
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:20 

om räntetillägg för räntefritt eller tågförräntat lån (prop. 1984/85 :71) 

Sammanfattning 

I betänkandet tillstyrker utskottet förslaget i propositionen att frigränsen 

för räntetillägg p{1 grund av räntefritt eller lågförräntat lån från arbetsgivare 

höjs från 100 kr. till 2 000 kr. 

Mot utskottets beslut reserverar sig utskottets borgerliga representanter. 

(M) och (fp) yrkar i en gemensam reservation att räntetillägg för ränteför

månliga lån slopas. medan ( c) reserverar sig för en frigräns på 10 000 kr .. 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85:71 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

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

2. lag om ändring i taxeringslagcn (1956:623). 

I propositionen föreslås att frigränsen för förmån av räntefritt eller 

lågförräntat lån från arbetsgivare vid beskattningen höjs från 100 kr. till 

2 000 kr. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

Ftirslag till 

Lag om ändring i lagen ( t9..i7: 576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs att 10* 6mom. la~en 11947:576) om statlig in
kom~tskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

;\i1ll'arnncle lydelse Fiircsla;:e11 lvdc'!sc 

J(H 
fi 1110111. ~ Skall den skattskyldige ta upp viirde av hostadsförmån ·;om 

intäkt av jordbruksfastighet skall vid beriikning av underlag för tilWggsbe
lopp tillägg göras med ett belopp motsvarande den del av riinteko-;tnaderna 
på l~rneskuldcrna i förvärvskällan som belöper på bostaden. om den tillhör 
honom. På hostadsbyggnaden och diirtill hörande tomtmark skall anses 
belöpa så stor del av dessa r~intekostnader ~om byggnadens rn.:h tomtmar
kens taxeringsvärde utgör av värdet av samtli&a tillgi1ngar i förvärvskällan. 

Vid tilh-impning av forst<i stycket skall riintctill~iggct min~kas med 

1 Sena•;te lydelse av lagens rubr;k 1974: 770. 

~ Sena>te lydelse 1983: 443. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

.dels underskott som har uppkommit i den ifrågavarande förvärvskiillan, 
dels den vid taxeringen fastställda inkomsten av kapital. dock högst 

30000 kronor. till den dd denna inkomst inte hör avriiknats enligt 4 mom. 
Har den skattskyldige vid beräkning av inkomst av fastighct eller rörelse 

yrkat avdrag för kostnader för en i räkenskaperna upptagen bil. biit eller 
liknande tillgång skall tillägg göras med ett belopp motsvarande en beräk
nad ränta på tillgångens värde i den mån denna har använts for privat bruk. 

Har den skattskyldige erhållit lån Har den skattskyldige erhiillit lån 
från arbetsgivare eller uppdragsgi- från arbetsgivare eller uppdragsgi-
vare och understiger den faktiskt vare och understiger den faktiskt 
erlagda räntan i fråga om lån från en erlagda räntan i fråga om lån från en 
och samma arbetsgivare eller upp- och samma arbetsgivare eller upp-
dragsgivare sedvanlig ränta med dragsgivare sedvanlig ränta med 
mer än !00 kronor, skall tillägg gö- mer än 2000 kronor. skall tilHigg 
ras med ett belopp motsvarande göras med ett belopp motsvarande 
skillnaden. Sådant tillägg skall gö- skillnaden. Sådant tillägg skall gö-
ras även om lånet har lämnats till ras även om lånet har lämnats till 
sådan den skattskyldige närstående sådan den skattskyldige närsti\ende 
person som avses i 35 * I a mom. person som avses i 35 ~ 1 a mom. 
nionde stycket kommunalskattela- nionde stycket kommunalskattela-
gen ( 1928: 370). Med lån från ar- gen ( 1928: 3701. Med lån från ar-
betsgivare eller uppdragsgivare lik- bctsgivare eller uppdragsgivare lik-
ställs annat lån om det finns anlcd- ställs annat Hm om det finns anled-
ning anta att denne har förmedlat 
l{met. Bestämmelserna i detta styc
ke tillämpas inte i fall som avses i 
fjärde stycket av nyssnämnda mo
ment. 

ning anta att denne har förmedlat 
länet. Bestiimmclserna i detta styc
ke tilliimpas inte i fall som avses i 
tjärde stycket av ny~sniimnda mo
ment. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985 och tilliimpas första g[mgen 
vid 1985 års taxering. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 37 * 2 mom. raxeringslagen ( 1956: 623l 1 ~kall ha 
nedan angivna lydelse. 

.l\/111"11rande lydelse FiircsluROI lydelse 

3H 
2 mom. ~ Vid avlämnande av uppgifter. varom stadgas i 1 mom .. skall 

iakttagas följande. 
Avser sädan förmån. varom i 1 mom. för·sta och andra punkterna för-

'Lagen omtryckt 1971: 39'1. 
Sem1s1c lydelse av lagens rubrik 1974: n3. 
'Senaste lydelse 1983: 444. 
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N11l'(lra11dc lydelse . Uircsluge11 lrdelsc 

mäles. endast en del av <lret. skall upplysning meddelas om den tiJrymd. 
för vilken förmänen utgittt. 

I kontrolluppgift. som upptager siirskild reseko"1nads- nch.traktaments
ersätlning, skall angivas belopp.:! av dels resekoslnadsersiittning och dels 
traktamentsersättning jämte tiJ för vilken traktamentsersiinning utg~ttt. 

Därvid skola uppgifter liimnas om traktamentsersiittning dels för förrätt
ningar inom riket i enlighet meJ vad nedan siigs och dels för förriittningar 
utom riket. I fråga om förrättningar inom riket skola uppgifter liimnas 
siirskilt för förrättningar som icke varit förenade med övernattning ten
dagsförrättningar). förrättningar som varit förenade m<!d ii\·ernattning men 
icke medfört vistelse mer iin kmton dygn i följd rit en LK'h samma ~1rt 
(korttidsförriiltningar) ~amt övriga resor lltmgtidsförriittningar). För en
dagsförrättningar uppgives utgiven traktament-;ersiittning och antal dagar. 
Vid beräkning av antalet dagar för cndag..;forriittningar medräknas icke 
sådan endagsförriittning. som varat högst fyra timmar: förrättning som 
varat mer än fyra timmar men högst tio timmar riiknas som halv dag: liingn: 
förrättning räknas som hel dag. Fiir korttids- nch lfmgtidsförrättningar 
uppgives utgiven traktamentsersiittning lH:h antal niitter övernattning 
skett. De första femton dygnen av va1:ie li'rngtidsftirriittnirig uppgiv~1s s<l
som korttidsförriittning. - I kontrolluppgift skall i förekommande fall 
siirskilt anmärkas. att arhetsgivaren utöver traktamentsersiittningen. haft 
utgifter för den anställdes bostad eller uppehiilk under förriittningen. 

Om skattechefen i det liin diir arhehgivarens hemortskommun :ir belii
gen medger det. hehöver arbetsgivaren, i siiilkt for alt liimna uppgift enligt 
tredjt: sty.:ket om traktamentsersiittning \id förriittning inom riket. endasl 
anmärka i kontrolluppgiften att s;'idan ersiittning utg':itt. Förutsiittning for 
medgivande iir att ersättning utgilr enligt sildan;i grunder att deri kan 
antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnadc:rna. 
Motsvarande medgivande kan liimnas ii\·cn beträffandc res.:kL)stnadser: 

. sättning for färd med allmiint kommunikationsmed<!I. Medgivande liimnas 
endast om arbetsgivaren har ett '>l<)rre antal an-;tilllda. som mera regelbun
det företager tjiinsteresor. och medgivandt~t bcJiimes vara utan oliigenhct 
för taxeringsarbetet. Medgivande for ej liimna" f;'tmansföretag i fr;'1ga om 
uppgifter rörande företagslcdaren od1 honom niirst[1ende personer samt 
delägare i företaget. Lirnnat medgivande g;dkr 1 i ils vidare. Det kan be
µrii11,;1, till \·1ss grupp a\· anstillld;1. - Anslikan om medgiv:1mle giires.hl)s 
lansstyreh.:n sena'>! den 31 1.lktober [1ret före taxering,ilret. Talan mot 
heslut. 1·arigenom ansökan om rnedµivande avslagits eller medgivande 
ilt..::rkall<11". föres hus riksskattcverkel genom hesviir som skola ha inkom
mit till verket in1im en manad frirn den dag di1 klaganden erhi)ll del a1· 
heslutet. \fot riksskattc\L-rkeh h..::slut for talan icke föras. 

Diir..::st 1 id ;l\ liining·' uthet;dande a\'drag -,kett fiir liintagares t:llcr hans 
cftcrlcv;p1des pe11 si1rncring. sk;1l: i kontrolluppgiften upptagas hrutt1iliin. 

11ch 1 ad ''·'lll <1\'llragih. 
,\v kuntwlluppgift en!iµt I mom. fiirsta. andra elkr sjunde punkten skall 

framg;i \)111 ;1rbl'hgi\·;1ren har att tör utgil'et hcllipp h.:tala arhetsgivaravgi(
kr enligt L1gl'!l t I q~ I. h11I1 pm '>lK!;da1·gifter. I kLintrnlluppgift slllll nu h;tr 
.;agh skal! -;;ir-;kilt fiir ,jg t;i~ upp rq1re,ent;1ti1)nsL·r-,i1ttning och <ir-,kilt for 
-,ig ;rnnan kl">tnad,cr<ittning iin rl·sek1 1 -;tnads- och traktamentser'>iittning. 

I kunlrolluppgit't skall siir-,kilt flir '>ig t;i~ upp si.1d;111t avdri1g so111 h;ir 
gj1irt-. f1i1 preliminiir .\-..;katt eller enligt lagen ( l'JX2: 10061 om avdrags- och 

I' Riksdagen Nl:i4!85. (> .rnml . .Vr 211 
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Nul'llmnde lydelse Föreslagen lydelse 

uppgitisskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 
I kontrolluppgift skall anges r· 1mn och postadress samt personnummer 

eller organisationsnummer för s.1väl den uppgiftsskyldige som den uppgif
ten avser. Kan personnummer inte anges för den som uppgiften avser skall 
redllvisas dennes födelsetid. Har den uppgiftsskyldige tilldelats särskilt 
redovi~ningsnummer enligt 53 ~ I mom. upphördslagcn ( 1953: 272) skall 
detta anges i stiilkt för den uppgiftsskyldiges personnummer eller organi
'ationsnummer. I kontrolluppgift som lämnas av fftmansföretag skall anges 
om personen iir fiiretagsledare eller honom närstående person eller deläga
re i företaget. 

Kontrolluppgift, som i I mom. tredje punkten sägs och som avser pen
sionsforsiikring tagen annorledes äri i samband med tjänst, skall innehålla 
uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och, om möjligt, 
ffrng varigenom äganderätten Ö\erg<ltt samt. i förekommande fall. den som 
erhållit förfoganderiltten till försäkringen. Kontrolluppgift, som avser pen
sionsförsiikring tagen i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om den 
som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförm;\nen. 

I kontrolluppgift skall lilmnas I kontrolluppgift skall lämnas 
uppgift nm bn som har Himnats riin- uppgift om I 

0

·n som har lämnats rän-
. tefritt. eller mot riinta understi- tefritt, eller mot ränta understi-

gande sedvanlig riinta. till arbets- gande sedvanlig ränta, till arbets-
eller uppdrags tagare. om det sam- eller uppdragstagare. om det sam-
manlagda viirdc:t av förmäner av manlagda värdet av förmåner av 
det!<! slag uppgiir till mer iin 100 detta slag uppgår till mer än 2 000 
kronnr. Uppgiften skall avse låne- kronor. Uppgiften skall avse Iåne-
hclnppt:t O('h erlagd ränta. beloppet och erlagd ränta. 

Kmllnilluppgift enligt I mom. punkterna 1-3. 3 b-3 f eller 8 skall avfat
tas pit blankett enligt fastställt formulär. Särskild uppgiftshandling skall 
Wrmrns för var:ie rerson. 

Riksskattcverket f<lr rå ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från 
bestiimmelserna i elfte stycket. Mot riksskatteverkets beslut får talan ej 
föras. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gängen i 
friiga om kontrolluprgift till ledning vid 1985 års taxering. 

Motionerna 

1984/85:216 av Kjell Johansson m. fl. (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar om sådana ändringar i lagen 

( 1947:576) om statlig inkomstskatt och i taxeringslagen (1956:623) att 

förmånen av räntefritt eller lågförräntat lån från arbetsgivare ej beskattas. 
' 

19!W85:217 av Stig Joscfson m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen med ändring av propositionen beslutar att 

de vid propositionen fogade lagförslagen skall antas med den ändringen att 

orden "2 000 kronor"' byts ut mot ··10 000 kronor". 
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1984/85:218 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas 

5 

I. att riksdagen beslutar att räntetillägg för räntefritt eller lågförräntat lån 

skall slopas. 

2. att riksdagen. därest yrkandet under 1 icke skulle bifallas, beslutar att 

frigränsen för förmån av räntefritt eller lågförräntat lån från arbetsgivare 

höjs från 100 kronor till 10 000 kronor. 

Utskottet 

Riksdagen antog våren 1982 ett förslag till skattereform att genomföras i 

tre etapper inkomståren 1983, 1984 och 1985. Reformen innebär bl. a. att 

underskottsavdragens skattemässiga värde, när reformen vid 1986 års 

taxering är fullt utbyggd, begränsats till ca 50 % av avdragsbeloppet. 

Begränsningen åstadkoms genom att den statliga inkomstskatten delas upp i 

två delar, ett grund belopp och ett tilläggsbelopp med skilda skatteskalor och 

med olika underlag för beräkningen. Underlaget för grundbelopp bestäms på 

det traditionella sätt som gäller för beräkning av beskattningsbar inkomst, 

medan tilläggsbelopp endast utgår i inkomstskikt över den s. k. brytpunkten 

vid 16 basenheter (124800kr. vid 1986 och 1987 års taxeringar). 

Underlag för tilläggsbelopp (UTB) utgör den beskattningsbara inkomsten 

ökad med främst sådant underskott i egen eller samtaxerad makes förvärvs

källa, som dragits av vid bestämmande av den skattskyldiges beskattningbara 

inkomst. Vid beräkning av UTB skall hänsyn ocks_å tas till vissa förmåner 

som en skattskyldig åtnjutit. Tillägg skall sålunda göras bl. a. när en 

skattskyldig av sin arbetsgivare fått ett räntefritt lån eller ett lån mot lägre 

ränta än normalt. 

I samband med att riksdagen våren 1983 antog viss följdlagstiftning till 

inkomstskattereformen beslöts med anledning av ett motionsyrkande att 

ränteförmån som uppgick till högst 100 kr. inte skulle föranleda räntetillägg. 

Vid förra riksmötet väcktes ett flertal motioner rörande räntetillägg vid 

beräkning av UTB. I motionerna kritiserades reglerna från såväl materiella 

som formella utgångspunkter. Skatteutskottet framhöll med anledning härav 

att det måste vara ett krav att de skatteintäkter som reglerna om UTB 

medförde för statsverket stod i rimlig proportion till de betydande admini

strativa och andra kostnader som det nya systemet drog med sig. Utskottet 

fann det också angeläget att kravet på rättvisa och likformighet vid 

taxeringen så långt möjligt tillgodosågs och menade att man från dessa 

utgångspunkter kunde rikta kritik mot bestämmelserna, bl. a. när det gällde 

räntetillägg för lån mot låg eller ingen ränta. I enlighet med utskottets 

hemställan resulterade motionerna i ett tillkännagivande av riksdagen att 

riksskatteverket (RSV) genom olika åtgärder borde söka underlätta upp

giftslämnandet samt föreslå de ändringar i regelsystemet och vidta de 

justeringar av verkets anvisningar som kunde visa sig påkallade. 
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Detta tillkännagivande föranledde regeringen att ge (RSV) i uppdrag att 

göra en översyn av reglerna om räntetillägg. ren delrapport i oktohcr i år lade 

RSV fram förslag om vissa omedelbara åtgärder avseende räntetilHigg för 

räntefritt eller låg.förräntat lån frän arhctsgivare. 

Förslaget i propositionen innebär att frigränsen för räntetilliigg pit grund av 

s;'idant län höjs fran 100 kr. till 2 000 kr. 

r motionerna 218 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) och, 216 av Kjell 

Johansson m. fl. (fp) yrkas att riintctillägg för räntefritt eller lågförräntat län 

slopas. I förstniimnda motion hegiir motionärerna alternativt att frigränsen 

för förmån av riintefritt eller lågförriintat bn höjs från ]()()kr. till 10 noo kr. 

Krav på en uppräkning av frigriinsen till 10 000 kr. stiills ocksä i motion 217 av 

Stig Josefson m. fl. (c). Ett gcnomgaende argument i motionerna iir att 

hestämmelserna om räntetillägg kräver arhctsinsatser och innehiir kostnader 

som inte stitr i rimlig pr<iportion. till beskattningsresultatet och att den i 

propositionen föreslagna uppräkningen av frigränsen endast kommer att 

medföra marginella administrativa förenklingar. 

Skatteutskottet delar finansministerns uppfattning att reglerna om ränte

tillägg för riintefritt eller lågförriintat lån frim arbetsgivare hygger på en i och 

för sig riktig princip, eftersom man genom ett sfidant län iistadkommer en tyst 

kvittning mellan tjänsteinkomst och ·ränteutgift. 

r likhet med finansministern finner utskottet det ocks[1 synnerligen 

angeläget att man tar till vara alla tillfällen att förenkla taxeringsförfarandet 

för de skattskyldiga och skattemyndigheterna. Som utskottet påpekade vid 

förra riksmötet m[1ste det vara ett krav att de intäkter som en skatteregel 

medför för statsverket stiir i rimlig proportion till de administrativa och andra 

kostnader som en tilliimpning av regeln medför. 

Bestämmelserna om räntetilliigg för lån mot låg eller ingen ränta tillgodo

ser enligt utskottets mening inte· detta krav. Av RSV:s delrapport. fogad som 

bilaga till propositionen", framgår att antalet skattskyldiga. som påförts 

räntetillägg för bn utan eller mot liig ränta. enligt en undersökning 

genomförd per den 28 scptemher 1984 uppgick till ca 149000. att lånen i 

allmänhet avsett obetydliga belopp och att den uträknade skatten frän 

räntetilläggen då 1982 fas skattereform lir fullt genomförd 1985 (1986 års 

taxering) kan beräknas till ungefär 9,8 milj. kr. Merarbetet till följd av 

bestiimmelscrna om riintetilliigg för ränteförm[1111iga hin står således inte i 

någon rimlig proportion till .beskattningsresultatet. Även i övrigt iir enligt. 

RSV erfarenheterna av tillämpningen av räntetilläggsbestiimmelserna vid 

1984 ars taxering negativa. 

Mot den hakgrunden iir det tillfredsställande att RSV så snabbt kunnat ta 

fram material till stöd för en ändring a:v den gällande ordningen. RSV. som 

redovisar alternativa förslag till lösningar, anser att man i första hand bör 

avs ta från att. beskatta förm{m av riintdria, eller liigförriintade lån och att 

man. om dagens regler bibehålls, bör införa en frigriins om 5 000 kr. 

Med hänsyn till det merarbete som bestämmelserna om räntetillägg för lån 
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mot låg eller ingen riinta inneburit för såväl skattskyldiga och arbetsgivare 

som skatteförvaltningen samt de högst försumbara skatteintäkter som detta 

merarbete enligt RSV:s beräkningar kan· väntas leda till finns det enligt 

utskottets mening från rent administrativa utgångspunkter skäl som talar för 

att man bör avstå från att beakta ränteförmånliga lån vid beräkning av UTB. 

En sådan ordning skulle emellertid kunna leda till betydande skattelättna

der i enskilda fall. 

Som RSV framhåller i sin delrapport kan inte förutsägas vilken omfattning 

de ränteförmånliga lånen kommer att fä i framtiden om de inte beaktas i 

skatte- och avgiftssammanhang. Det finns enligt utskottets mening därför 

anledning att iaktta viss försiktighet när rrian bestämmer frigränsens belopp. 

I avvaktan på mer längsiktiga förslag från RSV i fråga om räntetillägg för lån 

mot låg eller ingen ränta liksom i fråga om andra räntetillägg i UTB-systemet 

anser utskottet sig böra biträda förslaget i propositionen. Utskottet avstyrker 

följaktligen bifall till motionerna. 

Utskottet hemställer 

1. beträffande slopande (l\' riintetilliigg för riinteförmånliga fån 

att riksdagen avslår motion 1984/85:218 yrkande 1 och motion 

1984/85:216. 

2. betriiffande uppräkning av frigriinsen till JO 000 kr. 

att riksdagen med bifall till propositionl984/85:71 och med avslag 

på motion 1984/85:218 yrkande 2 och motion 1984/85:217 åntar de 

vid propositionen fogade förslagen till 

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

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

Stockholm den 29 november 1984. 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

Niin·arande: Rune Carlstein (s), Stig Josefson (c), förste vice talman 
Ingegerd Troedsson (m), Olle Wcstberg (s), Hagar Normark (s). Bo 
Lundgren (m). Ingemar llallenius (c}. Egon Jacobsson (s), Karl Björzen 
(m), Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s), Ewy 
Möller (m), Brunn Poromaa (s) och Erkki Tammenoksa (s). 
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Reservationer 

Slopande av räntetillägg för ränteförmånliga lån (mom. I) 

I. Förste vice talman Ingegerd Troedsson (m}. Bo Lundgren (m), Karl 

Björz~n (m). Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) anser 

dels· att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 6 med 

"Skatteutskottet delar" och slutar på s. 7 med "till motionerna" bort ha 

följande lydelse: 
De praktiska erfarenheter man hittills har av tillämpningen av 1982 års 

skattereform visar entydigt att de skatteintäkter som räntetilläggsreglerna 

medfört för stats verket inte står i någon rimlig proportion till de administrati

va och andra kostnader som dessa regler dragit med sig. 

Av riksskatteverkets delrapport framgår att en mycket betydande del av de 

räntetillägg som gällt lån mot låg eller ingen ränta avsett skattskyldiga med 
inkomster under brytpunkten. Dessa skall inte beskattas för räntetillägg, 

men eftersom UTB enligt gällande bestämmelser skall fastställas för i princip 

alla skattskyldiga belastar också deras räntetillägg skatteadministrationen. I 

övrigt utvisar RSV:s delrapport att antalet skattskyldiga som påförts 

räntetillägg för lån utan eller mot låg ränta - enligt en undersökning 

genomförd per den 28 september 1984 - uppgick till endast ca 149 000, att 

lånen i allmänhet avsett obetydliga belopp och att den uträknade skatten från 

räntetilläggen då 1982 års skattereform är fullt genomförd 1985 (1986 års 

taxering) kan beräknas till ungefär 9,8 milj. kr. Bestämmelserna om räntetil

lägg för lån mot låg eller ingen ränta står således inte i någon rimlig 

proportion till beskattningsreslutatet. 

RSV. som redovisar alternativa förslag till lösningar, anser att man i första 

hand bör avstå från att beskatta förmån av räntefria eller lågförräntade lån. 

Med hänsyn till det merarbete som bestämmelserna om räntetillägg för 

ränteförmånliga lån inneburit för såväl skattskyldiga och arbetsgivare som 

skatteförvaltningen delar utskottet RSV:s uppfattning. Det skattebortfall 

som en avveckling av ränteförmånsbeskattningen kommer att medföra torde 

även på sikt vara mycket marginellt, och detsamma gäller de skattelättnader 

som en sådan avveckling i enstaka fall kan innebära. Genom en avveckling av 

räntetilläggen för ränteförmånliga lån underlättar man också en övergång till 

ett förenklat deklarations- och taxeringsförfarande och undanröjer den 

orättvisa i dagens system som innebär att man kan påföras tilläggsbelopp för 

ränteförmånligt lån även om räntan vid marknadsmässig nivå hade kunnat 

kvittas mot överskott av kapital. Utskottet tillstyrker med det anförda 

motionerna 218 yrkande l och 216. 

dels ansett att utskottet i mom. 1 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:218 yrkande 1 och motion 

1984/85:216 avslår de vid propositionen fogade lagförslagen och 

antar följande 
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I. Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom förskrivs att 10§ sista stycket lagen (1947:576) om statlig 

inkomstskatt skall upphöra att gälla. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1985 och tillämpas första gången vid 
1985 års taxering. 

2. Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Härigenom förskrivs att 37 § 2 mom. tionde stycket taxeringslagen 

(1956:623) skall upphöra att gälla. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 
1985 års taxering. 

Uppräkning av frigränsen till 10000 kr, (mom. 2) 

2. Stig Josefson och Ingemar Hallenius (båda c) 1 anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 6 med 

"Skatteutskottet delar" och slutar på s. 7 med "till motionerna" bort ha 

följande lydelse: 

De praktiska - - - ( = reservation 1.) - - - - - till beskattningsresul

tatet. 

RSV, som redovisar alternativa förslag till lösningar, anser att man i första 

hand bör avstå från att beskatta förmån av räntefria eller lågförräntade lån. 

Med hänsyn till det merarbete som bestämmelserna om ränteti!Higg för län 

mot låg eller ingen ränta inneburit för såväl skattskyldiga och arbetsgivare 

som skatteförvaltningen samt de högst försumbara skatteintäkter som detta 

merarbete enligt RSV:s beräkningar kan väntas leda till finns det enligt 

utskottets mening från administrativa utgångspunkter skäl som talar för att 

man bör helt avstå från att beakta ränteförmånliga lån vid beskattningen. 

Med hänsyn till att frågan huruvida ränteförmån skall ingå i underlaget för 

arbetsgivaravgifter f. n.är föremål för utredning och till att ett slopande av 

ränteförmånsbeskattningen i enskilda fall kan leda till skattelättnader som 

från rättvisesynpunkt kan ifrågasättas, finns det enligt utskottets mening 

anledning att, i avvaktan på det slutliga resultatet av skatteförenklingskom

mittens arbete. behålla beskattningen av ränteförmånliga lån. Frigränsen bör 

emellertid höjas väsentligt mer än enligt förslaget i propositionen. En rimlig 

nivå kan enligt utskottets mening vara 10000 kr. 

1 Under förutsättning att riksdagen beslutar att räntetillägg för förmånliga Wn skall 
beskattas yrkar (m) i andra hand att frigränsen bestäms till 10000 kr.= rescrvation 2. 
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Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till motion 217. 

dels ansett att utskottet i mom. 2 bort hemställa 
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att riksdagen med bifall till motion 1984/85:217 och motion 1984/ 

85:218 yrkande 2 och med anledning av proposition 1984/85:71 

antar de vid propositionen fogade förslagen till 

l. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt med den 

ändringen att i 10 § 6 mom. fjärde stycket "2 OUU kronor" ersätts med" I 0 0()() 

kronor". 

2. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623) med den ändringen att i 37 * 
2mom. tionde stycket "2000 kronor" ersätts med ··10000 kronor". 


