhetsplat.l'l'n 11111t.1Tar11r den sc/111hlonmii.1'.rigt heriiknade gc11om.rnittliga kiir.1·triickan fiir st!d11na re.wr. Fiir kiirstriicka diimtih·er skall
111·draget 11r.1·c endast de mi/hundna
ko.1·11wdl'/'1111.
Regeringen
eller
myndighet som regeringen bestämmer foststiiller för var.je taxerings:°1r
föreskrifter för beräkningen av avdrag i dessa fall.
För skattskyldig som regdmiis.l'igt am·ii11der hit i Oii11sl1'11 elll'r
som pf1 grund av ålder. sjukdom eller handikapp är nödsakad att använda bil tillämpas inte bestämmelserna i andra stycket. o·etsamma

Om avst;'tndet mellan den skallskyldiges bostad och arbchplars
uppg~ir till minst fem kilometer och
det klart framg:'ir all anviindandet
av egen bil t'iir resa till och friln
arhctspl;1t.sen regclmiissigt medfor
en tidwin..;t p:1 minst tvii timmar i
jiimfiirelsc med allmiint komnwnikationsmcdel p1edges avdrag för
ko'1nader fiir resa med egen hil.
:\'äd1111t 1ll'cll'llg 1111·dge.1 ocksil 11111
den sku11.1k.1·/c/ige a111·ii11dcr hifr11 i
!iiin.1·1,·11. 11111/er 111i11sl 611 dagar J('ir
ilr riik11ul j('ir dl' dagar so111 hil<'n
11111·iind.1· i tiii1ist1·n. 0111 hilc·n 11n1·ii11d1 i (jiinst1•11 11nd1•r minst /(JO
d11garfi'ir är riiknat medgc'.1· 111·drng
1111dl'I' alla de 1/agur som hifrn a111·ii11d1· .fi'ir rcs11r· 111cll1111 hostctd 1wh
arhclsplats. Am·iindning i !iii11.1ten
heaktas dock e11d11st 11111 d1·n uppgtir till minst 300 mil .fi'ir clr riik1111t.
;\ vdraget skall hestiimmas enligt
schablon pf1 grundval av genomsnittliga kostnader för mindre hil
och med hänsyn till de kostnader.
som iir direkt beroende av körd
viigstriicka (milhundna kostnader).
Regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer faststiiller för
varje laxeringsär föreskrifter för
beräkningen av avdrag i dessa fall.

För skattskyldig som pft grund av
ålder. sjukdom eller handikapp är
nödsakad att anviinda hil tilliimpas
inte
hestiimmelserna i andra
stycket. Detsamma gäller skattskyldig som iir tvungen att anviind;.i
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g;iller skattskyldig sPm iir tvungen
atc anv:inda sttirre hil pi-i grund av
skrymmande last.

större hil pi\ grund av skrymmande
last.

Avdrag för kt•stnader fiir resor till och fdtn arhctsplatsen medges bara
för den del av kostnaderna som överstiger I 000 kronor under beskattni ngs.irel .
1

\"id / 979- / 'J83 lirs /tl.\"<'l"i11g11r
g,·i/ta j/ifiu11.!1·.
:hdrag medgives skallsk~'ldig
för kllstnader for skyddsutrustning
lleh '>kyddskliider Sl'm har varit
nödviindiga för arbe1ch fullgörande. \kd skyddsutn1stning· avses
bl<tnd annat h.iiilm. skyddsglasi.igon.
hörselskydd o..:h sklidon med sliilhiitta. 11.kd skyddskliider avse~ s[1dana kliider. som har '>iirskilda
'>kyddsegenskaper nwt friilande
iimncn. mekaniska skador eller mot
v:ita. viirme eller kyla som i huvuJsak har andra orsak..:r iin klirnatförhttllamkna.
Sk1111.1/..rldig s<1111 {Jil gmnd ar sill
11rhe11• hur '11(/i id<' 01·ii.1·,·111/ig11
f..1i.1·111ad<'r 11tii1·1·r dt'I 11or11111/a Fir
undra urhcrsklii.!er iin sildw1u som
11r.,e:, i 1111dm strcf..er 1ir i 1111il'd11i11g
hiira1· h1•r1illig11</ till 111·drug med
3110 kronor .for t!r riik11111 . .--\ 1·drng
111nlgi1·1·s c11d11.1·1 0111 de iik11il<' /..os111udcm<1 haor [){i 1111 11rhcrsklii.la1111 f'/i gn111d 111· 11rh1'll'/.I' hcski(/~
.frnhet 111siilles .fi'ir sturkt sli111ge.
kr1(fiig nnl.1111111.rning dl<'I" u111111rs
.forhrukas o.\l'drunligt .rn11/1/11.
Ri/..s.1k11tl<'l'l'rfrl ,li1.1t.1tiillcr 1/r/ig1•11 .fi'irtt'd11i11g ii1·er rrkcsgm11t•N
so111 /..1111 1111s1·s '111 ko.1·111111/er l'!1lir:1
tredic sl,\'t-kl't.
.'.'i .'

.'.'i. J\ vdrag medgives skattskyldig
för kostnaJer för skyddsutrustning
och skyddskliider som har 1 arit
niidviindiga för arheteh fullgörande. Med skyddsutrustning a\·scs
bland annat hjiilm. skyddsglasögon.
hörsclskyJd od1 skodon lllL'd sl<ilhiilta. '.\kd skyddskliid..:r av-.es s;idana kliid.:r, som har S:irskikl<1
skyddsegenskap..:r mot fr:itand..:
iimnen. mekaniska skador eller mot
,:iita. v:irmc eller kyla som i huvudsak har andra orsakt:r iin klimatf(\rhi'illand..:na.

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tilliimpas såvitt giillcr 20 ~
om heriikning av kostnader för resa med egen hil i punkt
4 andra stycket av anvisningarna till 33 §första gången vid 1985 års taxering och i övrigt första g;lngen vid 1984 års taxering. De nya hestämrnclserna i sistniimnda lagrum om her:ikning av kostnader för resa med .:gen bil
tillämpas dock inte i den mån det förhållandet att t1rshundna kostnader inte
längre beaktas leder till att mil kostnader beräknas ~1ed higre belopp iin vid
1984 iirs taxering. I M1ga om resor som har företagits före ikraftträdandet
tilliimpa~ inle dm nya bestiimm..:lsen i punkt 4 andra stycket tjiirde meningen av anvisningarna till 33 §om bilen har använts i tjänsten minst 160 dagar
o~·h h..:stiimmel~en

för år räknat.
• Scna,te lydche 1981: 999.
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Motionerna
1983/84:231 av Gunnar Björk i Gävle (c) och Arne Fransson (c)
I motionen yrkas att riksdagen ger regeringen till känna samma traktamentsregler skall gälla oavsett arbetsgivare.
1983/84:232 av Knut Wachtmeister m. fl. (m)
I motionen yrkas
l. att riksdagen beslutar att avdrag för resor till och fdm arbetet även skall
medges för de dagar som bilen används i tjiinsten om den anställde använder
bilen i tjänsten minst tio dagar per år och denna användning uppgår till i
genomsnitt minst 5 mil per dag eller sammanlagt minst 300 mil per år.
2. att riksdagen b.cslutar att i tidsvinsten för hilrcsor till och från arbetet
också skall medräknas resor för att hämta och lämna sm{1barn.
3. att riksdagen avslår förslaget till begränsning av bilreseavdragct.
4. att riksdagen med avslag på förslaget till utsträckta avdrag för ökade
levnadskostnader för anläggningsarbctare hos regeringen begär nytt förslag i
enlighet med vad som i motionen anförts.
1983/84:235 av Stig Joscfson m. fl. (c)
I motionen yrkas
1. att riksdagen med ändring av rcgeringsförslaget i fråga om avdrag för
bilresor till och från arbetet beslutar
a) att avdrag skall medges för alla de dagar då bilen faktiskt har använts i
tjänsten,
b) att avdrag skall medges utan den begränsning till 300 tjänstemil per år
som angivits i propositionen,
c) att avdrag skall medges även för fasta kostnader,
2. att riksdagen beslutar att rätt till avdrag i enlighet .med vårt yrkande
under 1 skall gälla även vid 1983 års taxering,
3. att riksdagen hos regeringen begär att särskild information utgår till
allmänheten om avdragsrätten vid 1983 års taxering,
4. att riksdagen beslutar att avdraget för arbetskläder enligt punkt 5 av
anvisningarna till 33 § KL skall gälla utan tidsbegränsning.

1983/84:243 av Tommy Franzen (vpk)
I motionen ~rkas att riksdagen beslutar uttala vad som i motionen anförts
beträffande tillämpningen av de utvidgade reglerna om rätt till avdrag för
ökade levnadskostnader.

1983/84:250 av Kjell Johansson m. fl. (fp)
I motionen yrkas
1. att riksdagen beslutar att i anvisningarna till 33 § KL punkt 3 andra
stycket orden "under anställning vid företag inom byggnads- och anläggningsbranschen" utgår.
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2. att riksdagen beslutar att i anvisningarna till 33 KL. punkt 4 andra
stycket orden. "Om bilen - - - år räknat." utgi'1r.
3. att riksdagen beslutar att i anvisningarna till :n KL, punkt 4 andra
stycket tidsgränsen "tva timmClr" ändras till "en och en halv timme'".

Utskottet
I propositionen lägger regeringen fram förslag om ändring av bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader. Ändringarna avser anställda
inom byggnads- och anläggningsbranscherna.
Vidare föres[(1s nya regkr i vissa fall i fråga om avdrag för kostnader för
resor med bil mellan bostad och arbetsplats samt ändrade beriikningsgrundcr
för sådant avdrag.
I propositionen tas också upp frågor som giiller arbetskliider m. m.

Ökade levnadskostnader

Den som gör tjänsteresor utanför sin vanliga verksamhetsort har riitt till
avdrag för kostnaden för själva resan och ocks{1 för ökade levnadskostnader i
form av utgifter för hotellrum, merkostnader för mältidcr m. m.
Avdraget beräknas enligt en schablon som innebär att avdrag medges med
belopp motsvarande uppburet traktamente. Avdraget iir dock maximerat till
ett s. k. normalbelopp som motsvarar högsta dygnstraktamente enligt
statens allmänna resereglemente. Normalbeloppet fastställs för varje kah:nderår av riksskatteverket (RSV).
Avdrag för ökade levnadskostnader medges emellertid· inte enbart på
grund av att den skattskyldige har sitt arbete på annan ort iin den där han har
sin bostad. Om han tar arbete på annan ort iin bostadsorten eller bosätter sig
på annan ort än verksamhetsorten medges avdrag endast om anställningen
avser en kortare tid eller skall bedrivas på flera olika platser eller det av
annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att han ·skall flytta.
Med verksamhetsort avses i princip den anställdes tjänsteställe. Vissa
arbetstagare saknar dock tjänsteställe. Det gäller bl. a. anställda inom
byggnads- och anläggningsbranschen. För dem anses bostadsorten normalt
utgöra den vanliga verksamhetsortcn. De får alltså rätt till avdrag vid arbete
utanför bostadsorten enligt den nyss redovisade schablonregeln.
I den praktiska tillämpningen av denna avdragsregel har en tidsmiissig
begränsning av regeln kommit att gälla. Tanvisningar som utfärdats av RSV
sägs sålunda, att avdrag såsom för tjänsteresa i regel inte bör medges om den
anställde fortlöpande haft sin arbetsplats på en och samma ort under längre
tid än två år, den s. k. tvåårsregeln. Arbetsplatsen anses då ha blivit den
anställdes vanliga verksamhetsort. Efter ·tvåårsperiodens utgång medges
avdrag enligt de vanliga regler som gäller vid arbete utanför bostadsorten då
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traktamente inte utgittt. Den skattskyldige måste då styrka att han haft de
ökade levnadskostnader han yrkar avdrag för.
I propositionen föreslås en utvidgning av tväårsrcgcln. Förslaget.innebär
att den som under anställning vid företag inom byggnads- och anläggningsbranschen fortlöpande haft sin arbetsplats förlagd till en och samma ort
under längre tid iin två tu även efter tvt1årsperiodens utg[mg skall erhålla
avdrag såsom för tjänsteresa. Avdrag skall medges med belopp motsvarande
faktiska utgifter för logi och härutöver för övriga kostnader med belopp som
enligt föreskrifter från RSV medges för ökade utgifter för kost vid förriittning
som pägätt längre tid än. 15 dygn (s. k. längtidsförrättning). De nya
bestämmelserna har tagits in i anvisningarna till 33 § KL och skall vara
tillämpliga vid 1984 och 1985 års taxeringar. Anledningen att reglerna anses
böra gälla endast under ett övergångsskedc är enligt propositionen att
beredningen av ett av traktamentsbeskattningssakkunniga avlämnat betänkande (SOU 1983:3) Skatteregler om traktamenten m. m., som bl. a.
innehåller förslag om skärpning i fråga om tillämpningen av bestämmelserna
om schablonavdrag, ännu inte slutförts i regeringskansliet.
Knut Wachtmeistcr m. fl. (m) anser att en tillfällig lagstiftning enligt
propositionens förslag inte bör begränsas till enbart anställda inom bygg·
nads- och anläggningsbranschen utan vara tillämplig pii. alla jiimförhara
grupper. Motioniirerna yrkar diirför i motion 232 avslag på propositionen och
begär att regeringen skyndsamt återkommer med nytt förslag som inte
diskriminerar vissa kategorier skattskyldiga med likartade arbetsförhållanden.
Kjell Johansson m. fl. (fp) menar att den nya lagstiftningen bör gälla alla
arbetstagare och yrkar i motion 250 att bestämmelserna ändras i enlighet
härmed.
Tommy Franzen (vpk) framhåller i motion 243 att det vid större byggnads·
och anläggningsarbeten finns anställda som normalt inte har någon anknyt·
ning till byggnads- och anläggningsbranschen men vilkas arbetsförhållanden
och situation i övrigt överensstämmer med dem som giiller för anställda inom
denna bransch. Motionären pekar på anställda inom metallindustrin som
arbetar på entreprenad eller liknande och på vissa arbetare inom elektrisk
industri. Dessa yrkeskategorier bör enligt motionärens mening ha samma
rätt till den i propositionen föreslagna, utvidgade avdragsrätten som
anställda inom byggnads· och anläggningsbranschen och han begär därför att
riksdagen gör ett uttalande med den innebörden.
Gunnar Björk i Giivle och Arne Fransson (båda c) tar i motion 231 upp
traktamentsbestämmelserna ur ett vidare perspektiv. De pekar på den
olikhet mellan statliga befattningshavare och anställda i enskild tjänst som
f. n. råder och som innebär att de förra alltid får sina faktiska utgifter för logi
täckta. medan de senare, då nattraktamentet inte förslår för att täcka
logi kostnader, måste styrka att deras samtliga ökade levnadskostnader under
ett dygn överstigit normalbeloppet.
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Vad först angår sistnämnda yrkande vill utskottet ånyo erinra om att
traktamentsbeskattningssakkunniga- numera förmånsbeskattningskommitten - i ett i år avlämnat betänkande föreslagit en radikal omläggning av
traktamentsbeskattningen. Förslaget innebär bl. a. att skattefriheten för den
offentliga sektorns traktamenten slopas och att logikostnad alltid skall vara
avdragsgill till sitt faktiska belopp. Som tidigare nämnts är förmånsbeskattningskommittens betänkande f. n. föremål .för beredning inom regeringskansliet. I avvaktan på resultatet av denna beredning bör enligt utskottets
mening motion 231 inte föranleda någon åtgärd.
Förslaget i propositionen bygger på framställningar från organisationer
representerande anställd<dnom byggnads- och anHiggningsbranschcn. Det
har tillkommit mot bakgrund av de mycket speciella arbets- och bostadsförhållanden som råder på typiska anläggningsarbetsplatser, bl. a. kraftverksbyggen, där det inte finns någon reell möjlighet till fast bosättning på
arbetsorten för vare sig den skattskyldige ·eller hans familj.
Utskottet delar departementschcfens uppfattning att det kan finnas
anledning att mildra effekterna av nu gällande bestämmelser om avdrag för
ökade levnadskostnader för anställda på typiska anlliggningsarbetsplatser.
Arbetet på exempelvis ett kraftverksbygge kan påga under bng tid, enligt
uppgift i allmänhet mellan två och fem ar. Som representanterna för berörda
organisationer framhällit hos regeringen förändras naturligtvis inte kostnadssituationen för de anställda när tvåårsgränsen passeras. Den torde vara
konstant under hela den tid som anläggningsarhctet pägår. Övergangen från
en schablonmetod för beräkning av avdraget för ökade levnadskostnader till
ett system som innebär att kostnaderna måste verifieras för att bli avdragsgilla kan naturligtvis också innebära problem.
Någon anledning att utvidga tillämpningen av de nya bcstämmdserna till
andra än dem som arbetar med rena anläggningsarbcten föreligger enligt
utskottets mening inte. Det torde vara ett känt faktum att traktamentsbestämmelserna i sin nuvarande utformning ger upphov till missbruk, och detta
missbruk skulle sannolikt förvärras om de föreslagna reglerna blev generellt
tillämpiiga. Med hänsyn härtill och då traktamcntsbeskattningssakkunnigas
förslag i fråga om avdrag för ökade levnadskostnader f. n. bereds inom
regeringskansliet avstyrker utskottet nH)tion 250 i denna del.
En förutsättning för att komma i åtnjutande.av den utvidgade avdragsrlittcn lir - som tidigare nämnts - att den skattskyldige är anställd vid företag
inom byggnads- och anläggningshranschen. Det torde emellertid finnas flera
kategorier yrkesarbetare som utan att inneha siidan anställning utför arbete
på anläggningsarbetsplatser under samma betingelser som byggnads- och
anläggningsarbetarna. Av rättviseskäl bör enligt utskottets mening s[1dana
yrkeskategorier också omfattas av de nya reglerna. Utskottet förordar därför
att uttrycket "under anställning vid företag inom byggnads- och anläggningsbranschen" ersätts med "vid arbete inom byggnads- och anläggningsbranschen". Utskottet vill i sammanhanget understryka att den av utskottet
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förordade utvidgningen hör tillämpas med försiktighet. Tilliimpningen bör
alltså begränsas till att avse uteslutande sådana skattskyldiga som under
längre tid än två år är knutna till ett anläggningsarbete och vilkas bostadssituation och förhållanden i övrigt på arbetsorten överensstämmer med dem
som gäller för de anställda vid byggnads- eller anläggningsföretag.
Med det anförda anser utskottet sig ha tillgodosett såväl motion 243 som i
viss mån också motion 232. Yrkandet i denna motion går emellertid längre,
och då någon ytterligare utvidgning enligt utskottets mening inte bör komma
i fråga, avstyrker utskottet motion 232 i denna del.

Bilresor mellan bostad och arbetsplats
För hilresor mellan bostad och arbetsplats me.dges i allmänhet avdrag med
belopp motsvarande vad det kostar att anlita allmänna kommunikationsmcdel. Under vissa förutsättningar medges dock avdrag för bil. Härför krävs att
arbdsplatsen ligger på ett visst minsta avstånd från bostaden och att den
skattskyldige gör en viss minsta tidsvinst - två timmar - vid resor med bil
jämfört med om resorna företas med allmänna kommunikationsmedel.
Dessa inskränkningar gäller dock inte för. skattskyldiga som p{1 grund av
ålder, sjukdom eller handikapp är nödsakade att använda bil för sina resor
och inte heller för skattskyldiga som regelmässigt använder bil i tjänsten. När
bestämmelserna ändrades år 1981. (prop. 1981/82:118, SkU 44, rskr 285)
skrevs kraven på tidsvinst och på visst minsta avstånd mellan bostaden och
arbetsplatsen in i lagtexten. Tidigare hade dessa endast funnits i form av
anvisningar från RSV.
Också den ovillkorliga rätten till avdrag för bil vid regelmässig användning
av denna i tjänsten lagfästes i det sammanhanget. Tillämpningen blev aktuell
första gången vid 1983 års taxering.
Trots att begreppet ''regelmässigt" funnits i rättstillämpningen redan
innan det skrevs in i lagen uppkom osäkerhet hur begreppet skulle tolkas.
Enligt en rekommendation från en arbetsgrupp med företrädare för RSV och
länsstyrelserna till de olika länens skattechefer inför 1983 års taxering skulle
med regelmässig användning i tjänsten förstås att bilen användes minst 160 av
årets genomsnittligen 220--230 arbetsdagar i tjänsten.
Bedömningen av begreppet "regelmässigt" har skiftat i olika delar av
landet. Det är mot den hakgrunden som regeringen i. propositionen föreslår
ett förtydligande i form av en precisering av hur många dagar en bil bör
användas i tjänsten för att man på den grunden skall kunna godkiinna avdrag
för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats. Förslaget
innebär att en skattskyldig som använder bil i tjänsten minst 60 dagar per år
och därvid kör minst 300 mil i tjänsten skall få avdrag för kostnader för resor
med bil till och tran arbetet under de dagar som bilen används i tjänsten.
Används bilen i tjänsten under mi.nst 160 dagar per år medges av förenklingsskäl avdrag under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden
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och arbetsplatsen. Även i dcttä fall skall som villkor för avdragsriitt av
förenklingsskäl gälla en viss minsta körstriicka av 300 mil.
Knut Wacht1i1eister (m) yrkar i motion 232 att avdrag för resor till och friin
arbetet med bil skall medges för de dagar bilen används i tjänsten niir dessa är
minst tio per år och körsträckan i tjänsten tippgår till i genomsnitt minst 5 mil
per dag eller sammanlagt 300 rnil per {1r.
Stig Josefson m. fL (c) yrkar i motion 235 au avdrag för bilresor till och
från arbetet skall medges för alla de dagar clii bilen faktiskt använts i tjänsten
och oavsett antalet i tjänsten körda mil. att samma rätt till avdrag skall gälla
redan vid 1983 års taxering och att riksdagen hos regeringen begär att särskild
information om en sådan retroaktiv avdragsrätt tillställs allmiinheten.
Också Kjell Johansson m. fl. (fp) anser att rätten till avdrag för bil resor till
och från arbetet bör gälla oberoende det antal mil bilen körts i tjänsten.
Avdrag hör enligt deras motion 250 beviljas för alla dagar som bilen körts i
tjänsten under förutsättning att anti1let dagar lir minst 60.
Rätten till avdrag för bilresor till och från arbetet berör ett mycket stort
antal skattskyldiga. Inte minst av administtätiva skäl och från kontrollsynpunkt är det enligt utskottets mening därför angeläget att reglerna om detta
avdrag utformas så att de blir någorlunda lättillämpade i praktiken. Detta
torde förutsätta att avdragsrätten bedöms med utgångspunkt i en schablon.
En schablon kan av naturliga skiil inte ge ett i alla lägen tillfredsställande
resultat. Med den utformning schablonen erhållit i propositionen har man.
såvitt utskottet kan bedöma, tillgodosett kravet på enkelhet i den praktiska
tillämpningen och samtidigt tagit rimlig hänsyn till de skattskyldigas intresse.
Utskottet anser således att schablonen är väl avvägd och vill i sammanhanget
understryka att det lägsta dag- resp. milantal som satts som gräns för rätten
till bilavdrag för resor till och från arbetet gäller beskattningsåret i dess
helhet. Man skall således ta hänsyn till om det varit praktiskt möjligt att
använda bilen hela eller endast en del av året. Som cxerilpel pä omständigheter som kan föranleda att man godta"r ett färre antal dagar än de angivna
nämns i propositionen att den skattskyldige på grund av sjukdom. militärtjänstgöring. utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela
året eller att anställningen varat endast en del av året.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen. Utskottet avstyrker
följaktligen motionerna 232, 235' och 250 i denna del.
Utskottet anser det a\"flcra skäl inte heller lämpligt medge att de nya
bestämmelserna tillämpas retroaktivt vid 1983 års taxering och avstyrker
följaktligen motion 235 också i denna del.

Bitavdragets storlek

Enligt nu gällande bestämmelser för beräkning av kostnader vid resor med
bil mellan bostad och arbetsplats tas hänsyn till både kostnader som är direkt
beroende av körd vägsträcka - mil bundna eller rörliga kostnader-och övriga
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kostnader - årsbundna eller fasta kostnader. Avdrag för fasta kostnader
hänförs därvid till en begriinsad körstriieka. Fasta kostnada iir bl. a.
kostnader för inköp av bil. för skatt och försäkring samt för garage. Bland.de ,
rörliga kostnaderna äterfinns bl. a. kostnader för bensin samt reparation och
underhåll.
Enligt av RSV utfärdade föreskrifter för den närmare beräkningen av
avdraget medges avdrag för sävlil fasta som rörliga klistnader för varje körd
milt. o. m. l 000 mil och därutöver endast för rörliga kostnader. Avdraget
har inför .1984 års taxering faststiillts till 10:20 kr. per mil för resor t. o. m.
l 000 mil och till 6:20 per mil för körsträckor därutöver.
I propositionen föreslås att man vid beräkning av avdraget för bil resor skall
beakta endast rörliga kostnader. För att en sadan föriindring inte skall få
alltför kraftig effekt föreslås att begr~insningen skall ske successivt så att
avdraget per mil för körsträckor t. o. m. I 000 mil l<tscs vid hiigst den nivå
som gäller vid 1984 års taxering, 10:20 kr. per miL sä länge de av RSV
beräknade rörliga kostnaderna per mil inte överstiger detta belopp.
I motionerna 232 av Knut Wachtmeistcr m. fl. (m) och 235 av Stig Josefson
m. fl. (c) yrkas att även fasta kostnader skall beaktas vid beräkning av
bilavdraget. Motionärerna bakom motion 250. Kjell .Johansson m. fl. (fp),
anser sig kunna acceptera den föreslagna begränsningen av bilavdragets
storlek men endast under förutsättning att den nu gällande tidsvinstgränsen
för avdragsrätt, två timmar, bestäms till en och en halv timme.
I likhet med departementschefcn anser utskottet det befogat att man vid
beräkning av avdraget för bilresor beaktar endast rörliga kostnader.
Sannolikheten talar enligt utskottets mening för att de flesta skattskyldiga
med avdrag för kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats skulle ha
innehaft bil även om de inte använt den för resor till oth från arbetsplatsen.
På grund härav och d;'1 det inte bör komma i friiga att återinföra en
tidsvinstgräns på en och en halv timme vid bedömning av avdragsrätten
avstyrker utskottet motionerna 2.12. 235 och 250 även i denna' del.
Tidsvinstgränsen tas också upp av Knut Wachtmeister m. tl. (rn) i motion
232 men från en annan utgångsptmkt. Bcr.iikningen av tidsvinst sker med
utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram och återresa mellan
bostad och arbetsplats. I praxis medriiknas därvid inte den· tid det tar att
lämna och hämta barn på daghem. Motioniirerna anser att st1 bör ske och
yrkar att riksdagen skall meddela ett beslut av den innebörden.
Utskottet anser att beräkningen av tidsvinst vid användning av bil jämfört
med allmänna kommunikationsrncdel i princip endast bör avse tidsMgången
för att komma till och från arbetsplatsen inkl. naturligtvis den tid som går åt
för att uppsöka och att gå till och från parkeringsplats. Ett avsteg från denna
princip skulle enligt utskottets mening medföra kontroll- och tillämpningssvårigheter. I sammanhanget bör framhållas att omkostnader för barn i
princip inte beaktas på annat sätt vid beskattningen än genom förvärvsavdrag. Utskottet avstyrker således motion 232 även i denna del.
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Arbetskläder
När schablonavdraget för arbetskläder infördes 1975 var avsikten att det
skulle gälla endast vid 197(r--l 978 års taxeringar. Sedermera har det förHingts
vid tvt1 tillfällen. Den senaste förHingningen gmkr t. o. m. detta års taxering.
Mot bakgrunden av att riksdagen genom lagstiftning 1982 infört en
bestiimmelse om schablonavdrag i inkomstkällan tjänst anser departementschefen för sin del att anledning saknas att ytterligare förlänga giltigheten av
detta avdrag.
Stig Josefson m. fl. (c) är av annan uppfattning och yrkar i motion 235 att
avdraget görs permanent.
Genom det nya schablonavdraget i inkomstskällan tjänst torde enligt
utskottets mening det särskilda avdraget för arbetskläder numera sakna
nämnvärd betydelse. Med hänsyn härtill och då kostnader för skyddsutrustning och skyddskläder även i fortsättningen skall vara avdragsgilla vid
taxeringen avstyrker utskottet motion 235 i denna del.

Övriga frågor
Mot de delar av propositionen som utskottet inte tagit upp till särskild
behandling har utskottet inte funnit anledning till erinran.

Hemställan
Utskottet hemställer
1. beträffande ökade /e!'fzadskostnader
att riksdagen med bifall till proposition 1983/84:68 avslår
motionerna 1983/84:232 yrkande 4, 1983/84:250 yrkande 1, och
1983/84:243,
2. beträffande likformiga traktamentsbestämmelser
att riksdagen avslår motion 1983/84:231,
3. beträffande avdrag för bi/resor till följd av am·iindning av bil i

tjänsten
att riksdagen med bifall till propositionen avslår motionerna
1983/84:232 yrkande 1, 1983/84:235 yrkandena l a, 1 b, 2 och 3
samt 1983/84:250 yrkande 2.
4. beträffande fasta kostnader
att riksdagen med bifall till propositionen avslår motionerna
1983/84:232 yrkande 3 och 1983/84:235 yrkande 1 c,
5. beträffande tidsvinsi om en och en halv timme
att riksdagen avslår motion 1983/84:250 yrkande 3
6. beträffande tid1Ti11stheräk11ing
att riksdagen avslår motion 1983/84:232 yrkande 2.
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7. bctriiffande arhetskliider
att riksdagen avslår motion l 983/8-L235 yrkande 4.
8. beträffande författning4örslagen
att riksdagen på grund av vad utskottet ovan anfört och
hemställt antar det vid propositionen fogade försl<iget till lag
om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) med den ändringen att punkt 3 av anvisning<irna till 33 erhiillcr följande
som utskottets förslag betecknade lydelse:

*

Regeringens förslag

Utskottets förslag

Anvisningar
till 33 §
3. Har skattskyldig - - ~ - - - - - - kostnaderna avdragas.
I första stycket avsedd ökning i
I första stycket avsedd ökning i
levnadskostnaden skall, där den
levnadskostnaden skall, där den
skattskyldige icke visar större ökskattskyldige icke visar större ökning, anses hava uppgått till ett bening, anses hava uppgått till ett belopp motsvarande den. ersättning lopp motsvarande den ersättning
som av arbetsgivaren utgivits för
som av arbetsgivaren utgivits för
kostnadens täckande (traktamente),
kostnadens täckande (traktamente),
dock högst till belopp som i enlighet
dock högst till belopp som i enlighet
med vad nedan i detta stycke sägs
med vad nedan i detta stycke sägs
motsvara största normala ökning i motsvara största normala ökning i
levnadskostnaden. Riksskatteverket
levnadskostnaden. Riksskatteverket
fastställer för varje kalenderår ett
fastställer för varje kalenderår ett
belopp (normalbelopp) motsvaranbelopp (normalbelopp) motsvarande största normala ökning i levnadsde största normala ökning i levnadskostnaden för ett dygn. Har resan
kostnaden för ett dygn. Har resan
varit förenad med övernattning skall
varit förenad med övernattning skall
den anses hava varat det antal dygn
den anses hava varat det antal dygn
som motsvarar antalet övernattningsom motsvarar antalet övernattningar. Har resan ägt rum utan samband
ar. Har resan ägt rum utan samband
med övernattning skall såsom största
med övernattning skall såsom största
normala ökning i levnadskostnaden
normala ökning i levnadskostnaden
räknas: fyra tiondels normalbelopp,
räknas: fyra tiondels normalbelopp,
när förrättningen varat· mer än tio
när förrättningen varat mer än tio
timmar i följd, samt två tiondels
timmar i följd, samt två tiondels
normalbelopp, när förrättningen elnormalbelopp, när förrättningen eljest varat mer än fyra timmar i följd.
jest varat mer än fyra timmar i följd.
Omfattar vistelse på en och samma
Omfattar vistelse på en och samnia
ort längre tid än 15 dygn i följd, skall
ort längre tid än 15 dygn i följd skall
från och med det sextonde dygnet
från och med det sextonde dygnet
såsom största normala ökning i levsåsom största normala ökning i levnadskostnaden räknas sex tiondelar
nadskostnaden räknas sex tiondelar
av normalbeloppet. Vid 1984 och
av normalbeloppet. Vid 1984 och
1985 års taxeringar skall för skatt1985 års taxeringar skall för skattskyldig som under anställning 1•id skyldig som vid arbete inom byggföret ag inom byggnads- och anläggnads- och anläggningsbranschen
ningsbranschen fortlöpande haft sin
fortlöpande haft sin arbetsplats för-
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Regeringens förslag

Utskottets förslag

arbetsplats förlagd till en och samma
ort utanför den vanliga verksamhetsorten under _längre tid än två ar för
tid därefter såsom största normala
ökning i levnadskostnaden anses ett
belopp motsvarande den del av normalbeloppet som avser kost vid förrättning som pågått längre tid än 15
dygn ökat med faktisk kostnad för
logi på arbetsorten: Vill skattskyldig
visa att kostnadsökningen i en och
samma tjänst varit större än avdrag
som beräknats i enlighet med vad nu
sagts, skall utredningen avse hans
samtliga förrättningar i nämnda
tjänst under beskattningsåret; dock
att i fråga om avdrag för ökning i
levnadskostnaden från och med det
sextonde dygnet i följd på en och
samma ort eller under förrättning å
utrikes ort levnadskostnadsökningen må beräknas för varje förrättning
för sig.

lagd till en och samma ort utanför
den vanliga verksamhetsorten under
längre tid än tv[1 år för tid diirdter
såsom största normala ökning i levnadskostnaden anses ett belopp
motsvarande den del av normalheloppet som avser kost vid förrättning
som pf1gått längre tid än 15 dygn iikat
med faktisk kostnad för logi på arbetsorten. Vill skattskyldig visa att
kostnadsökningen i en och samma
tjänst varit större än avdrag som
berilknats i enlighet med vad nu
sagts. skall utredningen avse hans
samtliga förrättningar i nämnda
tjänst under beskattningsåret; dock
att i fråga om avdrag för ökning i
levnadskostnaden från och med det
sextonde dygnet i följd på en och
samma ort eller under förrättning å
utrikes ort lcvnadskostnadsökningen må beräknas för varje förrättning
för sig.

Avdrag för - - - - - - - - - - - - - skall utföras.
Oavsett vad - - - - - - -·- - - - - _: 2 mom. sägs.

Stockholm den 9 december 1983
På skatteutskottets vägnar
RUNE CARLSTEIN

Nän·arande: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m), Valter Kristenson
(s). Stig Josefson (c). Olle W~stberg (s), Hagar Normark (s), Bo Lundgren
(m). Ingemar Hallenius (c), Egon Jacobsson (s). Karl Björzen (m), Kjell
Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s) och
Ewy Möller (m).
• Ej närvarande vid justeringen.
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Reservationer
Ökade levnadskostnader (mom. 1)
1. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar

Hallenius (c), Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m)
anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 10 med
"Förslaget i" och slutar på s. 11 med "motion 232 i denna del'' bort ha
följande lydelse:
De skäl som departemcntschefen åberopar för att i fråga om anställda
inom byggnads- och anläggningsbranschen utvidga rätten till avdrag enligt
schablon kan enligt utskottets mening med fog göras gällande även i fråga om
andra yrkeskategorier. Av rättviseskäl bör därför den provisoriska lagstift"
ningen gälla utan den i propositionen föreslagna begränsningen.
dels att utskottet under mom. 1 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1983/84:250 yrkande 1, med
anledning av motionerna 1983/84:232 yrkande 4 och 1983/
84:243 samt med avslag på proposition 1983/84:68 i denna del
beslutar att undantag från tvåårsregeln vid 1984 och 1985 års

taxering skall gälla utan begränsning till byggnads- och anläggningsbranschen.

Avdrag för bilresor till följd av användning av bil i tjänsten (mom. 3)

2. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar
Hallenius (c), Karl Björzen (m) och Ewy Möller (m) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande pä s. 12 som börjar med "Rätten
till" och slular med "235 också i denna del" bort ha följande lydelse:
Enligt propositionen krävs för rätt till avdrag för bilresor till och från
arbetet att bilen använts i tjänsten minst 60 dagar och att den under samma
tid körts minst 300 mil i tjänsten. Enligt utskottets mening är denna schablon
alltför snäv. Rätten till avdrag bör rimligen gälla utan någon begränsning till
ett visst minsta antal dagars användning av bilen i tjänsten. En förutsättning
för avdragsrätt bör däremot vara att körsträckan i tjänsten inte är alltför kort.
Enligt utskottets mening får 2 mil anses innebära en rimlig avvägning. Denna
gräns bör dock inte gälla i sådana fall då arbetstagaren är skyldig att ha bilen
till hands på arbetsplatsen. För avdragsrätt bör alltså krävas antingen att
bilen körs minst två mil i tjänsten de dagar den används för resor till och från
arbetet eller att arbetstagaren är skyldig att ha bilen till hands på arbetsplatsen. Förslag av nu angiven innebörd bör föreläggas riksdagen snarast.
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dels att utskottet under mom. 3 bort hemställa
att riksdagen med avslag på propositionen i denna del samt med
anledning av motionerna 1983/84:232 yrkande 1, 1983/84:235
yrkandena l a och I b och 1983/84:250 yrkande 2 samt med
avslag på motion 1983/84:235 yrkandena 2 och 3 beslutar att
kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen i de fall bilen
används i tjänsten skall vara avdragsgilla i enlighet med vad
utskottet anfört.

3. Kjell Johansson (fp) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s.12 som börjar med "Riitten
till" och slutar med "235 också i denna del" bort ha följande lydelse:
För att få avdrag för bilresor till och från arbetet när bilen används i
tjänsten krävs enligt propositionen antingen att antalet dagar då bilen
används för tjänstekörning uppgår till minst 60- man får då avdrag för resor
till och från arbetet de dagar bilen använts i tjänsten - eller att bilen använts
för tjänsteuppdrag 160 dagar om året, då man får avdrag för alla de dagar som
hilen använts för resor till och från arbetet. I båda fallen krävs emellertid att
antalet i tjänsten körda mil uppgår till minst 300 mil för år räknat. Detta
innebär att den som använder bilen 60 dagar om året. i tjänsten måste köra 5
mil om dagen för att erhålla avdrag medan det för den som använder bilen
160 dagar om året i tjänsten räcker med en daglig körsträcka om mindre än 2
mil för att avdragsrätt skall föreligga.
Enligt utskottets mening måste en bestämmels~ med den innebörden te sig
svårbegriplig för de skattskyldiga och tillämpningen av den komma att bli
administrativt svårhanterlig. Schablonen bör enligt utskottets mening därför
förenklas så att avdrag för resor till och från arbetet medges för alla de. dagar
bilen anyänds i tjänsten, förutsatt att antalet sådana dagar uppgår till minst 60
för år räknat. Någon begränsning till visst minsta antal körda mil i tjänsten
bör alltså enligt utskottets mening inte gälla.
dels att utskottet under mom. 3 bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1983/84:250 yrkande 2 samt
med anledning av propositionen i denna del och motionerna
1983/84:232 yrkande 1, 1983/84:235 yrkandena 1 a och 1 b samt
med avslag på motion 1983/84:235 yrka~dena 2 och 3 beslutar ·
att kostnader för bilresor till och från arbetsplatseri i de fall

bilen används i tjänsten skall vara avdragsgilla i enlighet med
vad utskottet anfört.
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Fasta kostnader (mom. 4)
4. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar
Hallenius (c), Karl Björzen (m) och Ewy Möller (m) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 13 som hörjar med "1 likhet"
och slutar med "250 även i denna d,el" hon ha följande lydelse:
I propositionen åberopas som enda skäl för att vid beräkning av
bilavdragets storlek undanta de fasta kostnaderna den omständigheten att de
skattskyldiga sannolikt skulle innehaft bil även om de inte behövt använda
den för resor till och från arbetet. Detta skäl finner utskottet inte bärande.
De fasta kostnaderna blir liksom de rörliga högre ju fler mil som körs. Härtill
kommer att i många familjer båda makarna måste ha tillgång till bil för att
komma till och från sina arbeten. Förslaget i propositionen har också
regionalpolitiska nackdelar genom att det slår hårdast mot de hushåll som
saknar tillgång till kollektiva trafikmedel.
dels att utskottet under mom 4 hort hemställa

att riksdagen med bifall till motionerna 1983/84:232 yrkande 3 och
1983/84:235 yrkande 1 c samt med avslag på propositionen i
denna del beslutar att avdrag för resor med bil till och från
arbetet skall bestämmas med hänsyn till både årsbundna och
milbundna kostnader.

Tidsvinst om en och en halv timme (mom. 5)
5. Kjell Johansson (fp) anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 13 som börjar med "I likhet"
och slutar med "250 även i denna del" bort ha följande lydelse:
Utskottet kan i och för sig acceptera att man vid beräkning av bilkostnadsavdraget undantar de fasta kostnaderna. Om man accepterar en sådan
förändring av bilavdragets storlek bör . man emellertid enligt utskottets
mening inte kräva en så stor tidsvinst som två timmar vid jämförelse med
allmänna kommunikationsmedel. Utskottet tillstyrker, under förutsättning
att förslaget om bilavdragets beräkning antas av riksdagen, således yrkandet i
motion 250 om en nedsättning av tidsvinsten från två timmar till en och en·
halv timme.
dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa

att riksdagen, under förutsättning att förslaget i propositionen om
beräkning av avdrag för bilresor mellan bostaden och arbetsplatsen antas av riksdagen, med anledning av motion 1983/
84:250 yrkande 3 hos regeringen begär förslag om sådan
ändring av punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) att tidsgränsen sätts ned från två timmar till en
och en halv timme.
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Tidsvinstberäkning (mom. 6)

6. Knut Wachtmeister, Bo Lundgren, Karl Björzen och Ewy Möller (alla m)
anser
dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 13 med
"Utskottet anser" och slutar med ''232 även i denna ·del" bort ha följande

lydelse:
Vid beräkning av tidsvinst vid färd med bil mellan bostad och arbetsplats
får medräknas den tid det tar att leta upp parkeringsplats och att gå till och
från parkeringsplatsen. Enligt utskottets mening bör vid tidsvinstheräkningen rimligen också beaktas den tid det tar att hämta och lämna barn på daghem
o. d. Utskottet tillstyrker därför motionen i denna del. Ett förslag bör snarast
föreläggas riksdagen.
dels att utskottet under mom. 6 bort hemställa
. att riksdagen med anledning av motion 1983/84:232 yrkande 2 hos
regeringen begär att förslag snarast föreläggs riksdagen att vid
beräkning av tidsvinst vid användning av bil för resa mellan
bostad och arbetsplats också skall beaktas tidsåtgången för att
hämta och lämna barn på daghem o. d.

Författningsförslagen (mom. 8)

7. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar
Hallenius (c), Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m)
anser under åberopande av vad som anförts och hemställts i reservation 1 att
utskottet under mom. 8 i motsvarande del bort hemställa

att riksdagen i fråga om det vid propositionen fogade förslaget till
lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) beslutar att
den mening i andra stycket av punkt 3 av anvisningarna till 33 §
som börjar med "Vid 1984" öch slutar med "på arbetsplatsen"
skall ha följande lydelse:
Vid 1984 och 1985 års taxeringar skall för skattskyldig som fortlöpande haft
sin arbetsplats förlagd till en och samma ort utanför den vanliga verksamhetsorten under längre tid än två år för tid därefter såsom största normala ökning i
levnadskostnaden anses ett belopp motsvarande den del av normalbeloppet
som avser kost vid förrättning som pågått längre tid än 15 dygn ökat med
faktisk kostnad för logi på arbetsorten.
8. Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar
Hallenius (c), Karl Björzcn (m) och Ewy Möller (m) anser under åberopande
av vad som anförts och hemställts i reservationerna 2 och 4 att utskottet under
mom. 8 i motsvarande delar bort hemställa
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att riksdagen ifriiga om det vid propositionen fogade förslaget till
lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370) beslutar att
punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33
följande lydelse:

* skall

ha

Om avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats uppg{tr till
minst fem kilometer och det klart framgär att anviindandet av egen bil för
resa till och frän arbetsplatsen regelmiissigt medför en tidsvinst pt1 minst tvä
timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedcl medges avdrag för
kostnader för resa med egen bil. Sjdant avdrag medges ocksä för dag dii den
skattskyldige har använt bilen i tjänsten minst tvä mil eller har varit skyldig
att ha bilen tillgänglig på ärbetsplatsen.
Avdraget skall bestämmas enligt schablon pä grundval av genomsnittliga
kostnader för mindre bil och med hiinsyn till bäde ~le kostnader, som iir direkt
beroende av körd viigsträcka (milbundna kostnader), och öniga kostnader
för bilen (arsbundna kostnader). De firsbundna kostnaderna skall fördelas
mellan körning. som avser resor till. och fdn arbetsplatsen. och annan
körning på grundval av en beriikning av genomsnittliga ~lrliga kiirstriickor för
de b{1da slagen av körning. Den andel av de {irsbundna kostnaderna som
belöper pt1 resor till och frän arbetsplatsen skall för mil riiknat motsvara del
belopp. som behövs för att den skattskyldige skall erh{1lla fullt avdrag för
nämnda andel av kostnaderna. när den sammanlagda {1rliga kiirstriickan för
resor till och frän arbetsplatsen motsvarar den schablonmiissigt beriiknade
genomsnittliga körsträckan för sädana resor. För körsträcka tt:irutöver skall
avdraget avse endast de milbundna kostnaderna. Regeringt•n eller myndighet som regeringen bestiimmer faststiiller för varje taxeringsår föreskrifter
för beriikningen av avdrag i dessa fall.

9. Kjell Johansson (fp) anser under åberopande av vad som anförts oeh
hemställts i reservation 3 att utskottet under mom. 8 i motsvarande del bort
hemställa
att riksdagen i fråga om det vid propositionen fogade förslaget till
lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:.170) beslutar att
punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33

s skall

ha

följande lydelse:
Om avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats uppgår till
minst fem kilometer och det klart framgär att användandet av egen bil för
resa till och från arbetsplatsen regelmässigt medför en tidsvinst p[1 minst två
timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel medges avdrag för
kostnader för resa med egen bil. Sådant avdrag medges också om den
skattskyldige använder bilen i tjänsten under minst 60 dagar för ar räknat för
de dagar som bilen används i tjänsten. Avdraget skall bestiimmas enligt
schablon på grundval av genomsnittliga kostnader för mindre bil och med
hänsyn till de kostnader. som är direkt beroende av körd vägsträcka
(milbundna kostnader). Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje taxeringsår föreskrifter för beräkningen av avdrag i
dessa fall.
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Särskilt yttrande
Mom. 2. Stig Josefson och Ingemar Hallenius (häda c) anför:

Av propositionen framgår att en arbetsgrupp med företrädare för RSV och
Hinsstyrelserna inför 1983 iirs taxering utfärdat en rekommendation till de
olika liinens skattechefer enligt vilken med regelmässig anviindning i tjiinsten
borde förstt1s att bilen används minst 160 dagar av ·årets gcnomsnittligen
220--230 arbetsdagar. Denna rekommendation har i frägasatts och därför inte
tilliimpats fullt ut vid taxeringen. Bedömningen har vid 1983 iirs taxering
skiftat starkt i olika delar av landet. l vissa län har tilllimpningen varit rigorös
och avdrag har vägrats så snart bilen inte anviints 160 dagar i tjiinsten. I andra
har tilliimpningen varit förmänligare för de skattskyldiga.
Vi finner det fr{m rättvisesynpunkt otillfredsstiillande att taxeringarna är
1983 blivit st1 olikformiga i skilda delar av landet. och vi förutsiitter att
skattedomstolarna vid prövning av besvär över I 9i0 {irs inkomsttaxering
beaktar de generösare regler i fråga om hilavdrag som skall giilla fr. o. m.
inkomståret 1984.

