
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:28 

om kulturarbetarnas skatteförhållanden m. m. (prop. 1984/85:93) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas en proposition om k ulturarbetarnas skatteförh<il

landen som bygger pii kulturskattckommittens slutbctiinkandc (SOU 

1983 :53) Kulturarbctare och uppfinnare. skatter och avgifter. Utskottet 

tillstyrker propositionen och avstyrker de med anledning av propositionen 

väckta motionerna. Yrkanden i ett antal motioner frän allmänna motionsti

den i år. avseende bl. a. inkomstutjämning för främst professionella idrotts

män. avstyrks också. Två motioner frän förra riksmötet med yrkanden att 

konstniirsstipendicr skall hänföras till A-inkomst tir tillgodosedda genom 

propositionen och har diirför inte heller ansetts höra föranleda någon ittgärd. 

Mot utskottsbeslutet har anmälts fyra reservationer. Av dessa är två 

gemensamma för (m). (c) och {fp ). En har avlämnats av (c) och (fp) och en av 

(m). Vidare har (c) och (fp) lämnat ett särskilt yttrande. 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) förcsl~ir i proposition I 98-l/85:93 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i kommunalskattelagcn (1928:370). 

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

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

l propositionen behandlas ett antal skattcfritgor för kulturarhctare och 

andra rörelseidkare. 

Ett av förslagen innebiir att vissa utgifter friin tiden innan en verksamhet 

utvecklats till rörelse skall fä dras av i efterhand. Ctgifterna skall hiinföra sig 

till samma är som rörelsen påbörjades eller det närmast föregående aret. 

Förslaget giiller alla rörelseidkare men är av siirskild betydelse för kulturar

betare och uppfinnare. 

Ett annat förslag gäller möjligheten för kulturarbetarc och andra rörelseid

kare att fä avdrag för arbetslokal i den egna bostaden och innebär en 

utvidgning av avdragsrättcn. Avdrag skall sillunda medges inte bara om en 

särskild lokal inrättats i bostaden för rörelsen utan ocksit om minst 800 

timmars arbete utförts i bostaden under aret. I det senare fallet medges 

schablonmässigt avdrag med 2 000 kr. resp. -l UUO kr. hL'TOende p[1 om arbetet 

utförts i egen fastighet eller i en hyresriitts- eller bostadsriitblägenhct. Vidare 

föreslås att ett tillägg skall göras i lagtexten för att markera elen betydelse 

resor har i kulturarbetarnas verksamhet. 

I Riksdagen /91!4185. f>.wm/. Nr:lS 
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propos1t1onen föreslås ocks<1 att all inkomst av tJanst skall utgöra 

A-inkomst. Förslaget innebär förbättringar för bl. a. kulturarbctare som 

mottar bidrag och stipendier fran Sveriges författarfond och konstnärs

nämndt!n. 

I propositiont!n konstateras slutligen att det i många fall brister i 

handläggningen av kulturarhetarnas deklarationer. Det förutsätts att tax

eringen i fortsiittningen skall bli mer enhetlig genom ökad information och 

överföring av deklarationer till taxeringsnämnder med särskild sakkunskap. 

De ändrade skattereglerna avses gälla fr. o. m. 1986 ;lrs taxering. 

Lagförslagen har följande lydelse. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928: 370) 

dels att punkterna 11 och 20 av anvisningarna till 29 § skall ha nedan 

angivna lydelse, 

dels att i anvisningarna till 29 § skall införas två nya punkter. 12 och 

18b, av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande. lydelse Föreslagen lydelse 

Anvisningar 

till 29 § 

I I. 1 Punkt l .~junde stycket a1· an
visningarna till 22 § tillämpas ock
så betriifjande inkomst m· rörelse. 

1 Senaste lydelse 1981: 295. 

11. Har som arbi'lsrum för rörel
sen t1111·1i11ts sådan del m• dewskatt
sky/diges bostad som siirskilt inrät
tats för ändamålet, medges ai·drag 
för skälig del m· bostadskostnaden. 

Ä i·en om särskilt arbetsrum inte 
i11riittals medges avdrag Ji>r ho
stadskostnad im1 arbete utji'irts i 
bostaden minst 800 limmar under 
beskauningsäret. \/id beriikning av 
antalet timmar beaktas endast ar
bete som det med hänsyn till l'erk
samlzctens art i·arit motii·erat att 
utföra i bostaden. I timantall't får 
jämte arhetl' ji'ir rörelsen äi·en in
räknas ti/{f'ii/ligt arbete som har 
nära samband med rörelsen men är 
att lziinfvra till tjiinst. Arhete som 
utförts av den ~'kattskyldiges harn 
tillgodoriik11as endast om barnet 
fyllt 16 år odz arbete som 11(/i'irls m· 
den skattskyldige.i· make endast om 
makarna drii·it rörelsen gemen
samt . .4.l'llrag medges 1111'd 2000 
kronor om arh<'fet utj{'irts i bostad 
pil den sk11ttskyldi1<es egen eller 
hans mukes j(utighet och med 4 000 
kronor i annat j(1/I. Omji11tar be
ska1t11ingsåret annan tid än ro/i· 
månader jämkas tima11talct och m·
druKsbeloppet med hänsyn härtill. 

Den omstlindiKheten att m·drag 
ml'dgetts enlig1 andra stycket j('ir 
kostnad .for bostad på ef.:en .fil.l'tig-
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Nu\'Grande lydelse 

4 

Fiireslagen lydelse 

het, niedfår inte att fastigheten vid 
tilliimpning m· 24, 25 och 29 §§ 
skall anses anl'iind i rörelsen. 

I 2. 2 Vid utÖl'{lllde m• litterär, 
konstnärlig eller därmed jämförlig 
1·erksamhet kan resor ingå som ett 
naturligt led i verksamheten. Kost
naderna för sådana resor iir m•
dragsgilla i den mån de inte utgör 
personliga levnadskostnader. 

18 b. En.fysisk person som driver 
rörelse har riitt till avdrag i efter
hand för utgifter i verksamheten 
före r<!relsens påbörjande. Avdra
get får m·se utgifter under det år då 
rörelsen påbörjades och det när
mast föregående året, såvida rätt 
till omedelbart avdrag skulle ha fö
relegat om verksamheten redan un-

. der denna tid haft karaktär a1· ri)

relse. 
Vid beräkningen av avdraget 

skall utgifterna minskas i den mån 
I) al'drag för utgifterna har 

gjorts i annan fiirvärvskii/la, 
2) utgifierna inräknats i anska.tf

ningsvärdet för tillgångar vilka till
förts rörelsen när denna plibör
jades eller 

3 J inkomster som inte tagits upp 
till beskattning har uppkommit i 
verksamheten under den tid som 
a1•ses ifiirsta stycket. 

Har avdru[?et inte kunnat helt ut
nyttjas 1·id taxeringen för det första 
beskattningsåret, far resterande 
belopp dras av vid taxeringen för 
något eller några m· de fem föl
jande beskattningsdren. A 1·drag 
medges inte för något beskatt
ningsår med så hiigt belopp att un
derskott uppkommer i fön•iirvskäl
lan. 

A1·drag medges endast i den mlin 
den skattskyldige 1·isar att ji'irut
siittningar för m·drag fiireligger. 

0 Nuvarande punkt 12 av anvi>ningarna till 29 § föreslås upphävd prop. 
1984/85: 70. 
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Nuvarande lydelse 

20.' Punkt 11 av anvisningarna 
till 22 § iiRer 111utsvl!rt111de tillämp
nin}: heträjfande inkomst av rörel
se. 

5 

Föresla}:en lydelse 

20. Punkt I .1ju11de stycket och 
punkt 11 av anvisningarna till 22 § 
tilliimpa.1· också på inkomst av rö
relse. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och 
tillämpas första gången vid 1986 års taxering. 

·'Senaste lydelse l 975: 259. 

I* Riksdat.:en /<)84185. 6 sam/. Nr :!8 



SkU 1984/85:28 6 

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

Härigenom föreskrivs att 9 ~ 3 mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
komstskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11\'lirande lydelse 

9 § 

3 mom.~ Inkomst utgör A-inkomst eller B-inkomst enligt följande. 

Med A-inkomst förstås inkomst 
av tjänst. dock icke periodiskt un
derstöd eller därmed jämförlig peri
odisk intiikt som m•ses i 31 § kom
munalskattelagen, samt inkomst av 
jordbruksfastighet och rörelse om 
den skattskyldige varit verksam i 
förvärvskällan i ej blott ringa om
fattning. Med B-inkomst förstås öv
riga inkomster. 

Med A-inkomst förstås inkomst 
av tjänst samt inkomst av jord
bruksfastighet och rörelse om den 
skattskyldige varit verksam i för
värvskällan i ej blott ringa omfatt
ning. Med B-inkomst förstås övriga 
inkomster. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och 
tillämpas första gången vid 1986 års taxering. 

' Senaste lydclst: av lagens rubrik llJ74: 770. 
'Senaste lydelse 1982: 4Jh. 
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3 ·Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 72 a § taxeringslagen <I 956: 623) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse FiJreslagen lydelse 

72a §2 

Har taxering för inkomst eller förmögenhet som har beslutats av taxe
ringsnämnd icke införts i skattelängd inom föreskriven lid eller har sådan 
taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller eljest uppenbarli
gen införts felaktigt i sådan längd, får länsstyrelsen eller den lokala skatte
myndigheten besluta om rättelse av längden i denna del. Har beskaltnings- · 
bar inkomst enligt 2 § lagen (1958: 295) om sjömansskalt eller enligt I § 2 
mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning eller del antal perioder om 
trettio dagar för vilka skattskyldig uppburit sådan inkomst ändrats, skall 
myndigheten vidtaga härav betingad rättelse av längden. 

Länsstyrelsen eller den lol\ala skattemyndigheten får vidare, om inte 
särskilda skäl talar för att länsrätten bör avgöra frågan. besluta om rättelse 
av taxeringen i den mån denna blivit oriktig till följd av 

1) uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i 
deklaration. 

2) uppenbar felaktighet i fråga om uppgift till ledning för påförande av 
skogsvårdsavgift eller statlig fastighetsskatt eller om fastighets taxerings
värde. 

3) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av intäkt av annan fastighet 
enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370). beräkning av avdrag 
enligt 45 § första stycket kommunalskattclagen eller beräkning av garanti-
belopp enligt 47 § kommunalskattelagen, · 

4) uppenbar felaktighet i fråga om schablonavdrag för egenavgift och 
avstämning av sådant avdrag eller avdrag som annars medges skattskyldig 
utan särskild utredning, 

5) uppenbar felaktighet i fråga om avdrag, vars rätta belopp framgår av 
debitering, eller avräkning enligt 46 § 4 mom. kommunalskattelagen av 
allmänt avdrag, 

6J uppenbar felaktighet i fråga om grundavdrag eller avräkning enligt 
50 § 3 mom. andra stycket kommunalskattelagen av sädant avdrag. 

7) uppenbar felaktighet i Miga om sådana förutsättningar för skattere
duktion. som enligt 68 § skall antecknas i skattelängd. 

81 uppenbar felaktighet i fråga om förutsättningar för tillämpning av 
bestämmelserna i 11 § 3 mom. lagen om statlig inkomstskatt om uppdel
ning av A-inkomst och B-inkomst. 

9) uppenbar felaktighet i fråga om beriikning av makars och hemmava
rande barns förmögenhet enligt 12 § lagen ( 1947: 577) om statlig förmögen
hebskatt, 

IOl uppenbar felaktighet varige
nom A-inkomst enligt 9 § 3 mom. 

1 Lagen omtryckt 1971: 399. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773. 

2 Lydelse enligt prop. 1984/85: 18. 

!OJ uppenbar felaktighet varige
nom A-inkomst enligt 9 § 3 mom. 
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N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

lagen om statlig inkomstskatt har lagen om statlig inkomstskatt har 
betecknats som 8-inkomst eller in- betecknats som 8-inkomst, 
komst m• tjänst, till den del denna 
utgörs m· periodiskt understöd eller 
därmed jämförlig periodisk intäkt, 
har betecknats som A-inkomst, 

11 J uppenbarligen för lågt avdrag enligt 50 * 2 mom. fjärde stycket 
kommunalskattelagen eller motsvarande avdrag enligt lagen om statlig 
inkomstskatt. 

Länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten får också, om inte 
särskilda skäl talar för att länsrätten bör avgöra frågan, besluta om rättelse 
av taxeringen i de fall då denna uppenbarligen blivit för hög till följd av 

I) att den skattskyldige på grund av ett felaktigt eller ofullständigt 
underlag, som lämnats av annan än honom själv, har taxerats för en intäkt 
som han inte har haft. 

2) att den skattskyldige först efter taxeringsperiodens utgång har styrkt 
sin rätt till ett i självdeklarationen eller hos taxeringsnämnden yrkat av" 
drag, 

3) att taxeringsnämnden inte har prövat uppgifter som varit tillgängliga 
för skattemyndigheterna. 

Föreligger felaktighet av angivna slag får myndigheten även besluta om 
därav föranledd ändring av den skattskyldiges eller makens taxering i ovan 
angivna hänseenden. 

Efter utgången av maj månad året efter taxeringsåret får rättelse enligt 
denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om felaktighet av 
den art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorts hos den som har 
att besluta om rättelsen. 

Innan rättelse beslutas skall. om det behövs, yttrande inhämtas från 
taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd enligt andra eller 
fjärde stycket höjning av taxering. skall den skattskyldige beredas tillfälle 
yttra ·sig innan rättelse sker, om hinder härför ej möter. 

Beslutas rättelse eller vägras ·rättelse som den skattskyldige har yrkat. 
skall. om detta ej är uppenbart övertlödigt. beslutet inom två veckor 
tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 S 4 mom. föreskrivs i 
fråga om undc1Tättelse beträffande taxeringsnämnds beslut. 

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf förs genom 
besvär över den taxering som avses med rättelsebeslutet. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, dii lagen enligt uppgift 
på den har kommit ut från trycket i Svensk fört'attningssamling. och 
tillämpas första gången i fräga om 1986 års taxering. 
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Motionerna 

Motioner väckta med anledning av propositionen 

1984/85:282 av Rune Tonvald (c) och Rolf RiimgånJ (c) 

I motionen yrkas 

9 

1. att riksdagen hos regeringen begär ett förslag om trygghetsfonder på siitt 

som angivits i motionen för tillämpning fr. o. m. inkomståret 1986, 

2. att riksdagen definierar vad som skall avses med första kalenderår för 

rörelse resp. utvecklingskostnader på sätt som angivits i motionen. 

1984/85:283 av Birgitta Hamhracus (c) och Karl Boo (c) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen anhåller hos regeringen om utredning och förslag till 

befrielse frim skatt för kulturarbete, 

2. att riksdagen beslutar att kulturskattekommittens förslag tills vidare 

skall följas i enlighet med vad som anförts i motionen. 

1984/85:284 av Stig Joscfson m. fl. (c) 

såvitt avser yrkandena 

l. att riksdagen beslutar att i rörelse och tjänst skall kostnader för 

utnyttjande av egen bostad vara avdragsgilla om verksamheten i väsentlig 

mån hindrat lokalens användning för bostadsändamal, 

2. att riksdagen beslutar att avdrag skall få göras för löpande omkostnader 

under de tre närmast föregående åren före en rörelses påhörjande. 

3. att riksdagen ger regeringen till känna vad i motionen anförts rörande. 

inrättande av särskild referensgrupp med kulturarhetarreprcsentation vid 

utarbetandet av riksskatteverkets information, 

1984/85:285 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen beslutar att avdrag enligt 29 § 19 b kommunalskattelagen 

skall medges för utvecklingskostnader under det år då rörelsen påbörjats och 

de två närmast föregående ären, 

2. att riksdagen beslutar att avdragsrätt för kostnader för arbetslokal skall 

medges om den huvudsakliga delen av rörelsen bedrivs inom bostaden samt 

att annan fast lokal för verksamhetens bedrivande inte finns. 

3. att riksdagen beslutar att avdrag skall medges med 4 000 kr. om arbetet 
utförts i egen bostad oavsett bostadstyp. 

1984/85:286 av Jan-Erik Wikström rn. fl. (fp) 

såvitt avser yrkandena 

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

motionen anförts angående taxeringsnämndernas sammansättning vid tax
ering av kulturarbetare, 

2. att riksdagen beslutar att avdrag får göras för löpande kostnader som 

hänför sig till det kalenderår då rörelsen påbörjats samt kostnaderna under 

andra och tredje året före rörelsens påbörjande. 
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Motioner väckta vid riksmötet 1983/84 

1983/84:597 av Inger Koch (m) 

I motionen yrkas att riksdagen begLir att regeringen framliigger förslag om 

att arbetsstipendier för konstnärlig verksamhet blir beskattade som A

inkomst. 

1983/84:2075 (jfr 2074) av Linnea Hörlen (fp) och Ulla Tillander (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär sådana åtgärder. som 

medför att arbetsstipendier och liknande bidrag till kulturarbetarna 

skattehänseende anses vara A-inkomst. 

Motioner väckta under allmänna motionstiden i år 

1984/85:408 av Marianne Karlsson (c) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag om införande 

av skattekonton för idrottsmän. 

1984/85:487 av Rosa Östh (c) och Kersti Johansson (c) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att avdrag skall medges för 

kontorslokal i anslutning till bostaden. 

1984/85:1619 av Bo Lundgren (m) och Rolf Dahlberg (m) 

såvitt avser yrkande 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts beträffande möjligheter för inkomstutjämning för idrotts
utövare. 

1984/85:1620 av Per-Richard Molen (m) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begär förslag om skattefrihet för anstLilldas 

ersättningar från förslagsverksamhet, 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att utbetalade ersättning

ar för förslagsverksamhet icke skall påföras arbetsgivaravgifter. 

1984/85 :2390 av Rune Ångström ( fp) 

I motionen yrkas att riksdagen i skrivelse till regeringen bt:gär en utredning 

om gynnsammare skatteregler för idrottsmän med kmporärt höga inkomster 

så att dessa kan fördelas undt:r en längre uttagsperiod. 

Yttranden från annat utskott 

Skatteutskottet har berett kulturutskottet tillfälle yttra sig över propositio

nen och motionerna. Kulturutskottet har avgivit två yttranden, 1984/85:4 y 

och 5 y. De har fogats som bilagor till betänkandet. 
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Utskottet 

Inledning 

'f<u1turskattekommitten avliimnade i juli .!983 sitt slutbetiinkande (SOU 

1983:53) Kulturarbetare och uppfinnare. Kommittens uppgift var enligt 

direktiven att se över de best~immdser som reglerade inkomstskatte- och 

socialavgiftsfrågor för· kulturarbetare och . uppfinnare samt att ta upp 

spörsmål som kommitten fann· ha ett så nära samband med skatte- och 

avgiftsreglerna att de borde behandlas i ett sammanhang. _ 

Kommittens betänkande innehöll ett flertal förslag om förändringar pä 

skatteområdet av betydelse för framför allt kulturarbetare och uppfinnare. 

Några av förslagen var avsedda att gälla generellt i fraga om rörelseidkare. 

andra tog sikt..: på nämnda b;lda yrkeskategorier. Vid remissbchandlingen av 

kommittebetänkandet bemöttes förslagen positivt av de officiella organen på 

kulturområdet och av kulturarbetarnas organisationer. medan andra remiss

instanser av bl. a. administrativa skäl var kritiska mot några av förslagen. 

I den förevarande propositionen, som bygger pä kommittcbctänkandet. 

har finansministern. som framgår av det följande, godtagit en del av kritiken. 

Förslagen har fått en generell utformning även om de avser skattefrågor av 

särskild vikt för kulturarbetarna. 

Utskottet delar den av kulturskattekommitten framförda uppfattningen 

att kulturarbetarnas verksamhet och förutsättningarna härför företer särdrag 

som medför att skattereglerna i vissa hänseenden framstår som mindre väl 

anpassade till deras speciella arbetsförhållanden. I luvudsyftet med proposi

tionen är att skapa förutsättningar för en mera rättvis beskattning .av 

kulturarbetarna. Enligt utskottets mening är förslagen väl ägnade att 

tillgodose detta syfte utan att för den skull kraven p!t likformighet mellan 

kulturarbetare och andra skattskyldiga åsidosätts. Utskottet anser sig därför 

böra - i likhet med kulturutskottet - godta propositionen. 

Utskottet behandlar i det följande uteslutande frågor som tas upp i de med 

anledning av propositionen väckta motionerna. Utskottet. behandlar ocks<I 

vissa motioner från den allmänna motionstiden i år och därutöver ocksa två 

motioner frän förra riksmötet med direkt anknytning till ett av förslagen i 

propositionen. 

Rörelsebegreppet m. m. 

Kulturskatte kommitten tog i sitt betänkande upp frägan huruvida ett 

särskilt inkomstslag borde införas för litteriira och konstnärliga yrkesutöva

re. Kommitten fann dock att ett sådant inkomstslag skulle medföra så 

betydande administrativa nackdelar. bl. a. genom en omfattande omredige

ring av kommunalskattelilgen (KL) och följdändringar i andra författningar. 

att kommitten avstod från att Higga ett sådant förslag. Däremot ansåg 

kommitten att man i KL borde ta in en bestämmelse. om att litterär eller 
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konstnärlig verksamhet skulle anses yrkesmässigt bedriven även om ett 

egentligt vinstsyfte inte förelegat men verksamheten medförde eller kunde 

antas medföra intäkter. 

Vid remissbehandlingen gjordes från flera hMl gällande att ett s<°1dant 

rörelsebegrepp kunde befaras medföra tillämpningsproblem och ge utrymme 

för missbruk. 

Något förslag om ändrat rörelsebegrepp läggs inte i propositionen. 

Finansministern motiverar detta bl. a. med att med kommittens förslag en 

verksamhet som uppenbarligen iir av hobbykaraktär kunde förvandlas till 

rörelse efter någon enstaka försäljning och att detta skulle ge utrymme för 

manipulationer. 

Birgitta Hambraeus och Karl Boo (båda c) anser att det finns starka skäl 

överväga att befria kulturarbete helt eller delvis från skatt och begär i motion 

283 en utredning i sådant syfte. I avvaktan på resultatet av en utredning bör -

menar de - ett särskilt inkomstslag inför~s för kul_turnr_betare. 

Som tidigare nämnts har kulturskattekommittcn avvisat tanken på att 

hänföra konstnärlig verksamhet till ett särskilt inkomstslag. En majoritet av 

remissinstanserna har godtagit kommittens bedömning. 

Som framgår av kulturutskottets yttrande 4 y avser kulturutskottet att i ett 

kommande betänkande om kulturbudgeten för budgetåret 1984/85 ta upp 

den övergripande frågan om kulturarbetarnas villkor till närmare behand

ling. I samband därmed får utskottet anledning behandla även två av 

skatteutskottet till kulturutskottet överlämnade. motionsvis väckta utred

ningsyrkanden avseende bl. a. kulturarbetarnas skatter och avgifter. I det 

sammanhanget aktualiseras alltså ånyo frågan om ett särskilt inkomstslag för 

kulturarbetarna. Skatteutskottet anser för sin del att kulturarbetarnas 

speciella skatteproblem bör lösas pE1 annat sätt än genom införande av ett 

sfaskilt inkomstslag eller ett särskilt rörelsebegrepp för kulturarbetare. Med 

hänsyn härtill och då en befrielse från skatt helt eller delvis för vissa 

yrkesgrupper skulle strida mot kravet på riittvisa och likformighet vid 

taxeringen avstyrker utskottet motion 283 såvitt nu är i fråga. 

Bokföring och deklaration 

Kulturskattekommittens förslag innebar att bokföringsreglerna för kultur

arbetare med en årsomsättning under 20 basbelopp skulle förenklas. I 

räkenskaperna skulle, vid sidan av uttag. bara behöva redovisas vad som 

kontant flutit in och getts ut. Också denna del av betänkandet mötte kritik vid 

remissbehandlingen av andra instanser än dem som företriidde kulturområ

det. Något föi,-slag om särskilda bokförings- och deklarationsregler har inte 
lagts i propositionen. 

Birgitta Hambraeus och Karl Boo (båda c) yrkar i motion 283 att 

kommittens förslag genomförs. 
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Skatteutskottet delar finansministerns. kulturutskottets och <ltskilliga 

remissinstansers bedömning att ett införande av siirskilda bokföringsregler 

för en viss kategori inkomsttagare skulle vara iignat att komplicera regelsys

temet. Fdgan om en särbehandling av vissa grupper skattskyldiga i detta 

hiinseendc diskuterades utförligt under förarhetcna till hokföringslagcn. 

Diirvid konstaterades att alla riirclseidkare i praktiken m{1ste föra riikenska

pcr och att det skulle vara meningslöst att undanta mindre rörelseidkare från 

bokföringsskyldighcten. eftersom de skatteriittsliga bestiimmelserna iindi'l 

uppstiillde bestiimda krav p{1 noteringar och redovisning av resultat och 

stiillning. 

Som finansministern framhåller stiills pi1 det stora flertalet kulturarbetare 

med m{1ttliga intäkter i verksamheten inte n<lgra långtg~iende krav p{1 

bokföring uch uppgifter vid taxeringen. 

Av propositionen framgår att bokföringsniimnden visat intresse för en 

utviirdering av de nuvarande bokföringsrcglerna för smitföretagarnas del. 

Noteras hör ockst1 att 1980 i1rs företagsskattekommittc nyligen lagt fram ett 

förslag om ens. k. staketmodell för enskilt bedriven näringsverksamhet. som 

- om det antas - torde förutsätta en omprövning av frågan vilka 

hokföringsregler som skall giilla för smiiföretagare. 

Med hiinsyn till det anförda avstyrker skatteutskottet motion 283 också i 

denna del. Utskottet förutsätter. i likhet med kulturutskottet. att i enlighet 

med kulturskattckommittens förslag en informationsskrift för kulturarbetare 

färdigstiills med uppgifter om bokföringsrcglernas tillämpning och de 

beskattningsregler som har direkt samband med dessa. 

Utvccklingskostnader 

Tidigare giillde som grundprincip i svensk beskattningsriitt att man vid den 

skattemiissiga inkomstberäkningen endast beaktade sådana kostnader som 

hiinförde sig till det aktuella riikenskaps[iret. Från denna grundregel har 

avsteg gjorts genom siirskilda bestiimmclser. Exempel hiirpi'1 utgör reglerna 

om förlustavdrag. 

I propositionen föreslii.s på grundval av kulturskattekommittcns förslag en 

riitt till avdrag för utgifter som belöper pä tid innan en verksamhet utvecklats 

till rörelse. Avdraget för avse uteslutande löpande omkostnader som hänför 

sig till det kalenderär df1 rörelsen p{1börjats och det närmast föregaencle [iret 

och skall utnyttjas mot riirelseintiikter under de sex första rörclsearen. För 

att hindra missbruk har föreskrivits att avdraget inte far leda till underskott i 

förviirvskiillan något av tiren. 

I motionerna 283 av Birgitta Hambraeus och Karl Hon (hi1da c). 284 av Stig 

Josefson m. tl. (c), 285 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) och 286 av Jan-Erik 

Wikström m. Il. (fp) begiirs en utvidgning av avdragsmöjligheterna. Enligt 

motionärerna bakom motiLmerna 283. 284 och 286 hör avdragsriitten - i 

enlighet med kulturskattekommittcns förslag - omfatta löpande kostnader 

I** Riksdag1·11 /98./i85. 6saml. Nr 28 
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under det år dit rörelsen p[1biirjats och tre år dessförinnan, medan motionii

rerna bakom motion 285 begriinsat sitt yrkande till utvecklingskostnado:r som 

hänför sig till det första rlirdsdret och t\·;°1 [1r dessförinnan. Rune Tonvald 

och Rolf Riimgård (b{1da c). som anser den i propositionen föreslagna 

tidsramen vara i knappaste laget. yrkar i motion 282 att riksdagen l:imnar en 

definition på begreppen ''kalenderår då rörelsen pföörjats·' och 

"utvecklingskostnader". Enligt motionärernas uppfattning bör med det 

förra uttrycket förstås det år då den skattskyldige första gf111gen uppbiir en 

ersättning som överstiger kostnader för egna utlägg i form av material. resor 

och uppehälle utom hemorten. Till utvecklingskostnad~·r bör enligt deras 

mening hänföras också resekostnader och ökade levnadskostnader vid 

vistelse utom hemorten. 

Vad först ang[ir sistniimnda yrkande vill utskottet erinra om att med 

utvecklingskostnader enligt propositionen skall förstiis alla löpande kLlstna

'cler som hänför sig till verksamheten i fr~1ga och som skulle ha varit 

avdragsgilla ckt i\r de lagts ned om verksamheten redan dä hade bedömts som 

rörelse. Med denna vida definition av begreppet m[1ste som utvecklingskost

nader naturligtvis riiknas si1väl kostnader för resor och uppehiille -

niidviindiga för verksamheten - som andra i en rörl'lse omedelbart 

avdragsgilla utgifter. Friigan niir en rörelse skall ha pi1börjats är enligt 

utskottets mening av den arten att den rimligen bör avgöras i varje siirskilt 

fall. Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat motion 282 i denna del. 

N;lgon särskild f1tgiird med anledning av motionen finner utskottet inte 

påkallad. 

Kulturskattekommittens förslag om avdrag för utvecklingskostnadcr har 

vid remissbehandlingen fatt ett överviigande positivt mottagande. Från 

instanser som företräder skatteadministrationen har emellertid uttalats att en 

riitt att i efterhand dra av löpande kostnader som hiinför sig till tidigare 

beskattnings[1r och som i förekommande fall bör kvittas mot tidigare intiikter · 

i verksamheten med nödviindighet kommer att innebiira stora kontrollpro

blem och att reglerna diirför bör göras sniivare iin enligt kommittcförslaget. 

-S,katteutskottet delar - i likhet med kulturutskottet - denna uppfattning. I 

valet mellan en tv;hlrsgräns och en ett[1rsgriins har utskottet ansett sig böra 

stanna för det senare alternativet. Utsk(>ttet har därvid bl. a. beaktat att det 

hiir rör sig om lagstiftning som skall giilla generellt och som innebiir en nyhet i 

svensk skatterätt. Det kan diirför finnas siirskild anledning att i inlednings

skedet iaktta viss försiktighet. En omprövning kan naturligtvis bli aktuell då 

niiniiarc erfarenheter vunnits av reglernas praktiska tilliimpning. 

Ml'd det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motio

nerna 28.3-2R6 i denna del. 

Arbetslokal i egen bostad 

Frågor rörande rätt till avdrag för arbetsrum i egen bostad bedöms för 

närvarande mycket restriktivt i praxis. I princip har krävts att rummet varit 
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avskilt från hostaden i övrigt eller inrett sä att det i stort sett inte kunnat 

utnyttjas som bostad. 

FörslagL't i propositionen inneb:ir en utvidgning av avdragsriitten i 

inkomstslaget rörelse. Liksom i dag skall avdrag medges om en siirskild lokal 

inrättats för rörelsen i bostaden. En bestämmei'se h:irom har tagits in i 

anvisningarna till 29 * KL. Avdrag skall emellertid ocks{1 medges om den 

skattskyldige utfört minst 800 timmars arbete i bostaden under i\ret. l det 

senare fallet medges avdrag enligt schablon med antingen 2 000 kr. eller 

4000 kr. heroendc på om arbetet utförts i egen fastighet eller i hyres- eller 

bostadsriittslägcnhet. l timantalet far jiimte arbete för riirelsen :i ven inriiknas 

tillfälligt arbete som har n:ira samband med rörelsen men iir att hiinfiira till 

tjänst. 

Yrkandet i motilmerna 2t-:3 av Birgitta Hambraeus och Karl Boo (b[1da c) 

och 284 av Stig Josefson m. fl. ( c) övcrcnsst;immer med kulturskattckommit

tcns förslag och inneb;ir att i inkomstslagen riirclse och tj:inst kostnader för 

utnyttjande av egen bostad skall vara generellt avdragsgilla, om verksamhe

ten i v:iscntlig män hindrat lokalens användning för bostads:indamf1l. I fr{1ga 

om tj:inst tillkommer kravet att arbetsgi,·aren inte tillhandahallit lokal. 

Motioniircrna bakom motion 285. Knut Wachtmeister m. fl. (m). anser att 

kostnader för arbetslokal alltid skall vara avdragsgilla i rörelse om den 

huvudsakliga delen av rörelsen bedrivs innm bostaden och annan fast lokal 

för rörelsen saknas. Samma motion:irer yrkar t:>eks[1 att schablonavdraget för 

arbetsrum i egen bostad skall utgöra 4 000 kr. oavseit bostadstyp. Rosa Östh 

och Kersti Johansson (bt1da c.) slutligen yrkar i motion 487 att kostnader för 

kontorslokal i anslutning till bostad skall vara avdragsgilla. 

Som framhalls i propositionen har nuvarande praxis i fnlga om avdrag för 

arbetsrum i egen bostad den fördelen att avdragsriittcn kari prövas mot 

bakgrund av vissa liitt konstaterbara ornst:indigheter och varje utvidgning av 

den nuvarande avdragsrätten den nackdelen att den kan v;intas medföra en 

ytterligare belastning p[1 skatteadministrationen. Som kulturutskottet fram

hMl~r kan den nuvarande ordi1ingen n:ir det giiller kulturarbetare inte anses 

godtagbar i andra fall iin sådana diir den konstnärliga vcrksamhetei1 bedrivs i 

atcljeform och där alltså möjligheterna att anv:inda arbetslokalen för 

bostadsiindamål är ytterst begriinsade. I s{1dana fall medges redan i dag 

avdrag för arbetsrum. 

Frän rlittvisesynpunkt m[1ste det cHirför anses angeläget att man inför· 

bestämmelser som i högre grad iin hittills tillgodoser kravet p[1 likformighet 

mellan olika kategorier skattskyldiga. Den i propositionen föreslagna 

ordningen. som knyter avdragsriitten till antalet utförda arbetstimmar i den 

egna bostaden. finner utskottet tillfredsst:illande neh b:ittre iignad att 

tillgodose kravet p<"i enkelhet iin elen av kulturskattekommittcn föreslagna 

ordningen. Denna förutsätter niimligcn att man även fons;ittningsvis under

söker om och i vilken omfattning en arbetslokal kunnat anviinclas för 

bostadsändamiil. Samma kritik kan i viss mån riktas mot förslaget i motion 

----
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285, som för avdragsrätt bl. a. förutsiitter att den huvudsakliga delen av 

rörelsen bedrivs inom hostaden. Vad slutligen ang{ir yrkandet i motion 487 

får det anses vara i stort sett tillgodosett genom förslaget i propositionen. 

Med det anförda och d[1 utskottet anser det rimligt med ett liigre 

schablonavdrag i det fall arbetet utförts i egen bostad tillstyrker utskottet 

propositionen. Utskottet avstyrker följaktligen samtliga motioner såvitt nu 
är. i fråga. 

A-inkomst och 8-inkomst 

Förslaget i propositionen inncbiir att all inkomst av tjänst skall hiinföras till 

A-inkomst. I lärigenorn ko1.11rner vissa hidrag från Sveriges författarfond nch 

konstnärsnämnden. vilka hittills utgjort B-inkomst. att utgöra A-inkomst 

och alltså bli föremål för helt individuell beskattning. 

Två motioner från förra riksmötet, 597 av Inger Koch (m) och 2075 av 

Linnea Hörlen och Ulla Tillander (båda fp), vilka innehåller yrkanden att 

arbetsstipendier och liknande bidrag till kulturarbetare skall räknas som 

A-inkomst, är härigenom tillgodosedda. Någon åtgärd med anledning av 

motionerna är således inte påkallad. 

Enhetlig taxering m. m. 

Kulturskattekommitten föreslog att speciella taxeringsnämnder skulle 

inrättas för granskning av kulturarbetarnas deklarationer. 

Enligt propositionen bör kulturarbetare normalt taxeras av sådana särskil

da nämnder som taxerar skattskyldiga med komplicerade inkomstförh<"'illan

den. Vidare skall enligt-uttalande i propositionen förutsiittningarna för en 

enhetlig taxering förbättras genom specialinriktad information från riksskat
teverket (RSV). 

Birgitta Hambraeus och Karl Boo (båda c) yrkar i motion 283 att 

kommitteförslagct genomförs, medan Jan-Erik Wikström m. tl. (fp) i motion 

286 begär att riksdagen som ·sin mening ger regeringen till kiinna att i de 

särskilda nämnderna bör ingå ledamöter med god inblick i kulturarbetarnas 

villkor. Stig Joscfson m. fl. (c) slutligen begiir i motion 284 ocks[i ett 

tillkännagivande. Det g{1r ut p[1 att en särskild refrrensgrupp med represen

tanter från kulturarbetarna utses som kan överliigga med RSV vid utarbetan

det av den specialinriktade information som enligt propositionen skall utg[1 

från RSV. 

Som framgår av propositionen är frågan om den framtida taxeringsorgani

sationen för närvarande föremål för överväganden inom skatteförenklings

kommitten. Mot den bakgrunden är utskottet - i likhet med departements

chefen och på av honom anförda skäl - inte berett att nu medverka till 

införandet av speciella nämnder för kulturarbetare. Utskottet avstyrker 

följaktligen motion 283 i denna del. 

Vad härefter angår motionerna 284 och 286 innebär enligt utskottets 
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mening de uttalanden som görs i propositionen en tillfredsställande garanti 

för att taxeringarna kommer att bli så enhetliga som möj_ligt och att 

kulturarbetarnas speciella förhållanden kommer att beaktas i taxeringsarbe

tet. I likhet med kulturutskottet vill skatteutskottet understryka önskvärdhe

ten och betydelsen av att i de särskilda nämnderna ingär ledamöter med god 

inblick i kulturarbetarnas förhållanden och att RSV utan dröjsmål medver

kar till att förbiittra kulturarbetarnas bcskattningssituation genom råd och 

anvisningar ägnade att friimja en materiellt riktig och likformig tillämpning 

av den nya lagstiftningen. Som kulturutskottet också framhåller bör det 

ankomma pfi verket att pröva hur det skall tillföras erforderlig sakkunskap 

för att kunna fullgöra de nya uppgifterna. Med det anförda avstyrker 

skatteutskottet också motionerna 284 och 286 i denna del. 

Förslaget i propositionen avseende kostnader för resor i konstnärlig eller 

därmed jämförlig verksamhet innebiir i huvudsak en kodifiering av gällande 

praxis och föranleder ingen erinran frän utskottets sida. 

Inte heller i övrigt har utskottet något att invända mot propositionen. Med 

hänsyn till att 45 §KL fr. o. m. 1986 års taxering. dvs. den taxering då de nya 

hestiimmclserna skall tillämpas första gången, kommer att innehålla endast 

ett stycke, föreslår utskottet en redaktionell ändring i 72 a §i förslaget till lag 

om ändring i taxeringslagen. 

Övrigt 

l flera motioner framställs yrkanden av innebörd att vissa yrkeskategorier, 

företriidesvis professionella idrottsmän med temporärt höga inkomster. skall 

ha möjlighet att fördela sina inkomster jämnare i tiden genom att göra 

skattefria avsättningar till trygghetsfonder eller liknande. Det gäller motio

nerna 282 av Rune Torwald och Rolf Rämgård (båda c), 408 av Marianne 

Karlsson (c). 1619 av Bo Lundgren och Rolf Dahlberg (båda m) och 

1984/85:2.WO av Rune Ångström (fp). 

Så ~ent som i höstas avstyrkte utskottet ett yrkande av samma innehåll som 

i motion 282. Utskottet framhöll därvid att problem av den art som 

aktualiserades i motionen inte minst av administrativa skäl borde lösas pä 

annat sätt än genom införande av en rätt till skattefria fondavsättningar. 

Utskottet, som vidhåller denna uppfattning, vill i sammanhanget erinra om 

att företagsskattekommitten lagt fram förslag om en modell för beskattning 

av niiringsverksamhet som bygger pfi grundtanken att i verksamheten 

uppkommen vinst som stltr kvar i verksamheten bara skall beskattas med en 

lågprocentig, proportionell statlig skatt. Denna metod ger näringsidkaren 

stora möjligheter att ackumulera vinst i verksamheten och kommer. om den 

antas, att innebära att åtskilliga resultatreglerande åtgärder i beskattningen 

kan undvaras. Med det anförda avstyrker utskottet samtliga motionsyr

kandcn. .. 
Utskottet har slutligen att ta ställning till motion 1620 av Per-Richard 
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Molen (m). Motioniiren anser att anstiilldas. ersiittningar för försl;1gsverk

samhet bör undantas fr~tn skatte- och avgiftsplikt. 

l\frd anledning av motinnen vill utsknttet L'ndast L'rinra om att tkn fri"1ga 

som motioniiren aktualiserar iir föremal för iivcrviiganden inom innovations

skatteutredningen. '-J;°igon i1tgiird med anledning a\ motionen iir enligt 

utskottets mening diirför inte p~tkallad. varför utskLittet avstyrker bifall till 

den. 

Hemställan 

Utskottet hemstiillt:>r 

I. betriiffande skalfl'htfridsc fiir k11/111rarbe1are 

att riksdagen avsliir motion 1984/85: 283 yrkande I. 
2. bt:>triiffande rörelsebegr<'pfi<'I och siir.1kil! inko111s1slag .för k11/11m1r

be1are 

att riksdagen avsbr motion 1984/85:283 yrkande 2 i denna dd. 

3. betriiffande bokföring och d<'klarcaion 

att riksdagen avsbr motion 1984/85:283 yrkande 2 i denna del. 

4. beträffande 1111·ecklingskos1nada 

att riksdagen med avslag p{1 motionerna l 984/85:282 yrkande 2. 

1984/85:283 yrkande 2 i denna del. 1984/85:284 yrkande 2. 
1984/85:285 yrkande I och 1984/85:W6 yrkande 2 bifaller prnposi

tion 1984/85:93 i denna del. 

5. betriiffande arhe1slokal i egen hoswd 

att riksdagen med avslag p<i motionerna 1984/85:283 yrkande 2 i 

denna del. 1984/85:284 yrkande I. 1984/85:285 yrkandena 2 och 3 

och 1984/85:487 bifaller propositionen i denna del. 

6. beträffande A-inko111s1 och B-inko111s1 

att riksdagen mt:>d avslag pii motionerna 1983/84:597 och 1983/ 

84:2_075 bifaller propositionen i denna del. 

7. beträffande e11he1/ig 1axering 

att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:283 yrkande 2 i 

denna del, 1984/85:284 yrkande 3 och 1984/85:286 yrkande 1 

bifaller propositionen i denna del. 

8. betriiffande i11ko111.11111jii11111i11g genom .fimdm·sii1111ing 

att riksdagen avsl:ir motionerna 1984/85:282 yrkande I. l 984/ 

85:408. 19iW85:1619 yrkande 2 och 1984/85:2390. 

LJ. bctriiffande fi.ir.1/ag.1Terksmnlw1 

att riksdagen avsl{ir motion 1984/85: 1620 .. 

10. betriiffande proposi1io11rn i iil"rig1 och lag.fi'irslagrn 

att riksdagen med bifall till propositionen antar de vid propositio

nen fogade förslagen till 

a. lag om ~inclring i kommunalskattelagen ( 1921':370). 

b. lag om iindring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstsk<itt. 
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c. lag om ändring i taxeringslagcn ( 1956:623) med den ändringen 

att 72 a § erhftller följande si1som utskottets fijrslag betecknade 

lydelse: 

Regeringens förslag 

Har taxering - - - - - -
Länsstyrelsen eller - - -

taxeringsvärde. 

72 a § 

.3) uppenbar felaktighet i frt1ga Lllll 

beriikning av intäkt av annan fastig
het enligt 24 § 2 mom. kornmunal
skattclagen ( 1928:.370). beriikning 
av avdrag enligt 45 § försra stycket 
kommunalskattelagen eller beriik
ning av garantibelopp enligt 47 § 
kommunalskattclagen. 

4) uppenbar felaktighet 
riittelscbcslutet. 

Stockholm den 26 mars 1985 

Pt1 skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

U1.1ko1tC1s förslag 

- av liingdcn. 
- - - - fastighets 

.3) uppenbar felaktighet i fr{1ga om 
hedkning av intiikt av annan fastig
het enligt 24 ~ 2 mom. kommunal
skattclagen ( 1928:370). heriikning 
av avdrag enligt 45 § kommunalskat
telagen eller beriikning av garantihe
lnpp enligt 47 § kommunalskatte-
lagen. 

- - - - med 

Niirl'(mmde: Rune Carlstein (s). Knut Wachtmeister (m). Stig Joscfson (c). 
Olle Westberg (s)*. Hagar Normark (s). Bo Lundgren (m). Ingemar 
Hallcnius (c). Bo Forslund (s). Egon Jacobsson (s)*, Karl Björzen (ml*, 
Kjell Johansson (fp). Lars Hedfors (s). Ewy Möller (m), Bruno Powmaa (s) 
och Erkki Tammenoksa (s). 

• Ej närvarande vid justeringen. 

Reservationer 

Utvecklingskostnader (mom. 4) 

I. Knut Wachtrneister. Bo Lundgren, Karl Björzcn och Ewy Möller (alla m) 

anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande pii s. 14 som börjar med 

'"Kulturskattekommittens förslag"' och slutar med ··denna del'" bort ha 

följande lydelse: 

Det primiira syftet med den förevarande propositionen iir att genom 

speciella skatteregler beakta en särskild yrkeskategoris - kulturarbctarnas 

- särpräglade arbetsförhållanden. Denna kategori rördseidkare dri\'cr sin 
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verksamhet med andra bevekelsegrumlcr och oftast under helt andra 

ekonomiska föruts:ittningar än rörelseidkare i allm:inhet. Utskottet finner 

det tillfredsställande att regeringen nu lagt ett förslag som ger möjlighet till 

avdrag för kostnader vilka uppkommit innan en rörelse piihörjas. Den i 

propositionen föreslagna tidsgriinsen anser utskottet cHiremot vara alltför 

snävt tilltagen. Om en avdragsrätt av den här arten inte skall förfela sitt syfte 

bör den rimligen omfatta :ivcn sådana löpande kostnader som ligger Uingre 

tillbaka i tiden :in ett år. Endast därigenom kan avdragsr:itten p~i ett mer 

avgörande s:itt underl:itta en kulturarbetares situation i initialskedet av 

verksamheten. 

Utskottet har övervägt om tidsgränsen bör s:ittas vid tvä eller tre· år före 

rörelsens påbörjande och ansett sig böra stanna för det förra alternativet. En 

tvåårsgräns överensstämmer för övrigt med det förslag som pit sin tid lades 

fram av företagsskatteberedningen och som bemöttes positivt av det helt 

övervägande antalet remissinstanser. Förslag om en utvidgning av tidsgr:in

sen bör sä snart som möjligt föreläggas riksdagen. Med det anförda anser 

utskottet sig ha besvarat motionerna 283-286. 

dels att utskottet under mom. 4 bort hemstiilla 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:93 i denna del 

och motionerna 1984185:285 yrkande I. 1984/85:283 yrkande 2 i 

denna del. 1984185:284 yrkande 2 och 1984/85:286 yrkande 2 hos 

regeringen begiir förslag om utvidgning av riitten till avdrag för 

utvecklingskostnader i enlighet med vad utskottet anfört. 

2. Stig Josefson (c). Ingemar Hallenius (c) och Kjell Johansson (fp) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 14 som börjar med 

"Kulturskattekommittens förslag" och slutar med .. denna del" bort ha 

följande lydelse: 

Vad härefter angär fritgan om den tidsgräns som bör gi.illa för rätten till 

avdrag för utvecklingskostnader vilka uppkommit före rörelsens början vill 

utskottet framhålla följande: 

Det primiira syftet med den förevarande propositionen iir att genom 

speciella skatteregler beakta cn siirskilcl yrkeskategoris - kulturarbetarnas 

· - särpräglade arbetsförhållanden. Denna kategori rörelseidkare driver sin 

verksamhet med andra bevekelsegrunder och oftast under helt andra 

ekonomiska förutsättningar än rörelseidkare i allmänhet. Utskottct finncr 

det tillfredsställande att regeringen nu lagt ett förslag som gcr möjlighet till 

avdrag för kostnader vilka uppkommit innan en rörelse päbörjas. Den i 

propositionen föreslagna tidsgränsen anser utskottet däremot vara alltför 

snävt tilltagen. Om en avdragsrätt av den här arten inte skall förfela sitt syfte 

bör den rimligen omfatta även siidana löpande kostnader som ligger liingrc 

tillbaka i tiden än ett är. Endast därigenom kan avdragsrätten p{1 ett mer 

avgörande sätt underlätta en kulturarbetarcs situation i initialskedet av 

verksamheten. 
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L:tskottet har övervägt om tidsgriinsen hiir sättas vid tvt1 eller tre år före 

rörelsens p[1börjande och ansett sig höra stanna för det senare alternativet. 

Det sammanlagda beloppet avseende ··gamla kostnader'" bör enligt utskot

tets mening i förekommande fall kvittas mot tidigare int:ikter i verksamheten 

inklusive naturligtvis det sammanlagda beloppet av vad som aktiverats i 

räkenskaperna. 

Utskottet är medvetet om att en tidigareliiggning av tidsgränsen för avdrag 

avseende kostnader från tidigare ;h kan innebära vissa kontrollprnhlem, 

sLirskilt som lagstiftningen är avsedd att gälla generellt i fräga om rörelseidka

re i allmiinhet. De nackdelar som detta kan innebära skall emellertid vägas 

mot de enligt utskottets mening betydande fördelar som en avdragsrätt för 

utvecklings- och ctableringskostnadcr måste innebära inte bara för kulturar

bctare utan även för andra rörelseidkare. 

l'vlcd det anförda anser utskottet sig höra förorda att riksdagen hos · 

regeringen begär förslag så snart som möjligt om utvidgning av riitten till 

avdrag för utveeklingskostnader i enlighet med vad utskottet anfört. 

Härigenom anser utskottet sig ha besvarat motionerna. 

dels att utskottet under mom. 4 bort hemställa 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:93 i denna del 

och motionerna 1984/85:284 yrkande 2. 1984/85:283 yrkande 2 i 

denna del, 1984/85:285 yrkande I och 1984/85:286 yrkande 2 hos 

regeringen begiir förslag om utvidgning av rätten till avdrag för 

utvecklingskostnader i enlighet med vad utskottet anfört. 

Arbetslokal i egen bostad (mom. SJ 

3. Knut Waehtmeister (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. 15 med '"Från 

rättvisesynpunkt" och slutar på s. 16 med '"i fråga" bort ha följande lydelse: 

Den praxis som utbildat sig i fri1ga om avdrag för arbetsrum i egen bostad 

leder enligt utskottets mening inte till en likformig och materiellt godtagbar 

taxering. Utskottet anser det därför angeHiget att regler införs som bättre än 

de nu gmlandc tillgodoser kulturarbetarnas möjligheter att erhålla avdrag för 

lokalko.stnader i egen bostad. 

Kulturskattekommittens förslag omfattade både inkomstslagen rörelse 

och tjänst och innebar att avdrag skulle medges om den i bostaden bedrivna 

verksamheten i väsentlig mim förhindrat att det för arbetet anvlinda 

utrymmet kunnat i normal omfattning användas jämviil för bostadsiindamitl. 

Om verksamheten i endast mer begränsad omfattning inkräktat på annat 

utnyttjande av rummet skulle avdragsriitt inte föreligga. Enligt utskottets 

. mening iir en s{1dan utformning av avdragsr:itten bättre iignad att leda till en 

materiellt riktig och likformig taxering. Utskottet anser sig därför böra 
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hitriida förslaget i motion 28-1. Ctskotlt'ts stiillningstagande innebiir att också 

yrkandet i motion 28.'i kan anses tillgodosett. 

Förslag om avclragsriitt fiir arbetslokal hör s{1 fort som möjligt föreliiggas 

riksdagen. Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat samtliga i dt:tta 

avsnitt behandlade motioner. 

dels att utskottet under mom . .'i bort hL·mstiilla 

att riksdagen med anledning a\· propositionen och motionerna 

198-l/8.'i:28-I yrkande L J98-li85:283 yrkande 2 i denna del. 

198-1/85:285 yrkande 2 och 198-1/85:-1-87 samt med avslag pi1 motion 

198-1/1.\5:285 yrkande 3 hos regeringen begiir förslag lllll Z1vdrag fiir 

arbetslokal i egen bostad utformat i enlighet med vad utskottet 

anfört. 

lnkomstutjämning genom fondavsättning lmom. 8) 

4. Knut Wachtmcistcr (111). Stig Josdson (c). Bo Lundgren (m). Ingemar 

Jlalknius (c). Karl Hjörzen (m). Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) 

anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 17 som börjar med "Sä sent" 

och slutar med ··samtliga motinnsyrkamkn .. bort ha följande lydelse: 

För vissa inkomsttagare - detta giiller inte minst professionella idrottsutii

vare - som under några fä verksamma :ir uppbiir extremt höga inkomster 

utgiir marginalskatterna ett stort problem. För att denna kategori inkomstta

gare skall kunna bli kvar i Sverige blir enligt utskottets mening införas en 

möjligh.;>t till inkomstutjiimning genom avdragsgill avsättning av medel till en 

siirskild fond. Dessa medel skall sedan kunna disponeras fr. o. 111. den 

tidpunkt dä elen idrott~liga verksamheten upphör eller då den ger ett siimrc 

ekonomiskt utrymme. En s{1dan möjlighet till skatteuppskov iir enligt 

utskottets mening siirskilt angeliigen nlllt bakgrund av de numera mycket 

hegriinsade möjligheterna att med avdragsr~itt Yid tax.;>ringcn teckna pen

sionsförsiikringar. Utskott..::! anser sig sitl<O'des böra fi.irnrda att riksdagen hos 

·regeringen hegiir utredning av frf1gan om rätt för hl. a. professionella 

idrottsmiin och andra med temporiirt höga inkomster att göra skattefria 

avsiittningar till S:irskilda konton. Med det anförda iir motionerna 282. 402. 

I (i 19 yrkande 2 och 2390 tillgodosedda. 

dels att utskottet under mom. 8 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motinn J 98-1185:2390 samt med anledning 

av motionerna 198-1!8.'i: l<i 19 yrkande 2. 198-1185:282 yrkande I och 

1984/1.\5:-108 hos regeringen begiir utredning av fri1gan om riitt för 

professionella idrottsmän och andra med temporiirt höga inkoms

ter att göra skattefria fondavsiittningar i enlighet med vad utskottet 

anfört. 
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Särskilt ~'ttrande 

Enhetlig taxering m. m. (mom. 2, 7 och 81 

Stig Josdson (c), Ingemar llallenius (c) och Kjell Johansson (fp) anför: 

Kulturarhetan:n är i heskattnings- och socialavgiftshänseen(k att'<lllSL' som 

rörelseidkare trots att villkoren och förutsiittningarna för hans verksamhet 

mänga gtmger och p<I olika siitt iir annorlunda ;in för andra företagare. lians 

verksamhet och förutS:ittningarna för denna företer s<llunda siirdrag som 

medför <ltt skat!eregkrna i vissa hiinsetnden framstår som mindre viil 

anpassade till hans situation. De förslag som bggs fram i proposition.:n m{1stc 

med hiinsyn hiirtill hiilsas med tillfredsst:illelse. Vi anser det emellertid 

angcliiget att kulturarbetarnas villkor blir förem[1I för fortsatt uppmtirksam

het. Enligt vfir mening finns det anledning att mer ingående pröva frt1gor av 

den art som akt ualisL'rats i vissa av motiontrna nch som ~?)iller bl. a. inkomst

nch rörelsebegreppet för kulturarhetare. 

Kulturutskottet kommer senart" i vtir att i samband med hehandlingen av 

kulturbudgeten behandla den övergripande fragan nm kulturarhetarnas 

villkor. I samband diirmed kommer kulturutskottet - som framgär av dess 

yttrande - också att pröva kulturarbetarnas skatte~ och avgiftsfrögor. '.\fot 

den bakgrunden har vi ansett oss böra avsti1 från att nu ställa ytti:rligare 

yrkanden i fritga om kulturarhctarnas heskattning. Vi vill emellertid särskilt 

understryka angeUigenheten av att skatte- och avgiftsregkrna far en likfor

mig och rättvis tilliimpning. Vi anser sitledes i likhet med motioniirerna 

bakom motion 28-l att en särskild referensgrupp bör tillsättas och att d~iri bör 

ingi'1 representanter för kulturomr~1det vilka kan överliigga med och bistå 

RSV i samband med utarbetandet av den särskilda information som verket 

enligt förslaget i propositionen skall utge. Vi anser det oeksä i likhet med 

motioniircrna hakom motion 286 angeliiget att i de särskilda nämnder som 

skall taxera kulturarbetare ing~ir ledamiitcr med god inblick i kulturabetar

nas speciella villkor. 
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Kulturutskottets yttrande 
Bilaga I 

/ 

1984/85:4 y 

om kulturarbetarnas skatteförhållanden m. m. (prop. 1984/85:93) 

Till skatteutskottet 

Skatteutskottet har den 5 februari 1985 beslutat bereda kulturutskottet 

tillfälle att yttra sig över proposition 1984/85:93 om kulturarbetarnas 

skattdörhällanden m. m. jiimte ett antal motioner och motionsyrkandcn. 

Utskottet behandlar vissa av motionsyrkandcna i sitt yttrande KrU 

1984/85 :5 y till skatteutskottet om vissa skatte- och avgiftsfrågor på idrotts

omradet. m. m. 
I förevarande yttrande behandlar utskottet motion 1983/84:597. motion 

1983/84:2075. motion 1984/85:282 yrkande 2, motion 1984/85:283, motion 

1984/85:284 yrkandena 1. 2 och 3. motion 1984/85:285. motion 1984/85:286 

yrkandena 1 och 2 samt motion 1984/85:487. 

Skatteutskottet har med eget yttrande samt med samtycke av kulturutskot

tet till detta utskott överflyttat två motionsyrkanden som väckts med 

anledning av propositionen, nämligen yrkande 4 i motion 1984/85:284 och 

yrkande 3 i motion 1984/85:286. Yrkandena. som avser frågan om ett fortsatt 

reformarbete för att bl. a. förbättra kulturarbetarnas skatteförhållanden. 

kommer att behandlas av kulturutskottet i ett kommande betänkande om 

kulturbudgeten för 1985/86. 

Motion 1984/85:1620, som avser beskattning m. m. av ersättning från 

förslagsverksamhl!t, föranleder inte något yttran.de från kulturutskottets 

sida. 

Kulturutskottet 

Allmänt 

Dd förslag som läggs fram i propositionen om kulturarbetarnas skatteför

hi\Jlanden m. m. grundar sig på kulturskattekommittcns slutbetänkande 

(SOU 1983:53) Kulturarbetare och uppfinnare - skatter och avgifter. 

Kommitten tillsattes år 1979 på hemställan av riksdagen efter förslag av 

kulturutskottet. 

Förslagen i propositionen till ändrade skatteregler har fått en generell 

utformning och berör således inte enbart kulturarbetare. Förslagen avser 

emellertid skattefrågor som är särskilt viktiga för kulturarbetarna. Da 
utskottet i det följande yttrar sig över propositionen och de med anledning av 

denna viickta motionerna sker utskottets bedömning främst från denna 

utgångspunkt. 

Utskottet vill inledningsvis framhålla att de i propositionen framlagda 

förslagen synes vara ägnade att leda till en mera rättvis beskattning av 
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kulturarhl'tarna. Dt·t ;ir d;1rfiir angl'Ligc::t att beslut nu tas ml'd anledning av 

förslagen. 

Sllm framhhlls i prnpns(ti1H1en har varken fdn kulturarhetarnas eller 

kulturskattcktHnmittO:ns sida gjorts gLillande att statsmakterna vid beskatt

ningen skulle eko1w111i,;kt stiidja kulturarbc·tarna. lJtsknllel dt'lar sjiilvfalkt 

uppfattningen ;11t sti»d till kulturarbctarna intL' skall ges g<:num bcskattnings

systcmet. Dl·nna uppfattning st;'1r inte i nwhiittning till det fiirh;illandet att 

fr:\gan om rt·glnn;1 fiir kulturarhl·tarnas ,kalll'r nch ;1,·gifter har nLira 

samband ml'd den i1\ngripalllk fragan Pm kulturarbetarnas villkor. Dl'n 

senare fragan kommn utskllttl't att n;irmare hc_·handla i sitt kommande 

betiinkande L'lll k ulturhudgell'n ti.ir hudget:ird 1985/86. Utskuttl't far 

anledning att i bc·t;inLmdl'l lll'h:111dia ;i, <:n fr[igor som ri·ir skatter och avgifter 

fiir kulturarbl'lare. dtcrs,1m utsk.-1tk't i dett;i kllmmer att ta st;illning till bl. a. 

de:: b;·1c1a nwtionsvrkandc·n som skattl'utskottct med egl't yttrande ii,·erl;imnat 

till kulturutskottl'l <1c::h '''m avsc::r bl. a. skatter <ich avgift.:r (yrkande 4 i 

moti<11l 1984/XS :.284 llCh yrkande 3 i nwtilln I 9X4/85:.2R6). O;irvid aktualiseras 

;'inyu lkn av kulturskaltl'kllmmittO:n diskuteradl' fr;'tgan om man skall införa 

ett siirskilt ink11mstslag för in kom st a\' lineriir eller konstnärlig \·erksamhet. I 

kommittens b.:t;inkamk rc·dovis;1s dl' skiil som finns mot att införa ett siirskilt 

inknrnstslag för s~idan ,·erksamhet. Utskottet m[istc i förl'varandl' samman

hang knnstater;; att den hittills gjnrda utredningen inte kan liiggas till grund 

för ett infrirande av e~t s{1rskilt inknmstslag för sådan inkomst. Ett yrkandl' 

hiirnm i motion 1984-'i-15:.283 (c) mtisti: d;irför avstyrkas (yrkande 2 dehis). 

Ett annat i samma motinn fr;1mst~illt vrkanck om befrielse från skatt för 

kulturarhi:tare vill kulturutsk11ttet si: snm uttryck för det förh~diandc::t att 

manga kultur;1rhctarc har <1dana ckunomiska villkor att de har ringa eller 

ingen skattcfiirm[1~'.a. Stim nvss angetts k1.1mmn kulturarbi:tarnas villklir att 

hd1andlas i d<:t knmmani.k hctiinkandet om kulturbudgt~tl'n. \lntionsyrkan

ckt avstyrks (yrkande I). 

Bokföring o,·ft dck/11rnrio11 

Kulturskatti.::komrnitt0n fi.\ri:sk1g att h1.1kforingsrcglern;1 för kulturarbctare 

med c::n <"nsoms;ittninµ under 20 basbelopp skullt: flirenklas. Vid sidan av 

uttag skulle i r;ikcnskaperna bara bchiiva tas upp \'au som kontant flutit in 

od1 getb ut. 1'.IOh\'arandc iindring;tr skull.: giiras \'id h.:skattningi:n. 

I pro11c1'i ticmc·n förl'slas alt nuva1 ande rq!l.:r för bnk fil ring nrh (kklaration 

hchalls. 

l mlltion 1'!84f;-)5:.2K3 (c) vrkas att kommittO:ns fiir~lag skall gennmföras. 

Ubktllll't vill c::rinra urn att dc::t qur<i !lertakt kulturarbc::tare har mattliga 

intiikt.:r i sin \'l'i'bam!Jct - mindre iin 20 bashelupp- och .m. stim n;irmare 

rt:dllvisas i propt1siti.i11c:11 l s. \ 2). det i allm;mh.:t inte:: st:\ Ils 11;"1gr;1 L\11gtg:1.:ndi.: 

kra\ p<'1 hukfining ,1rh uppgi!tc::r vid tax.:ringc::n. Enligt k11mmitkns förslag 

~kulle 1'ulturarhl'tarl'll ha möjlighi.:t att ,;ixla mellan red11,·isning l'nlig.t 
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htikföringsmii~siga grunder och kontantprincipen. s,·1dana byten kr:i\'L'r 

invecklade 1;eglcr för att hindra inte avsedda beskattningseffekter. Totalt sett 

skulle rc·gelsysternet ktnnpliceras om förslaget gcnomfiirdes. anfiirs ckt i 

propositionen. 

\led hiinsyn till det nu anflirda och till vad i pwpositionen redm·isas om an 

hukfiiringsregler m. m. för smMiirctagare aktualiserats gennm nyligen 

framlagda utrc·dningsfiirsbg fiirordar utskottet att skattn1tskottet a\·styrker 

motionsyrkandet (yrkandet 2 delvis). 

KulturutsknttL'l. som hvser förstaelse för att kulturarbetarna trots allt kan 

uppfatta bllkföringsrei!lerna som inveL·klade. konstatnar med tillfredsstiil

klse det pt1siti\ a gensvar som tanken pi1 en siirskild informationsskrift till 

kulturarbetarna fr<in bokföringsniimnden fatt. Utskottet förutsiltter att en 

sadan skrift utarbetas . 

. Rörel.ll'bcgrer'f><'f 

Utsk11ttet vill intL' motsiitta sig att nuvarande principer för bedömningen av 

om en litteriir eller konstniirlig verk-,amhet utgör rörelse hibehi1lls. 

Un·el·k/ i11gsk11s111ader 

Regeringen löröli1r pä grundval av ktnnmittdörslaget att rätt till a\'drag 

införs för vissa utgifkr fiir tiden innan en \'t'rksamhet utvecklats till rörelse. 

A \'drag skall fä giiras fiir löpande omkostnader som hiinför sig till det 

kalenderar cb rörelsen p<\börjas och det niirmast fi.ireg<1ende aret. Avdraget 

skall utnyttjas mot rörelscintiikkr under de· sex första rört:lse~1ren och far inll' 

leda till u1H.krskott nilgot av t1ren. 

Kt.immittcn föreslog att avdrag iiwn för kostnader under det andra och 

tredje äret fiire rörelsens början skulle fa göras. 

Uhkottet bitriider förslaget att miijlig.hcterna till a\'drag för utgifter fr~m 

tiden innan en wrksamhet fatt karaktLlr av rörelse skall utvidgas. 

I pn)positiunen angcs (s. 16) att dl'! iir oundvikligt att det skisserade 

förslaget leder till kontrollproblem. \1i.ijligheterna att klarliigg.a om den 

skatt,kykhgc tidigare har haft 11{1gra inkomster i verksamheten ärt. ex. ofta 

mycket sm~1. Starka skiil talar diirfiir fiir att hiinsyn tas enbart till l1mkostna

der under den närmaste tiden före rörelse·ns start. anförs det i propu,itionen. 

De i propositionen anförda skiilen framst~1r som biirande. Utskottet 

föreslitr diirfor att skatteutskottet med tillstyrkande av regcringL'ns förslag 

avstyrker yrkanden i \'ilka förordas en tidsmiissigt mer langtg~1enck avdrags

r:itt. niimligcn dels yrkande 2 delvis i motion 198-t85:28> (c). yrkam.lc 2 i 

mc1tion 19X-liX5::2X-I (c') nch yrkande 2 i motion llJX-1/85:2811 (fp). delsyrk<inde 

i nh1tion 198-1/85:285 (m). 

Ett i motinn l lJ:-i-li:-i5:2X2 (c) framstiillt yrkande av,er L'n ddinitinnsfr{iga. 
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sorn -:nlig.t ut..;kntkt•, mening friimst i\r "' sk;1ll~·tckni-;k art od1 su111 lU1fri1 

inte fliranlcdcr niig<>t utsk11tkh vttrandl· (yrkande 2). 

/<:n.1·r1111der /(ir arhcrs!okul i t'_l.;('11 hu~twl 

:\uvaramk pF:\is tb tkt giiller r;ilt till a\'llrag vid i11kPmsthL·sbttni11ge11 

för :irbetsrum i egen bostad iir rL·striktiY. D.::tta g;iller bildt' inknmst av tjiinst 

\°>(h ~~v rl'a·~l~c. 1 frag~' l)rl\ ~i~tn;in1fHk\ inkl~i11'.'l:'h\g f\_,rc~\~1:-. i prnp\)'.:-itionc-n 

viss t1!vidg11ing ;\\ ;1\·dr:tgsr;itrL'll. 

~-:t_f,!tL·k111skt l<iröli1•, till L'll bi.irj:.111 att dl't i dl fi'•rst;i st\'L·k,: i ('Il nv 

;rn,·:sning:,]1lrnkt il till 29 ~ k<.1mm1.111alsk<1ttelage11 tas in en rc·gl'I >t>lll i1r 

;1vsl~dd ;111_ ;ikrgL' dagens praxis. Fi.ir a1·drag~;riitt skall ~r;ivas att som 

arbc·t.-\!'illil fi.lr rl.>rclst· an\-~ltH:-. sad;!ll del a\· dt'i~ :,k~1ttsJ·-;:\,ldit-!.1.:.'S bt"1:.;tad :"l\·1111 

s;ir;;kiit im'ittah frir iinLbm:iiL·t. Om si1 ;ir fallet skall ;1vdr;1g ITlt'dges liir ski!!ig 

dci ~1v hP:-.i.ad'.'.k('~~tn~11..k·n. 

r\!uti;:1ri:irLTna l1;;\.;,1m iTK>ti1111crn:_, l'!~.f!!\:'i:2k3 (c) <>ch 14S-\.'~::=>:2C:-+ (L') \'ill 

;m avdragsr:itt -.kall nwdges - h:ldc da det g:ilkr ri\reis·~· och tjiinst -- nm 

·.erh:,;;;rnhctt:n i\ :bc·ntl1g rn<111 hi11drnt l<•Ldt:n:; ;111\·;iml11i11g fiir bnsta,ls:in(h

m:H. I fr:1ga nm tjii11,-t skall enli!,!t mnti<Jn llJS4.'i':'i:2SJ <X'ks:1 kr;11·;is att 

arbet,gi,·<1ren inte tillh::nd;1hi1llit lokal. A\L'll dL·n andra 11101ionc·1i. 1Yi'4 

S:'i:2,)4. torde .·;~·fta till infi>r:1nLkt ;1v ett sadani krav. \'h>till!lL'rll;1s y:·kande11 

(11·L'r(·11s,1ammer rncd ckt fi>r,;lag S<llll l;tgts fram av kultursk:11tekummitk11. 

Som fr:111il1;i!!s i propo,iri<•I1L'n :ir en klar fördel mc·d nuvarande praxis att 

<1niragsriittcn kan pnwas lll<ll bakgrund a1· vissa l;irt kt•nstatcrbara timst:in

dighctc'L [hr fr;1111hidls oek-;;°1 att de:111;1 praxis i tkrtakt fall ger ett m;1tniellt 

gudt::gb;:n resultat. N:1got bchm· finns d:1rfiir inte att - s<Jlll knmrnittc'n 

fön:sl:1git -· _!!L'IkTL'llt siin~~a kra\·en ftir :1'. dr:1gsri1tt. anförs dl·t i pr<1pnsi

till11e11. 

U;-;kottet vill framhillla <itt L'fl ~;:1d;m rL'gel som den i prop"sitionen 

före;;lagn;: t1ch Si"lm .;;ikdl'' iir a\sedd ;1tt i'1krge nu\·arande praxis m{iste anse~ 

gt•dtaghar d:'1 dc·t giiller l;,,111s1n:irlig verksamhet sum bedrivs i ateljdorm. I' 

,;1tbna Lill h:;'.11 atcljl'n i ;dlm:inhL't intL' alls dkr i varje fall i endast ohetvdlig 

nmhttning utll)'ttja,; for bnst<1ckindami1I. Diirmt·d f:1r L'nligt utsk<.Jttel' 

mening nch i .ö\·ercnsstämmc·bc mt'd vad sum anförs i prupositi<men 

Lirutsi1tt11ing:1rn:i flir al'llrag,;-;i1t :lllsL'S vara uppfvllda_ Fiir andra kultur;1rl1e

t;1rc' k;lll rL'!!<?ln ~1ppcnharligc'il intL' kda till ett rötdrat spm fra111st;1r som 

rimligt. Prohkmet ex.L·mplificras i pr•:>pnsiti•111c:11. En fiirfature son~ an1·:tn-. 

dc:1 ett run: i boswLkn som arbetsrum :urde inte uran vidart• fa riit! t:li a\'lJr;1g 

frir kostnaden. 11:1gt11 Slli11 han diiremnt torde kunna riikna med 0111 han hvr 

e1t. ntill "pa 'ian··_ Enligt utskPtlc'tS mening finns dd inte sbl att i 

;l\dr:i!;,IJ:inseende .~i\r;• tnskillnad ml'll<rn ckssa h:1da fall. Avdragsr;iu bör 

lll(·dgö i hi1da falkn. I rm>pt''i:1<•11<.'n har llL"ks;i föresl:!gih en k<1mpktteran

Lk regel. snm Lin Li rill;impning i fiirstniimnda fall. A1·c·n dL·n rq,'<.:ln fiircsi{1s 

ta gL·nert'!I !'iltishl't fiir rii!L'lseidk:ll'•: ~ lt~J:<":t:c·i. '''m i d.::t fiii;:.n:k· 1;u· upp 



SkU 1984/85:28 28 

frägan om utformningen av den kompkttt'randt· r.cgL'ln. <lllSL'r sig 111.cd 

hiinsyn till det anförda hiira godta hu\udr.:geln. 

Den klHnplctterande r,·geln fiireslas fa i hun1dsak fiiljamk inneh~ill (p. 11 

andra stycket anvisningarna till 2() ~ kommunalsk:1t1elagen ). 

A\'en om siirskilt arb-:-tsrum ini.: inr;ittats 111,·dges :11·drag ti_ir hllSL1Lhlwst
nad om arbete utfrirts i bostaden minst Klll.l timmar under beskal111ings<1ret. 
Vid b.cräkning a\' antal<!! timmar beaktas ,·ndast arbetl' som det med hii11syn 
till verksamhetens art varit motiverat att utföra i bostaden. I tim;intakl L'tr 
jiimtt' arbete för rörelsen i!w11 innikna~ tillfiilligt <trb.:lL' Sl>n1 h<tr niir<t 
samband med riirelsen men iir att hiinfi_irn till tjiinst. Arbete som utfiirts a\· 
den skattskyldiges barn tillgo<.hiriiknas endast l.Hll b<1rnet fyllt In ~tr nch :1rbek 
som utförts a\' den skattskyldiges make cnd:1•;t om makarna drivit ri_irelst'n 
gemensamt. Avdrag medges med 2 (l(lll kronor om arbl'td utförts i bostad p;-1 

den skattskyldiges egen eller hans makes fastighet llL'h med .i ll!JO kn111<>r i 
annat fall. 

.~·· ~ . 
1Vlotioniirerna bakom motion 1984/85 :21\:' ( m) \'ill ha-en airnan utformnint: 

'1\' dt'n kllmplcttcramk regeln. De vill att <l\drag skall med)!CS orn den 

huvudsakliga delen av ri_ireben bt'dri\'S in.om bustaden s~1mt att annan fast 

kika] för verksamht>tt'ns bt'drivande inte finns (nbnde 2). Vidar..: fi_ircsLI~ 
att avdrag skall mt.>dgcs med 4 IJ(l(i kr. om arbt'let utförts i t:~'.t'n bllstad <>a\·,ett 

bostads typ (yrkande 3). 

Enligt utskottt'ts mening iir dt~n i propositionen \'alda kn11'truktioncn a\· 

avdragsregeln att föredra framför ckn i motionen foreslagna. 0111 nHition:i

rernas fiirslag genomförs skulk dt'tta enligt utskottt'ts mening innebiira att 

man st~illcr alltför Slllf<t krav pit (kil skattskyldige i de fall cb dL'nn.c har t'n 

tidsmi1ssigt arbetskrii\·ande rörelse medan diiremot kra\en blir alltför 

lindriga i fall d;1 rörelsen har en begriim.ad omfattning och >itlcdcs ger 

utrymme för ett l[ingtgi1ende utnyttjande av arhctsrummL·t ti.ir htbtads:inda

mill. Samtidigt vill utskottet l'rinra om att det ii\·en 111c·d den av motinniirnna 

valda konstruktionen krii\·s att verksamheten skall betrakt:ts sum riirclse 11ch 

den för s;1Iedt.>s inte endast vara av hobbvkarakt:ir. Utskottet anser sakdL's att 

en regel SLllll anknytt'r till dt'n ah.;nluta tiden för utnyttjandc't av <1rhctsru111-

met iir att föredra. Den i propll>ilinn<:n f!irL'siagn;i reg,·ln bi_ir )!ll.ifa-;. I .i bom 

dl't av motillnärerna framlagda fiirslagl't kr:ivL'r denna rt~gel L'n :1l·diimning ;1\ 

\erk.,amhetellS Lltnfattning. Fn prii\·ning a\· ttlllkr \'ilkL·n 1id <irbl'tc· utfi11t- i 

bostadc~n m;1stt' n:imligl'n giira>. Det s:ir.;kiida \ illk<ll- sn111 ,,::iliL'r fiir 

kulturarbetarnas skapande - mirnga !,!irngcr kan ett intL'tbivt l'Ch L1ng\ arigl 

arliete visa sig \'ara ofruktbart uch in!<:' kda till nagot rt·suit:it ~-<llll h.an <i\ J;b:1s 

i ft.irm av produktion - mi1s!t' c·nligt ubknttc·is lllL'ning be;1kt.1s \id d.:1111<1 

prii\'11ing. Det iir diirför. snm utskottl'l n:irmart' her1:ir i der f,>lpndL', :t\' 'ltlr 

vikt att tdxeringsmyndighelL'rna har !,!Od kttt1'Ltp 11111 kult1<r;1rb.:t;1rna' 

arbets\ i Il kur. 

UtskPttet ser det Sll!ll betydelsdullt att det fiirL'si:Js L'll i'L'..;1:im111t'I,,· sum 

inneb;ir att i timantalet t;ir j:imk arbete flir nircb~' :h L'n inr<1h.11d,; tillfallt~!t 

arbete som har n~ira ~amband mtd rurehl'n Tllc'l1 :ir a11 hi!11fiir:1 rill 1ji1n .. 1. 
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Bestiimmelsen kan fö särskild betvdelse för de fria kulturarbetarna. Dessa 

har inte sällan vid sidan av rörelsen uppdrag. där intiikterna skattemässigt 

hiinförs till inkomst av tjiinst. Uppdragen har i regel niira samband med 

rörelsen. Utskottet anser att för kulturarbetarnas del begreppet .. tillfälligt 

arbete .. måste ges en vid tolkning. Enligt utskottets mening kan det för denna 

grupp ofta vara fräga om ett tillfälligt arbete även då ett uppdrag är 

tidsmiissigt kriivande och ger relativt höga intiiktcr. 

I propositionen framh{1lls att. eftersom de avdrag som kan komma i frt1ga 

avser relativt blygsamma belopp, taxeringsniimndens prövning bör inriktas 

p<'i om den skattskyldige över huvud taget iir berättigad till avd nig och inte p[1 

avdragets storlek. Förslaget om schablonbelopp - 2 000 eller 4 000 kr. - har 

utformats mot denna bakgrund. Med hänsyn till föreliggande avdragsrätt för 

riintor på fastighetslånen godtar utskottet regcringsförslaget i denna del. 

Utskottet godtar ocksi'1 regeringsförslaget att de nya reglerna bör giilla 

enbart vid heriikning av inkomst av rörelse. Vid denna bedömning beaktar 

utskottet att det i enlighet med det ovan sagda kommer att finnas visst 

utrymme för fritt arbetande konstniirer att få avdrag för arbetsrum. trots att 

vis~ del av deras inkomst kommer från tillfälliga uppdrag. där inkomsten skall 

taxeras som inkomst av tjänst. I fräga om riitten till avdrag för arbetsrum i 

egen bostad inom denna för\·ärvskiilla iir ni'1gon iindring inte avsedd att göras. 

Här giiller si1ledes även i fortsättningen den praxis som kommit till uttryck i 

bl. a. ett antal rättsfall år 1975. 

I enlighet med det i det föregående anförda föreslär utskottet - sa vitt avser 

utskottets bcredningsområde - att skatteutskottet tillstyrker förslaget i 

propositionen och avstyrker motion 1984/85:283 yrkande 2 i här aktuell del. 

motion 1984/8.5:284 yrkande I och motion 1984/85:285 yrkandena 2 och 3. 

I motion 1984/85:487 (c) yrkas att egenföretagare skall medges avdrag för 

kontorslokal i anslutning till bostaden. 

I den mån yrkandet inte berörts av utskottets sUillningstagande i det 

föregöendc föranleder detta inte något siirskilt yttrande från kulturutskottet. 

eftersom yrkandet i huvudsak berör andra grupper av rörelseidkare iin 

kulturarbetare. 

Resekosttwder 

Efter förord av lagrådet föresfä att det - i stället för i 29 § I mom. 

kommunalskattclagen som föreslagits i lagrådsremissen - tas in en ny punkt 

12 av anvisningarna till nämnda paragraf om r~itt till avdrag för resor i bl. a. 

konstniirlig verksamhet. Betriiffande innebörden av den i lagradsremisscn 

föreslagna bcstiimmdsen anför lagrade! att avsikten niirmast torde vara att 

göra klart att skattskyldiga med bl. a. litterär. konstnärlig eller därmed 

jiimförlig verksamhd ofta har behov av resor för att förviirva och bibehi1lla 

in<äkterna i sin verksamhet och att avdragsrätten för kostnaderna härför skall 
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prövas enligt samma grulllkr som giilkr i fr!1ga om annan verksamhet (prop. 

s. 120). 

Utskottet anser att propositionsförslagct bör tillstyrkas. 

A-inkomst och B-inkomsr 

I allmiinhL'! riiknas inkomst av tjiinst S<Hll A-inkomst. Som B-inkomst 

riiknas emellertid periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk 

intiikt. Vissa bidrag m. m. f r{m Sveriges författarfond och konstniirsniimnden 

utgör cfarför B-inkomst trots att bidragen m. m. enligt särskilda bestiimmd

ser iir pensionsgrundande. Som Il-inkomst riiknas vidare bl. a. periodiska 

utbetalningar fr[m juridiska personer oc:h fran förutvarande make. 

I fr<iga <llll A-inkomster iir beskattningen helt i.ndividuell. Makars B

inkomstt:r sambeskattas diiremot om de uppgar till 5 000 kr. eller mer. 

I prnpositionen fiireslf1s att all ink,imst av tjiinst skall hiinföras till 

A-inkomst. 

Utskottet föresl[1r att förslaget genomförs. Om si1 blir fallet kommer bl. a. 

en författare eller konstniir som far ett arbetsstipendium frän författarfonden 

eller konstnärsniirnnden att fä en behandling som gör att nettoutbytet efter 

skatt av stipendiet inte blir beroende av makes inkomst. Som framhalls i 

propositionen kan nettot nu bli mycket litet. nämligen om vederbörande är 

gift med en höginkomsttagare. 

Utskottet vill framhalla att ett genomförande av den föreslagna ändringen 

inte pilverkar reglerna om sjukpenning eller tilläggspension. 

Ett bifall till propositionsfön;laget medför att de under allmiinna motions

tiden 1984 viiL·kta motionerna 1983/84:597 (m) och 1983/84:2075 (fp.<:) blir 

tillgodosedda. 

Enhetlig raxering 

I kommunabkattekommittens betiinkande har påvisah att åtskilliga 

skattebestämmelser kan vara svarpraktiserade. siirskilt för de taxerings

nämnder som mera undantagsvis möter problemen eller eljest inte har n[1gon 

större erfarenhet av de villkor och betingelser. vCJrunder rrn\nga kulturarbcta

re verkar. Omotiverade skönstaxeringar liksom oriktigt vägrade avdrag har 

påvisats för kommitten. En olikartad praxis hos taxeringsniimndcrna har 

ocks[1 visats förekomma. 

Den gjorda utredningen visar enligt utskottets mening att det iir befogat 

med insatser för att fa till stand en större enhetlighet da det gäller 

kulturarbctarnas taxering. A ven motionsvägen tas fragan upp. niimligcn i 

motionerna 1984/85:283 (c). 1984,'85:284 (c) och 1984/85:21\6 (fp). Friigan 

behandlas iiven i motion 1984/85:285 (m). dock utan att nagot uttryc:kligt 

yrkande framstiills i denna del. 

Kulturskattckommitten föreslog att ~peciella taxeringsnämnder skulle 
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inrättas för att granska kulturarbt:tarnas deklarationer och att dt:t i dessa 

niimndt•r skulle ingä ledamöter sum har god Unnedom lllll kulturarbetarnas 

förhi.illanden. 

Med hiinsyn till att den framtida taxeringsorganisationen för niirvarande 

utreds hyser utskottt:t först[1clse för att regeringen inte nu föreslår regkr om 

speciella niimnder för kulturarbetare. Det pi1gilende utredningsarhetct fär 

emellertid inte tas till intäkt för att skjuta fr[1gan om ätgärder för en mer 

enhetlig taxering av kulturarbetare på framtidt:n. Som framhålls i propositio

nen bör utvecklingen mot att allt fler kulturarhetare taxeras i särskilda 

n:imnder fortsätla och iiven bland de siirskilda n:imndcrna bi.ir en koncentra

tion kunna ske; i propositionen anges att man i nagra fall skapat nämnder 

som uteslutande taxerar vissa grupper av kulturarbetare. Det iir också i hög 

grad önskv:in att det i niimnderna ingår ledamöter med god inblick i 

kulturarbt·tarnas förlulllanden. I propositionen framh;ills att man dessutom 

s{1 långt möjligt bör försöka ordna det sii att granskningen ombesörjs av 

tjänstemlin som iir specialiserade på omri1det. 

I propositionen utvecklas närmare den viktiga uppgift riksskattcverket har 

när det g:iller att verka för en större enhetlighet vid taxeringen. Utskottet vill 

understryka betydelsen av att riksskatteverket utan dröjsmäl medverkar till 

att förbättra kulturarbetarnas bcskattningssituation genom att utfärda räd 

och anvisningar i syfte att främja en riktig och enhetlig tillämpning av 

skattcfagstift_ningcn för kulturarbetarna. En förutsiittning för att riksskatte

verket pa eH tillfredsstiillande sätt skall kunna leva upp till kraven i hiir 

aktuellt avseende :ir naturligtvis att myndigheten själv har sakkunskap pä 

omr{1det. Hur denna sakkunskap skall tillföras myndigheten för i första hand 

prövas av denna. Därvid bör även övervägas om det är motiverat att. som 

föreslås i motion 1984/85:284. inrätta en särskild referensgrupp med kultur

arbctarrepresentation. 

Enligt utskottets mening bör - med hänsyn till vad som anförs i 

propositionen - syftet med de här behandlade motionsyrkandena. yrkande 2 

delvis i motion 1984/85:283. yrkande 3 i motion 1984/85:284 och yrkande l i 

motion l 984/85:286. kunna bli tillgodosett utan någon riksdagens åtgärd med 

anledning av yrkandena. 

Stockholm den 28 februari 1985 

Pä kulturutskottets vägnar 

1:--iGRID SUNDBERG 

Niirl'llrande: Ingrid Sundht:rg (m). Ing-Maric Hansson (s). Tyra Johansson 
(s). Karl Boo (c). Lir.s-Jng\:ar Sörenson (s). Tore Nilssun (m). Catarina 
Rönn ung (s). M<lJ<I Biickström (~).Lars Ahlmark (m). Stina Gusuvsson (c). 
Berit Oscarsson ( s ), Gunnar Thollander (s), Gunnt'l Liljegren (m ), Jan-Erik 
Wikström (fp) och Eva Hjelmström (vpk). 
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A vvika.nde meningar · 

1. Frågan om särskilt inkomstslag för litterär eller konstnärlig verksamhet 

Karl Boo (c). Stina Gustavsson (c). Jan-Erik Wikström (fp) och Eva 

Hjelmström (vpk) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar 

"Som framhålls" och slutar "(yrkande 2 delvis)" hort ha följande lydelse: 

Som framhålls(= utskottet 14 rader) motion.1984/85:286). Utskottet vill 

dock redan i detta sammanhang framhålla att det finns befogad anledning 

utreda om man skall införa ett siirskilt inkomstslag för inkomst av litterär 

eller konstnärlig verksamhet. eftersom kulturarbetarna arbetar under helt 

aridra villkor än de som gäller för niiringsidkare i allmänhet. I förevarande 

sammanhang konstater·ar utskottet att den av kulturskattekommitten gjorda 

utredningen inte kan läggas till grund för ett omedelhart införande av ett 

särskilt inkomstslag för inkomst .av litterär eller konstniirlig verksamhet. Ett 

yrkande härom i motion 1984/85:283 (c) m<tsk diirför avstyrkas (yrkande 2 

delvis). 

I avvaktan p<\ resultatet av en utredning a\" angivet slag måste utskottet vid 

prövningen a' de i propo~itioncn framlagda iörslagcn utg;i från det nuvarnn

de rcgelsystemct bl. a. då det gäller inkomshlag. 

2. lJtvccklingskostnadcr 

Ingrid Sundberg (m). Karl 8110 (c). Tore Nilsson (m). Lars Ahlmark (m). 

Stina Gustavsson (c). Gunnel Liljegren (m) och Jan-Erik Wikström (fp) 

anser att den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar ··r propositionen" 

och på s. 4 slutar "(yrkande 2)" hort ha följande lydelse: 

Motionsvägen har det inte väckts någon gensaga mot förslaget i propositio

nen att möjligheterna till avdrag för utgifter från tiden innan en verksamhet 

fo.tt karaktär av rörelse skall utvidgas. Tvärtom har det i fyra motioner fri\n 

företrädare för moderata samlingspartiet. centern och folkpartiet yrkats p~\ 

en tidsmässigt mera långtgående avdragsrätt än vad regeringen föreslagit. I 

motionerna föresl;is att avdrag för löpande omkostnadt:r skall fä göras inte 

bara för det kalenderår dit rörelsen påbörjas och det närmast föregående {1ret 

utan iiven för kostnader som hänför sig till andra och--- i tre av motionerna -

tredje aret före rörebens hörjan. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det. i enlighet med vad 

kulturskattekommittcn förordat. är motiverat att ga längre i avdragsrätt än 

vad regeringen föreslagit. En hildkonstnär. författare eller annan fri 

kulturarbetare som skall etablera en egen verksamhet har ofta mycket stora 

svårigheter att klara sig. särskilt under de första verksamhetsåren. Det är 

därför viktigt att samhället även i här aktuellt avseende undviker att i onödan 

försvåra den ekonomiska situationen för honom. Generösa avdragsregler för 

utvecklingskostnader är därför motiverade. I propositionen anges att det Lir 
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oundvikligt att kulturskattekommittens förslag leder till kontrollprohlem. 

Utskottet anser att svårigheterna i detta avseende inte får överdrivas. Den 

skattskyldige måste naturligtvis visa hur stora kostnaderna varit och att ·de 

avsett verksamheten. Han måste även lämna noggranna uppgifter om 

kostnadernas art och storlek samt om tidigare intäkter. Den skattskyldige 

hör oeks(1, som kammarrätten i Jönköping angett i sitt remissyttrande, kunna 

upplysa om eventuella tjiinsteanstiillningar inom samma verksamhetsomr~'\

de och därvid ange huruvida avdrag för kostnader varom här iir i fråga, 

tidigare medgetts i inkomstslaget tjiinst. 

Utskottet anser således att en liingre gäende avdragsrätt iin vad regeringen 

föreslagit bör införas. Avdrag hör lämpligen få göras för löpande omkostna

der som hänför sig till det kalenderår då rörelsen påbörjas och de närmast 

fön:gäende tre ären. Detta innehiir att utskottet anser att skatteutskottet hör 

tillstyrka yrkande 2 delvis i motion 1984/85:283 (c), yrkande 2 i motion 

1984/85:284 (c) och yrkande 2 i motion 1984/85:286 (fp). I huvudsak 

tillgodoses härigenom iiven yrkande 1 i motion 1984/85:285 (m ). diir en ett itr 

kortare avdragsriitt föreslagits. 

3. Kostnader för arbetslokal i egen bostad 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren (alla 

m) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 4 börjar "Utskottet vill" 

och på s. 6 slutar "yrkandena 2 och 3" bort ha följande lydelse: 

Då det giiller riitt till avdrag för arhetslokal i egen bostad framhålls det i 

propositionen att det iir en klar fördel med nuvarande praxis att avdragsrät

ten kan prövas mot hakgrund av vissa lätt konstaterbara omständigheter. I 

propositionen framhälls också att denna praxis i flertalet fall ger ett materiellt 

godtagbart resultat. Nt1got hehov finns därför inte att generellt sänka kraven 

för avdragsrätt, anförs det i propositionen. 

Utskottet delar den sålunda n:dovisadc uppfattningen. Samtidigt är det 

uppenbart att det behövs en kompletterande regel för att man skall kunna 

tillgodose intresset av att bl. a. vissa kulturarbetare - exempelvis författare 

eller bildkonstn~ircr -·skall kunna rn r~itt till avdrag för arbetsrum utan att de 

skall tvingas hyra rum "på stan··. Med utgtmgspunkt i att en kompletterande 

regel ockst1 införs för att tillgodose avdragshehovet i angivna fall godtar 

utskottet propositionens huvudregel. 

Den kompletterande regeln föreslås i propositionen fä i huvudsak följande 

innehåll ( p. 11 andra stycket anvisningarna till 29 "§ kommunalskattclagen). 

Även om särskilt arbetsrum inte inrättats medges avdrag för bostadskost
nad om arbete utförts i bostaden minst 800 timmar under beskattningsåret. 
Vid beräkning av anralet timmar beaktas endast arhete som det med hänsyn 
till verksamhetens art varit motiverat att utföra i bostaden. I timantalet får 
jiimte arbete för rörelsen även inräknas tillfälligt arhete som har nära 
samband med rörelsen men är att hiinföra till tjänst. Arbete som utförts av 
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den skattskyldigcs barn tillgodoriiknas endast om barnet fyllt 1 (i iir och arbetl' 
som utförts av den skattskyldiges make endast om makarna drivit ·rörelsen 
gemensamt. Avdrag medges med 2 000 kronor om arbetet utförts i bostad p;\ 
den skattskyldiges egen elkr hans makes fastighet nch med 4 000 krmll1r i 
annat fall. 

Motionärerna bakom motion 1984/85:285 (m) vill ha en annan utformning 

av den kompletterande regeln. De vill att a\·drag skall medge~ om den 

huvudsakliga delen av rört'isen bedrivs inom b11s\aden samt annan fast Inka! 

för verksamhetens bedrivande inte finns (yrkande 2). VidarL' fiirL·sl<lS att 

avdrag skall medge_s med 4 ()()() kr. om arbetet utförts i egen bostad oavsett 

bostads typ. 

Utskottet kan inte acceptera regeringens förslag d~1 det g:ilkr den 

knmpletterande avdragsregeln. Regeln framstar som mycket exakt men 

kommer enligt utskottets mening i praktiken att ge mycket stort utrvmme k•r 

taxeringsmyndigheternas fria -;kön. Därtill kommer att rL·geln kan medföra 

att myndigheterna anser sig ha anledning att göra ingi1ende undersökningar 

av en familjs utnyttjande av sin bostad. nagot SlHll a\ familjen kan uppfattas 

som integritetsinskr:inkandc. Till n:lrmare Ut\'eckling a\' det anförda vill 

utskottet framhiilla att det mitste vara ut.rn10rdentligt s\·iirt att avgiira om c·11 

författare arbetat minst 800 timmar i sitt arbetsrum inom l1L1staden och i 

vilken utsträckning "det med hLinsyn till verksamhetens art" varit moti\·erat 

att utföra arbetet i bostaden. För att bedöma timantalet kan det hd1ö\·as 

ingående utredning om utnyttjandet a\' det rum sum anv:inb för rörelsen. 

Utskottet anser att den i motillnen valda regl'lkonstruktinncn i praktiken 

blir lättare att tillämpa samtidigt som den kan bedömas leda till !,!Odtagbara 

konsekvenser i avdragsh:inseende. Fiir att avdrag skall fo giiras kr:ivs att 

verksamheten kan klassificeras som rörebe. Den fiir s~dedL'S inte vara av ren 

hobbykaraktiir. Eftersom det enligt nwtiLmsförslaget inte far·finnas <illllan 

fast lokal för verksamhetens hedri\·ande kan det i allm:inhet inte bereda 

några större sv;irigheter för taxeringsmyndigheterna att <1vgöra nm den 

hu\'udsakliga delen av rörelsen bedrivs inom bostaden. 

I propositionen framhiills att. eftersom de ;!\·drag snrn kan komma i frag<1 

avser relativt blygsamma belopp. taxering~n:imndens prö\'!1ing bi.ir inrikta~ 

på om den skattskyldige över huvud taget iir heriittigad till a\'dr:tg och inte pa 

avdragets storlek. Förslaget om schablonbelopp - 2 000 el kr 4 OOU kr. - har 

utformats mot denna bakgrund. 

Utskottet anser att det inte finns sk;ii alt - sedan bcgriinsningarna i 

avdragsr:itt i fraga om r;intor tullt ut trLitt i kraft - gör;1 n;1gc1n differentiering 

av avdragsbeloppct beroende pit iigareförhit!landena i fr~1ga om den fastighet 

vari bostaden iir beliigen. 

I enl!ghet med det i dd föregi1ende :rnförda föresbr utskottet - <1\·itt avsc:r 

utsknttets bcredningsomddc - att skattl'Ut~kl>ttL'l tiih:yrker mntinn l 9S4: 

85:285 yrkandena 2 llCh .3. Propositionen hör jiimka> i ent:gh.:t h:1rmed. 

Ctskotteh stiillningstagande inncbiir att utskuttl't ;i\ styrker n11 llion l Y1;4 

1-15:283 yrkande 2 i här aktuell del samt motinn I YS4 :':5:284 ~rkande I. 
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Kulturutskottets yttrande 

1984/85:5 y 

om vissa skatte- och avgiftsfrågor på idrottsområdet, m. m. 

Till skatteUlskottet 

35 

Bilaga 2 

Skatteutskottet har den 5 februari l lJS'i hc,Jutat llL·rcda kulturutskottet 

tillfälle att yttra sig <iver bl. a. vissa rn<,tin11'yrkandL·n SPlll a\·,er \·isset skattc:

och avgiftsfriigor pi1 idrottso11Hadc:t m. 111 .. n~imligc:n motion l 984'S'i:2S2 

yrkande 1. motion 1984/8):313 yrbndena 2. 4 och 'i. ml»tiun 1984/S'i:-.\08. 

nwtinn 1984i8'i: 1619 yrkandena 1 och 2 samt nllltiun llJS41X':2YJO. 

Kulturutskottet 

Beska1111i11ge11 111· idm11.1111ii11 111ed Tnnporiirt liiiga i11kc1111s1cr 

I flera motioner- 198418:':282 (c). 198418:':-+08 (c). l'.l84/8'i: 1619 (m) och 

1984/85:2390 ( fp) - framställs yrkanden som med sm:im:: nri<1tioner i 

huvudsak syftar till att i första hand prufr~sionella idrott>m:in '''m under ett 

final år har mycket hiiga inkomster skall fa möjlighet att göra skattefria 

avsiittningar till ni1go11 form av trygghetsfonder och p;I s{1 s~itt kunna fi.irdela 

sina inkomster jiimnarc i tiden. I flera av motionerna framh<'tlb att 

skattebestämmelser av angivet slag skulle kunna leda till att idrot1'miinnen 

stannade i Svl'rige i stiillet for att, S(llll nu ufta sker. t•mign.:ra. 

På hemställan av skatteutskottet har riksdagen tidigare under riksmötet 

avslagit ett motionsyrkande med s:1111ma syfte som de nu :1kt11C'lla. I 

skatteutskottets bctiinkandc. Sk U I 984i8'i:2 (s. 22). framh;\lls att dl· probh::m 

som aktualiserats i den d{1 behandlade motionen borde man intC' minst av 

administrativa skäl söka liis:1 p<"1 annat s;itt iin gc:nom.infö~andl' aY c·n r:itt till 

skattefria fondavs:ittningar. 

Enligt kulturutskottets mening finns det inte: sbl till ett ;indr:1t st;i\Iningst:1-

gande i den här aktuella frågan. Motionsyrkandena bör cbrför a\"styrkas 

(yrkande 1 i motion 1984/85:282. motion 1984/85:408, yrkande 2 i motion 

1984/85: 1619 och motion 1984/85:2390). Utskottet vill i detta sammanhang 

nämna att utskottet inom kort i ett betiinkande om idrott, rekreation och 

turism kommer att behandla bl. a. ett motionsyrkande om elitidrottsmän

nens villkor. 

Schablo11a1'drag för kosmader vid ersiit111i11gar i samband med ideel/111rb1'le, 

m.m. 

Riksskatteverket har meddelat anvisningar om beskattning av ersättningar 

m. m. i samband med idrottslig verksamhet (RSFS 1980:28). Anviq1ingarna 
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in111:hi1lkr ocksft hcst:immelscr tllll avdrag tör kostnader i idrottsVt:rksamhe

ten. Om idrottsutövaren sjiilv svarat för större delen av kllstnaderna fiir den 

idrottsliga verksamhetcn kan som alternati\· till avdrag med p[t sedvanligt siitt 

styrkta kostnader enligt vissa i anvisningarna angivna regler avdrag medges 

med schahlonhelopp. Schablonavdraget för uppg:i till högst :I ·ooo kr .. 

niimligen i fall thi bruttoinkomsten uppgiu till mer :in 4 000 kr. 

Schablonavdraget iir avsett att tiicka samtliga avdragsgilla kostnader för 

den idrnttsliga verksamheten med undantag för resor till och fr~m triining och 

tiivlingar p<"t den vanliga vcrksarnhctsorkn. Underskott far inte uppkomma 

vid till:impning av schahlnnavdragL·t. 

I motinn llJi'\4185: 1619 (m) fi.lresl<is en höjning av schahlonavdraget fro. m. 

1986 {1rs taxering till 5 000 kr. (yrkande J ). Avcn i motion 19~Wi'\5:313 (c) 

yrkas att schablonavdraget höjs till niimnda belopp. 'Yrkandet innefattar 

också krav pil att schablonavdraget skall fa göras :iven av andra ideellt 

arbetande personer iin si'tLLma som iir verksamma inom idrottsriirclsen 

(yrkande 2). 

De redovisade anvisningarna om schablonavdrag för utgifter i samband 

med idrottslig verksamhl!l utfärdades iir I 'J80. ·Utskottet anser att det kan 

finnas sbl alt till följd av kostnadsutvccklingen justera upp såviil maximibe

loppet, 3 000 kr.. som de schablonavdrag som far giiras dti bruttoinkomsten 

är lägre än 4 000 kr. Frågan om en sådan uppjustering får i första hand prövas 

av riksskattevcrket, som utfärdat de nuvarande anvisningarna. Självfallet 

kan det inom kort väntade regeringsförslaget om förenklad deklaratiori 

liksom möjligen ävt:n andra förslag som grundar sig på skattcfört:nklings

·kommittcns arbete fä viss betydelse för säväl rätten till det här behandlade 

schablonavdraget som storleken av sådant avdrag. Enligt utskottets mening 

' framstår det inte som erforderligt med någon riksdagens åtgärd i här aktuellt 

avseende. Motion 1984!85: 1619 yrkande l samt motion 1984/85:313 yrkande 

2 i här aktuell del bör därför avstyrkas. 

Då det gäller frågan om vilken pcrsl1nkrets som skall ha rätt till· ett 

schablonavdrag av här aktuellt slag vill kulturutskottet framhiilla följande. 

Utskottet har i olika sammanhang och senast i sitt tidigare under riksmötet 

avgivna bt:tiinkande KrU 1984/85:5 starkt understrukit betydelsen för vårt 

samhällsliv av de ideella insatser som ett stort antal miinniskor gör inte bara 

inom idrottsrörclsen utan även inom övriga folkrörelser. De ersättningar 

som utgår iir i många fall ytterst begränsade till heloppe·t och ofta niirmast av 

symbolisk natur. Samtidigt uppstitr inte siillan kostnader för den enskilde 

som är minst av samma storleksordning som den utgående crsiittningen. 

Eftersom det. som kulturutskottet framhi1llit i O\'annämnda betänkande, iir 

viktigt att frivilliga insatser inom folkrörelserna uppmuntras m[1ste taxerings

rcglerna vara sadana att den enskilde upplever dem som rimliga. Kostnader

na för verksamhet av här aktuellt slag kan ibland vara svåra att precisera och 

är därtill inte sällan uppdelade pil smil poster. som det kan vara svart att kriiva 

en detalj redovisning av. Den av riksskattevcrket valda schablonmetoden för 



SkU 1984/85:28 37 

idmtrs\·crbamhl'l framst;°1r f,:ir k11ltunJ1.skottl'l s1Jm Limplig d:i det g;iller :1tt 

iistadkornrna i.:tt acL'<'j'tabl'it bL·skattning:sresultat i hiir aktucll:1 fall.. lknna 

synpunkt giiller under fiiruh;ittning :1tt dl'! riir sig om avdrag som inte 

avsev:irt iiverstiger den nivii som giillande anvisnin;;ar ~1ng.:r. 

Utsl.:nttd anser i cnlighl'l lllt'd d.:t anflirda att det inte finns anledning att 

giira [1tskillnad mellan insatsLT irwm idrnttsrört'lscn lll:h im.ahl'I' inom andra 

fnlkrl.irelser. Utskottet fi.iruts;itter J;irför att riksskatti.:wrket iivcl\ iiger 

fri'1gan om en ul\·idgning av tilWmpningsnmri1dL'l för :111vi~ningarna om 

schablonavdrag för ers:ittningar m. m. i samband med idrottslig wrksamhet 

till att avse ;iven ersiittningar i ~amhand med ann:1n ideell wrksamhet. Dt't 

syne:' inte erfordi.:rligt mi.:d n~1gon riksdagens ;ng;ird med anledning av 

motiont'n i aktuell di.:I (nwtion 1984/X:'i:313 yrkande 2 delvis). 

Skaflt'm'<lrag för biinkomsta inom idrottsrörl'lsen 

Riksskatteverket har lagt fram ett bi.:tänkande med för~lag om skatte

avdrag för biinkomster (RSV:s Rapport 1983:3). 

l motion 1984/85:3 n (c) framhålls att ett genomförande av förslaget skulle 

medföra en betydande administrativ hörda för idrottsrörL'lsen. Motionärerna 

yrkar därför att de föreslagna be~tämmelserna inte skall gälla för idrottsrö

rclsen. 

Utskottet. som inhämtat att riksskatteverket~ rapport remissbehandlats, 

anser att den fortsatta beredningen av rapporten inte bör föregripas. 

Utskottet ansa därför att skatteutskottet bör avstyrka motionsyrkandet 

(yrkande 4). 

Bl'skattningen av idl't'lla föreningar 

Motionärerna bakom motion 1984/85:313 (c) vill att riksdagen skall begära 

att en översyn/utredning av samtliga skatteregler för ideella organisationer 

kommer till stånd snarast möjligt. 

Riksdagen begiirde på hemställan av skatteutskottet våren 1984 en översyn 

av heskattningsreglerna för de ideella föreningarna (SkU 1983/84:38, rskr. 

1983/84:276). I proposition 1984/85:8 lade regeringen fram förslag om vissa 

lättnader i heskattningen av sädana föreningar. Förslaget bifölls av riksdagen 

(SkU 1984/85:7, rskr. 1984/85:6). l propositionen redovisade regeringen skäl 

för att inte nu tillsätta en kommitte för att se över de av riksdagen 

aktualiserade frågorna; bl. a. hänvisades· till merviirdeskatteutredningens 

arhete och till att en kommitte tillsatts för att se över arv~- och gitvobeskatt

ningen. Riksdagen avslog vid behandlingen av propositionen ett motionsyr-

. kande om att riksdagen skulle vidhålla sin tidigare begiiran hos regeringen 

om översyn av gällande skatteregler för ideella föreningar. Riksdagens heslut 

fattades i november 1984. 

Kulturutskottet anser att det inte nu finns skäl till omprövning av 
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riksdagens stiillningstagande. :'l,fotio11e11 biir d;irför enligt utskottets mening 

avstyrkas i motsvarandt: del (yrkande 5). 

Stockholm den 28 frhruari 1985 

På kulturutskottets vägnar 

INGRID Sl'NDBERG 

Niin·arande: Ingrid Sundberg ( m). I ng-Maril· llansson ( '). Tyra .Johansson 
( s). Lar~- Ingvar Sörensnn ( s). ·forc Ni lssPn ( m). Catarina Riinnung ( s). Maja 
Bäckström (s). Lars Ahlmark ( rn ). Stina Gusta\·ss1111 ( c). Berit Oscarss1111 (s). 
GunnarThnllandcr (s). Gunnel Liljcgrcn (m). Jan-Frik Wikström (fp). Eva 
Hjelmstriim (vpk) och Jan Hyttring (c). 

A V\'ikande meningar 

I. Beskattningen av idrottsmän med temporärt·höga inkomster 

Ingrid Sundberg (m). Tore Nilsson (m). Lars Ahlrnark (rn). Stina 

Gustavsson (c). Gunnel Liljegrcn (m). Jan-Erik \\'ikstriim (fp) oeh Jan 

Hyttring (cl anser att den del av utskottets yttrande som pä s. 1 börjar ··ra 
hemställan" och slutar "elitidrottsmännens villkor" bort ha följande lydelse: 

Utskottet finner de i motionerna framförda synpunkterna värda beaktan

de. Mot bakgrund inte minst av att en rad svenska toppidrottsmiin och 

artister under senare år av skatteskäl ansett sig tvingade att bosätta sig 

utomlands bör frågan om skattefri avsättning till nf1gon form av trygghetsfon

der e.rhålla en snabh lösning. Kulturutskottet anser således att frågan bör 

utredas och att förslag därefter bör föreläggas riksdagen. Utskottet förordar 

att skatteutskottet föreslår riksdagen att med anledr.ing av motionsyrkande

na som sin mening ger regeringen till känna vad kulturutskottet anfört 

(yrkande 1 i motion 1984/85:282; motion 1984/85:408, yrkande 2 i motion 

1984/85:1619 och motion 1984/85:2390). 

2. Schablonavdrag i samband med idrottslig \'erksamhet 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren (alla 

m) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar "De 

redovisade" och slutar ''diirför.avstyrkas" bort ha följande lydelse: 

De redovisade ( = utskottet fem rader) än 4 000 kr. 

Enligt kulturutskottets mening bör skatteutskottet med anledning av 

motion 1984/85:1619 yrkande 1 samt motion 1984/85:313 yrkande 2 i här 

aktuell del som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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3. Schablonavdrag i samband med ideell· verksamhet 

Stina Gustavsson (c) och Jan Hyttring (c) anser att den del av utskottets 

yttrande som på s. 3 börjar "Utskottet anser" och slutar "yrkande 2 delvis)"' 

bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser ( = utskottet tre rader) andra folkrörelser. Utskottet anser 

därför att frågan bör övervägas om en utvidgning av tillämpningsområdet for 

anvisningarna om schablonavdrag för ersättningar m. m. i samband med 

idrottslig verksamhet till att avse även ersättningar i samband med annan 

ideell verksamhet. Skatteutskottet bör enligt kulturutskottets mening med 

anledning av motion 1984/85:313 yrkande 2 i motsvarande del som sin 

mening ge regeringen till känna vad kulturutskottet anfört. 
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