SkU 1984/85:36
Skatteutskottets betänkande
1984/85:36
om bostadsbeskattningen
Sammanfattning
I detta hetiinkande behandlar utskotkt olika. motionsyrkanden rörande
bostadsbeskattningen och fastighetstaxeringen.
Utskottet förordar att hcloppsgrlinsen för schablontaxering av smahus som
hyrts ut för fritidsiindam<ll höjs från 4 000 till 8 000 kr. fr. o. m. inkomstaret
1986. I övrigt avstyrker utskottet motionerna med hiinvisning framför allt till
bostadskommittens (Bo 1982:02) p[igäe.nde utredningsarbL'tc och kommande ställningstaganden· till fastighctstaxcringskommittens slutbctiinkande
Rullande fastighetstaxering m. m. (SOlJ 198-k.17).
Till bt:tänkandet har fogats reservationer rörande ·ga.rantibeskattningen
(m), den statliga fastighetsskattcn (m, c, fp) och fastighetstaxeringen (m).

Motionerna
1984/85:312 av Barbro Nilsson i Visby (m) och Elisabeth Flcetwood (m)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar ändra beloppet. 4 000 kr. i punkt 6.
tredje stycket anvisningarna till 24 ~ kommunalskattelagen till ett halvt
basbelopp och att de nya bcstlimmelserna tillämpas första gangen vid 1986 .
års taxering.
1984/85:413 av Kenth Skärvik (fp) och Börje Stensson (fp)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ~er regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en översyn a\' fastighctstaxeringsvärdena i de populära kustområdena eller av andra metoder för att göra det
möjligt med permanent boende i dessa omdden.
1984/85:481 av Rune Svensson m. fl. (s)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till klinna
vad i motionen anförts om beskattning av jordbrukets bostäder.
1984/85:482 av Agne Hansson (c) och Gösta Anderssoi1 (<..:)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar avskaffa den nya fastighctsskatten
som infördes genom beslut i riksdagen den 14 december 1984 (SkU
1984/85:24, SfU 1984/85:14, BoU 1984185:9).
1984/85:578 av Knut Wachtmeister (m)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar fastställa griinsen för skattefri
hyresinkomst för fritidshus till 0,5 basbelopp.
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1984/85:687 av Lars Werner m. fl. (vpk)
1 motionen yrkas
1. att riksdagen beslutar beträffande fastighetsskattens storlek att den skall
utgöra 1 % av taxeringsvärdet men att procenttalet vid 1986 års taxering skall
utgöra 0.5 och vid 1987 års taxering 0.75.
2. att riksdagen beslutar beträffande industrifastigheter att dessa skall
omfattas av fastighetsskatten.
3. att riksdagen beslutar beträffande de allmännyttiga bostadsföretagens
fastigheter att dessa skall undantas från fastighetsskatten.
4. att riksdagen beslutar beträffande avdragsrätten att _fastighetsskatten
inte skall vara avdragsgill vid inkomsttaxeringen.
1984/85:825 av tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson (fp)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts angående en höjning av den skattefria gränsen,
för uthyrning av privata fritidshus. från 4 000 kr. till 8 000 kr.
1984/85:827 av Guffan LindbJad (m)

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
skattelagstiftningen hör utformas så att tillämpningen blir likformig och den
enskildes rättssäkerhet därigenom garanteras.
1984/85:952 av Christer Eirefelt (fp) och Björn Molin (fp)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar höja gränsen för skattefrihet vid
uthyrning av fritidshus till 8 000 kr: per år.
1984/85:955 av Ove Eriksson (m) och lians Nyhage (m)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts om att ägare till jordbruksfastigheter bör ges
möjlighet att taxera bostadshuset som '"annan fastighet".
1984/85:963 av Nils Svensson (s) och Sören Lekberg (s)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts om principen för bestämmelse av taxeringsvärde
för småhus m. m.
1984/85:1194 av Gunnar Biörck i Värmdö m. fl. (m)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer om en skyndsam
översyn av taxeringen och beskattningen av vissa. ovan nämnda slag av
skärgårdsfastigheter med ändamål att väsentligt sänka taxeringsvärdena för
dessa fr. o. m. 1981 års fastighetstaxering i enlig.het med vad som anförts i
motionen.
1984/85:1223 av lians Pettersson i Helsingborg m. fl. (s)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar att hos regeringen b.egära att
reglerna för taxering av bostadsrättsfastigheter av den typ som omnämns i
motionen ändras på siidant sätt att värdena fortsättningsvis inte grundas på

SkU 1984/85:36

3

teoretiska antaganden utan följer principerna för taxering av bostadsrättsfastighet som utgörs av flerbostadshus.
1984/85:1231 av Nils Svensson (s) och Lennart Nilsson (s) ·
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts om behovet av en uppjustering av det fria
skattebeloppet för uthyrning av fritidshus.
1984/85:1498 (jfr 1497) av Kerstin Göthberg m. fl. (c)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar hemställa hos regeringen om
förslag i enlighet med vad som anförts i motionen om höjt skattefritt belopp
vid uthyrning av privata fritidshus.
1984/85:1608 av Göte Jonsson (m)
I motionen yrkas att riksdagen som sin· mening ger regeringen till känna
vad som i motionen anförts om utredning beträffande skattereduktion för
byggnader med bevarandevärde.
1984/85:1610 av Stig Josefson m. fl. (c)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär att en särskild
utredning skall tillsättas med uppgift att se över beräkningen av förmånsvärde på jordbrukets bostäder.
1984/85:1626 av Mona Saint Cyr (m)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag på
förhöjt skattefritt belopp vid stuguthyrning.
1984/85:1644 av Lars Werner m. fl. (vpk)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen
till känna vad som här anförts beträffande befrielse från fastighetsskatt för
vissa pensionärer.
1984/85:2248 (jfr 2246) av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c)
I motionen yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om utredning om ett reformerat bostadsbeskattningssystem,
2. att riksdagen beslutar avskaffa fastighetsskatten.
1984/85:2359 av Gunhild Bolander (c) och Agne Hansson (c)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag i enlighet med
vad som i motionen anförts om höjt skattefritt belopp vid uthyrning av
privata fritidshus - även stugor på jordbruksfastighet.
1984/85:2389 av Jan-Eric Virgin (m) och Sven Munke (m)
I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts rörande värdering av bostadsförmåner av bostadshus
på fastigheter som är· taxerade som jordbruksfastighet.
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1984/85:2754 av Ulf Adelsohn m. fl. (m). yrkandena 20. 21 och 2+--27
I motionen yrkas bl. a.
20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som
motionen anförts he.triiffande en ny utformning av villaheskattningen.
21. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avdragsriitt för
reparationer utförda i schablontaxerade en- och tvöfamiljshus.
24. att riksdagen beslutar avskaffa lagen om statlig fastighetsskatt fr. o. m.
den I januari 1985.
25. att riksdagen hös regeringen hegiir en ut"redning om slopande av den
kommunala garantibeskattningen i enlighet med vad som anförts i motionen.
26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i
motionen anförts beträffande en utredning om reglerna för den allmiinna
fastighetstaxeringen.
27. att riksdagen hos regeringen begiir förslag till iindrade regler för
siirskild fastighetsheskattning i enlighet med vad som anförts i motionen.
1984/85:2770 (jfr 2769) av Göthe Knutson m. tl. (ml
I motionen yrkas att riksdagen beslutar att höja griinsen för skattefria
hyresintiikter i fritidshus till ~ 000 kr. per år.
1984/85:2803 (jfr 2801) av Bengt Westerberg m. fl. (fp). yrkande 3
I motionen y:rkas bl. a.
3. att riksdagen beslutar att avskaffa fastighetsskatten.

Frågornas tidigare behandling m. m.
Pågående eller nyligen avslutade utredningar ·
Bostadskommittcn (Bo 1982:02) har i juni 1984 avliimnat ett delbetänkande i tre delar (SOU 1984:3+--36). SOU 1984:34 utgör en fyllig översikt över
delbetänkandets inne hall. SOU 1984:35 innehi11ler sju kapitel med beskrivningar av utvecklingen inom boendeområdet. I SOU 1984:36 diskuteras dels
olika finansieringsfrågor rri. m. och den framtida sociala bostadspolitikcn
(kap. 8-10). dels förutsättningarna för reformer inom bostadsbesbttningcn
(kap. 11 ). Denna del inne häller ocksi1 reservationer och siirskilda yttranden.
Dclbetiinkandet innchiiller inga direkta förslag utan ägnas åt beskrivningar
och analyser som underlag för den bostadspolitiska debatten och för
kommittens slutbetiinkande.
Kommitten viintas slutföra sitt arbete under första halvi1ret 1985.
Allmän fastighetstaxering skall ske vart femte år. Den taxering som då
faststiills gäller i princip till niista allmänna fastighetstaxering. Under
särskilda förutsättningar kan ny taxering ~1.si!ttas vid särskild fastighetstaxering. som iigcr rum varje i1r.
Fastighetstaxeringskommitten har med sitt betänkande Rullande fastighetstaxering (SOU 1984:37 och 38) slutfört sitt arbete. Förslaget innebär att
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den allmiinna och den särskilda fastighetstaxeringen skall crsiittas av en örlig
fastighetstaxering som bygger p?t tre parallella förfaranden - avstiimning.
omtaxcring och omräkning. Avstämningen innchiir periodiska kontroller av
användning. beskaffenhet och iigandcförhållande betriiffande varje tax.eringsenhet. Orntaxeringen innebiir att man varje år skall kunna anpassa
fastigheternas taxeringar efter de föriindringar som skett av deras anviindning och beskaffenhet. Även feltaxeringar tidigare är skall kunna riittas
genom omtaxering. dock ej retroaktivt. Omriikningen inncbiir en successiv
anpassning av taxeringsvärdena till en aktuellare marknadsvärdesnivå.
Taxeringsarbetet liiggs i första hand pil de lt1kala skattemyndigheterna,
medan fastighetstaxeringsnämnderna i stort sett skall pröva sådana iirenden
där de lokala skattemyndigheterna och fastighetsiigarna inte kan enas. Enligt
förslaget skall den rullande taxeringen börja 1987. - I bctiinkandet
behandlas också vissa värderingstckniska frägor.
I sammanhanget kan nämnas att utskottet i anslutning till sin behandling av
vissa viirderingsfrågor rn. m. erinrade om att samtliga fr{1gor som togs upp i
de d{1 aktuella motionerna omfattades av bostadskommittcns (Bo 1982:02)
utredningsuppdrag. att förmänsbeskattningskommittcn (B 1978:02) enligt
sina direktiv hade att göra en allmiin översyn rörande beskattningen av
naturaförm[mcr och att mervärdeskatten stod under översyn av merviirdeskatteutredningen (Fi 1971 :05 ). Utskottet fann att utredningsbehovet inom
dessa områden redan var tillgodosett och att stiillningstaganden fri1n
utskottets sida till de av motioniirerna behandlade fr<igorna borde anstä i
avvaktan p[1 resultatet av utredningsarbetet.

Bostadsförmån i jordbruk
Enligt de anvisningar från riksskatteverket rörande värderingen av förmån
av bostad p~t jordbruksfastighet som tillämpas fr. o. m. 1982 iirs taxering skall
värdet av bostadsförmånen i första hand beräknas med ledning av i orten
giillandc hyrespris. Anvisningarna innebiir den nyheten att man p~I ort utan
egentlig hyresmarknad uppskattar värdet till en viss procent av byggnadsvärdet. Procentsatsen är 10 för viirden som understiger 1000()0 kr .. 6 för värden
mellan 100 000 och 200 000 kr. och 3 för överskjutande belopp. T. o. m. 1984
itrs taxering var procentsatsen i det liigsta skiktet 9. I anvisningarna för 1982
i1rs taxering angavs att förmi111sviirdet fick reduceras med högst 1 ()()() kr. för
utrymme som särskilt inriittats för och uteslutande anviints som kontor. en
regel som utgått fr. o. rn. 1983 ärs taxering. Om det med hänsyn till vissa
förh:lllanden frnmstiir som uppenbart att ett procentberiiknat förm~msviirde
avseviirt. minst 25 c:;, avviker friln vad som kan anses skäligt. far förm[1nsviirdet enligt anvisningarna beräknas efter prövning i det enskilda fallet. I ett
cirkulär till skattecheferna i länen har riksskattcverkct varen 1983 liimnat
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vissa förtydliganden av anvisningarna bl. a. rörande jiimkningsmöjligheterna.
Vid sin behandling förra året av olika frägor rörande bostadsförmån
jordbruk anförde utskottet bl. a. följande.
Som utskottet anförde vid sin behandling förra året av motsvarande
viirderingsfrågor har man med schabloner av det slag som nu tilliimpas större
förutsättningar än tidigare att tillgodose kraven på en bättre och mer
likformig värdering av jordbrukarrias bostadsförmåner. Samtidigt ligger det i.
sakens natur att schablonen i vissa fall kan slå fel. siirskilt om taxeringsviirdet
av ni1gon anledning blivit felaktigt. Riksskatteverkct har i ett cirkulär bl. a.
framhållit att schablonen i sådana fall inte skall tillämpas stelbent, utan att
taxeringsniimnden biir vara observant i de fall d<'1 de skattskyldiga anför
särskilda skäl och jämka värdet när så är påkallat. Utskottet instämmer i
denna uppfattning och vill för sin del framhålla att det givetvis inte biir
komma i fråga att tilHimpa schablonen.och den siirskilda 25-procentsregeln
på ett sådant siitt att nägon beskattas för värden som uppenbart iir för höga.
Av det anförda framgi1r att man trots schablonen inte helt kan undvika en
skälighetsbedömning av förmånsvärdet. Vid en sådan skälighetsbedömning
bör enligt utskottets uppfattning alla omständigheter i det enskilda fallet
kunna beaktas, exempelvis att en del av bostaden av siirskilda skäl har
inrättats sasom kontorsrum. Samtidigt vill utskottet framhälla att rädande
praxis i fråga om avdrag för kontorsrum är restriktiv. Mot denna bakgrund är
utskottet i avvaktan på bostadskommittens ställningstaganden inte berett att
förorda att schablonen kompletteras med särskilda regler om kontorsrum
eller att avdragsmöjligheterna utvidgas generellt.
Med hänvisning till det anförda och till att bostadskommitten enligt vad
som framgår av kommitteberättelsen beräknas slutföra sitt arbete redan i i1r
avstyrker utskottet motionerna i nu berörda delar. ·
Yrkandena i fråga om riintetillägg för. bostadsbyggnad har utskottet redan
behandlat i sitt betänkande SkU 1983/84:30. Utskottet vill i detta sammanhang endast anföra att dessa regler syftar till att uppnt1 en likformighet i
beskattningen av bostadshyggnader av olika slag, en fraga som ingår i
bostadskommittens utredningsuppdrag, och att kommitten således är oförhindrad att pröva aven dessa regler. Utskottet vill ocksf1 erinra om att
skatteförenklingskommitkns arbete kan komma att påverka beriikningen av
räntetillägg.

Villaschablonen

Inkomstberäkningen av en- och tvåfamiljsfastigheter sker i allmänhet
enligt en schablonmetod (24 2 mom. och 25 ~ 3 mom. kommunalskattelagen
1928:370 - KL). Denna metod innebiir att man som ·intiikt endast skall
redovisa en viss procent av fastighetens taxeringsvärde enligt en progressiv
skala. Frän detta belopp medges avdrag för ränteutgifter och tomträttsavgäld. För den som själv iir bosatt p;) fastigheten tillkomme.r dessutom ett s. k.
extra avdrag på högst I 000 kr.
Det anförda gäller iiven villor som delvis anviinds i ägarens rörelse. Vid
intäktsberäkningcn minskar man i dessa fall taxeringsvärdet med den del som
belöper på rörelsen. Rörelsedelen av fastigheten ingår alltså inte i villaschab-
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Jonen, och kostm1der för denna del av fastigheten far dras av i rörelsen enligt
de regler som gäller för detta inkomstslag.
Schahlonmetoden skall anviinclas om fastigheten uteslutande utnyttjas
si1som bostad at iigaren - stadigvarande eller säsom sommarnöje - eller
också sitsom stadigvarande hostad åt annan. Om fastigheten brukar användas tiven för annat ändamiH, t. ex. uthyrning itt sommarg~ister. blir schablonreglerna tilfampliga endast om hruttointiikterna hiirav uppgär till mindre
betydande belopp. Om ek itrliga intiikterna av denna uthyrning överstiger
4000 kr. och också överstiger 2 r;. av fastighetens taxeringsvärde. skall
inkomstberäkningen ske enligt de vanliga regler som gäller för hyresfastigheter. vilket bl. a. innebär att de faktiska intiikterna - dvs. erhållna hyror m. m.
och hyresvärdet för den egna hostaden - skall reclo\'isas och att avdrag
medges för samtliga omkostnader för fastigheten.
Till grund flir nuvarande regler ligger uppfattningen att merinkomster
genom uthyrning till sommargäster skall beskattas om uthyrningen sker
regelbundet och inte iir av alltför obetydlig omfattning. Som skäl härför har
bl. a. äheropats att sådan uthyrning oftast har en mer rörelsemässig prägel än
uthyrning till stadigvarande bostad. I detta sammanhang har ocksii beaktats
att ägare till jordbruksfastigheter och flerfamiljshus alltid skall heskattas
även för intäkt genom uthyrning av sommarnöjen och att en obegränsad
skattefrihet för s:'tdan verksamhet d{t det gäller villor inte skulle överensstämma med kravet pit en riittvis heskattning (prop. 1979/80: 137. SkU 1979/
80:50).
Beträffande \illaschahlonen anförde utskottet förra året (SkU I 983/84:42)
att nuvarande regler grundas på uppfattningen att merinkomster genom
uthyrning till sommargiister skall heskattas om uthyrningen sker regelbundet
och inte är av alltför ohetydlig omfattning. Utskottet vidhöll att det saknades
tillräckliga skiil för att riikna upp gränsen för den skattefria uthyrningen. som
faststiilldes till nuvarande belopp år 1980. :vted hänvisning hiirtill och till att
villaschahlonen ingick i hostadskommittens utredningsuppdrag avstyrkte
utskottet föreliggande motionsyrkanden om en höjning av beloppsgränsen.
Utskottet konstaterade vidare att friigan om en avdragsriitt för reparation
och underhttll av villor ingick i bostaclskommittens utredningsuppdrag.
Utskottet vidhöll att en förnyad prövning ocksä av hithörande prohlem borde
anstå i avvaktan pil resultatet av kommittens överviiganden.
Av bostadskommitt..'ns delbetiinkande (SOU 1984:34-36) frarngin att
frågorna om gränsen för den skattefria uthyrningen och avdrag för reparation
och underhåll uppmiirksammas av kommitten. Beträffande den förstnämnda
frågan anför kommitten att den - utan att liigga fram nägot lagförslag i
delbetiinkandet - ansluter sig till tidigare utredningsförslag om en höjning
till 8 000 kr.

SkU 1984/85:36
Garantibeskattningen
Den som redovisar ett överskott på en fastighet får göra ett s. k.
procentavdrag vid den kommunala taxeringen. Å andra sidan skall ett lika
stort belopp tas upp som intäkt vid samma taxering. det s. k. garantibeloppet.
Säviil procentavdraget som garantibeloppet skall för helt är beri1knas till
1.5 % av taxeringsvärdet. Genom konstruktionen garanteras kommunerna
att minst detta belopp tas upp som taxerad inkomst i den kommun där
fastigheten är belägen.
Reglerna gäller i princip för alla fastigheter. oavsett heskattningsrnetod.
Fr. o. m. 1986 ärs taxering har dock taxeringen till kommunal inkomstskatt
av juridiska pasoner (utom inhemska dödsbon) slopats. Samtidigt upphör
garantibe~kattningen

av de juridiska personernas fastighetsinnehav (prop.

198-1185:70. SkU 198-1/85:23). Vid sin prövning av denna fräga anförde
utskottet följande med anledning av ett utrcdningsyrkandc om slopande av
garantibeskattningen iiven fiir andra skattskyldiga:
Vad hiircfter angfa garantibeskattningen kan utskottet i likhet med
dcpartementschden och nwtioniirerna i motion 2-15 konstakra att det
ursprungliga skälet för denna beskattning. vilket var att tillförsiikra kommunerna ett stabilt skatteunderlag. bortfallit och att ittskilliga argument numera
kan anföras mot denna skatteform. Att ·helt slopa garantiskatten kriivcr
emellertid ingående övcrdganden. bl. a. med tanke pf1 att den utgör ett led i
bostadsbeskattningcn och beaktas vid utformningen av bostadssubvcntioncrna. Vad som aktualiserat motionerna lir emellertid niirmast att reglerna om inte särskilda ätgiirder vidtas - enligt motioniircrnas uppfattning
kommer att gynna niiringsverksamhet som drivs av aktiebolag m. fl. i
förhållande till verksamhet i annan form. Utskottet vill med anledning hiirav
framh;1lla att garantibeskattningen. som iir effektiv endast om garantibeloppet överstiger nettointiikten av förvärvskiillan. i allmiinhet saknar betydelse
för vanlig niiringsverksamhet som g~1r med överskott. Reglerna för olika
företagsformer skiljer sig enligt utskottets uppfattning friin varandra i s[1
miinga andra mer viisentliga hiinseendcn. att den nu aktuella ändringen inte
kan antas komma att p[1verka valet av företagsform i nämnviird omfattning.
lltskottet finner att det inte heller av andra skiil iir motiverat att nu ta
stiillning till frågan om slopande av garantibeskattningen för fysiska personer. Med hänvisning ocks{1 till att bostadskommittcn (Bo 1982:02) och 1980
års fiirctagsskattekommittc (B 1979:13) torde vara oförhindrade att ta upp
fri1gan om de finner detta liirnpligt avstyrker utskottet motion 2-15 yrkande 2.
Bostadsknmmitt~n

har i sitt hetiinkande ( SOU 198-1:36 s. 36 l och 362)

ifritgasatt om inte de t.llika beskattningsformer som skall tillämpas samtidigt i
fri1ga om fastigheter - vanlig inkomstberiikning. garantibeskattning. statlig
fastighetsskatt -.borde samordnas p<i ni1gnt siitt. en fraga som kommer <ttt tas
upp i det fortsatta utrcdningsarbetet. Samtidigt kommer kommitten att
beakta 19XO ~trs företagsskattekommittes ( B 1979: 13) arbete med en s. k.
staketmodell fiir företagsbeskattningen och att den kommunala beskattningen av juridiska personer har slopats.
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Statlig fastighctsskatt
År 1984 ersattes - med verkan fr. o. Il}· 1985 - den tidigare hyreshusavgiften med en statlig fastighetsskatt (prop. 1984/85: 18. SkU 17). Denna skatt
träffar hyreshus. kontorshus, smi'1hus samt bostadsbyggnader på lantbruk.
Underlaget för skatten är för småhus en tredjedel av taxeringsvärdet och för
övriga fastigheter hela taxeringsvärdet. Skattesatsen skall fr. o. 111. 1987 vara
1.4 C( för schablonbeskattade fastigheter och 2 % för övriga fastigheter.
Under åren 1985 och 1986 utgår skatten med 0,5 % resp. 1 % i fräga om
schablonbeskattade småhus samt 0, 7 % resp. 1A % i fr<'iga om övriga smi1hus
och hyreshus på lantbruksenhet.
Syftet med fastighetsskatten angavs vara att skapa ett instrument som
tillsammans med räntebidragssystemet för ny- och ombyggnad svarade mot
kravet på ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn. Genom fastighetsskatten skulle fastighetsägarna bidra till en nödvändig
subventionering av ny- och ombyggnadsåtgärder och därigen.om motverka
fortsatta kostnadsökningar för staten. Skatten har således bostadspolitisk
och statsfinansiell karaktär.
Utskottet delade de bostadspolitiska bedömningar som låg till grund för
propositionen och fann att fastighetsskatten utgjorde ett lämpligt medel att
tillgodose det angivna syftet och rimliga krav på en riittvis fördelning av
bördorna. Att innehavare av statsbelånade fastigheter skulle få kompensation för skatten ändrade inte utskottets uppfattning eftersom denna kategori
fick anses ha drabbats hårdast av kapitalkostnadsökningar under de senaste
åren. Beträffande småhusinnehavarna åberopade utskottet att kostnadsökningarna i flertalet fall skulle stanna under 100 kr. i månaden när skatten är
slutligt genomförd och för år 1985 under 35 kr. i månaden.
Beträffande detaljutformningen anförde utskottet att en specialskatt av
denna typ i princip borde vara lika för alla och avdragsgill. Sett i det aktuella
bostadspolitiska perspektivet borde emellertid de ekonomiska pålagorna i
form av skatt och minskade räntebidrag fördelas så rättvist som möjligt
mellan olika fastighetsägare. Mot elen bakgrunden godtog utskottet de
föreslagna skattesatserna.
Beträffande detaljutformningen kan här nämnas att skatten enligt utskottets uppfattning borde vara avdragsgill för konventionellt beskattade fastigheter. Vid bedömningen av denna fråga åberopade utskottet bl. a. att de
föreslagna skattesatserna avvägts med hänsyn till avdragsrätten. Utskottet
ansåg vidare att frågan om att inlemma även industrifastigheter i fastighetsskatten var för tidigt väckt. Denna fråga borde enligt utskottets uppfattning
övervägas i ett större sammanhang.

Bostadsförmån i tjänst

Förmån i tjänsten av hyresbillig bostad och subventionerad semesterbostad utgör en typ av förmiiner som enligt RSV:s anvisningar (RSV Dt
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1981 :30) skall beskattas endast om deras viirde sammanlagt överstiger 600 kr.
för år räknat. Förmån av fri bostad eller fri semesterbnstad skall

d~iremot

anses som skattepliktig oavsett viirdet.
För värdering.:n gäller såsom allmiin regel att det skattepliktiga värdet i
princip skall motsvara marknadsvärdet (ortens pris). Värdesättningen sker i
allmänhet enligt vissa sd1ablonmässiga grunder. bl. a. med ledning av
uppgifter om hyrorna i de allmiinnyttiga bostadsföretagen och uppgifter om
det faktiska hyresHiget på orten.
Är det sannolikt att den skattskyldige inte skulle ha skaffat sig vad som
motsvarar förmänen om han själv skulle ha bestritt kostnaderna. skall
värderingen av naturaförmänerna i allmänhet ske med utgimgspunkt i den
inbesparing i de personliga levnadskostnaderna som förmånen inneburit för
förmimstagaren. I vad miin ett lägre värde än marknadsvärdet skall asiittas
bedöms med hänsyn dels till förmiinens art och eventuella villkor som är
förknippade med förmänen. dels till' förmtinstagarens inkomst- och förmögenhetsförhällanden.
När det gäller prelimin;irskatten skall RSV enligt 8

* uppbördslagen

( 1953:272) fastställa de vänlen som skall liiggas till grund för skatteavdragen
för preliminär A-skatt. Dessa värden. som s{1ledes gäller endast för den
preliminära skatten. tas upp till eu genomsnitt för riket och anges i
skattetabellerna. Riksförsiikringsverket utfärdar liknande normer med stöd
av 4 § andra stycket lagen ( 1959:551)

0111

beräkning av pensionsgrundande

inkl)l11St enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och 4

* lagen

(1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen ( 1981 :691) om
socialavgifter.
I en skrivelse till skattecheferna den 28 nnvcmber 1983 tar riksskatteverket
upp fragan om beskattningen av tjänstebost~ider för präster. Av skrivelsen
framgär att ett antal präster under 1983 beskattats för hyresbillig bostad och
att beskattningen inte skett likformigt i de olika länen. Riksskatteverket har
medverkat till en överenskommelse som numera har träffats mellan statens
arbetsgivarverk och berörda arbetstagarorganisationer om ändrade regler
för bestämmande av tjänstebostadshyra för präster. Enligt riksskatteverkets
uppfattning uppkommer inte längre nägon skattepliktig bostadsförmim i
dessa fall. och man bör enligt verkets uppfattning ink heller beräkna något
bostadsförm:°msviirde under den övergi\ngstid som giiller enligt avtalet. Av
det anförda framgar enligt riksskatteverket att berörda präster fr. o. m . .1985
års taxering inte längre anses åtnjuta förmån av prisbillig bostad.
Vid sin behandling förra iiret av t'n motion

0111

värderingen av förmirn av

bostad för vissa präster hänvisade utskottet (SkU 1983/84:42) till att
riksskatteverket i den nämnda skrivelsen deklarerat att niigon förmånsbeskattning inte borde iiga rum fr. o. m. 1985 i1rs taxering och fann att syftet
med motionen var tillgodnsett. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemstiillan att avsl!i motionen.
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Utskottet
Flertalet av de frågor rörande bostadsheskattning;.:n m. m. som utskottt.:t
behandlar i detta betänkande har nyligen prövats av riksdagen och har tagits
upp av olika utredningar.
NLir det gäller beskattningens allmänna utformning yrkas i motion 2248 av
Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) att frågan om en neutralitet mellan olika
bostadsformer blir föremål för en allsidig utredning. Ulf Adelsohn m. fl. (m)
anför i motion 2754 att frågan om en ny metod för smithusbeskattningen som
bygger pä en värdering av boendeförm{111en bör utredas. De begär ocksi1
förslag om avdrag för reparation av villor. Andra motioner innehåller
yrkanden rörande hostadsförmfmcr i jordbruk. Enligt motion 481 av Rune
Evensson m. fl. (s) bör jordbrukets bostäder jiimstiillas med schablonbeskattade villor s(t att avdrag för reparationer inte medges. Jan-Eric Yirgin (m) rn:h
Sven Munkc (m) anser diircmot att nuvarande metod bör behållas men yrkar
i motion 2389 en rättvisare förmånsvärdcring. Enligt deras uppfattning är
nuvarande praxis i frt1g;1 om kontorsrum i jordbruk alltför restriktiv. Vidare
yrkas i motion 1610 av Stig Josefson m. fl. (c) att en siirskild utredning tillsätts
för att se över beräkningen av förmansvärdet för jordbrukets bostäder.
Motionärerna anser att riksskatteverkets schabloner leder till för höga
viirden, särskilt i fråga om fastigheter med tvä eller flera bostadshus,
fastigheter i attraktiva omd1den och fastigheter med nyuppförda bostadshus.
Motionärerna kritiserar också att verket - utan föregående analys av
hyresnivåerna - höjt förmånsvärdet med en procentenhet i lägsta skiktet,
dvs. från 9 till JO<;.;., av taxeringsvärdet upp till 100000 kr.
Som framgiir av den tidigare redogörelsen har bostadskommittcn (Bo
1982:02) i uppdrag att göra en genomgripande översyn av bostadspolitiken
och därmed sammanhängande skattefrägor. Kommitten har i juni 1984 utan att avge nf1gra konkreta förslag - avlämnat ett delbetänkande (SOU
1984:34-36) där kommitten redovisar sina överväganden hittills och anger
vissa riktlinjer för det fortsatta arbetet. Av betänkandet och därtill fogade
reservationer och särskilda yttranden framgår att samtliga de frågor som tas
upp i motionerna kommer att behandlas i utredningens fortsatta arbete.
Kommitten beräknas avge sitt slutbetänkande under första halvåret 1985. I
avvaktan pä kommande ställningstaganden till kommittens arbete är utskottet inte nu berett att ta ställning till de nu aktuella motionsyrkandena. Med
hänvisning h~irtill avstyrker utskottet motionerna 481. 2248 yrkande 1. 2389
och 2754 yrkandena 20 och 21.
Vad angi1r riksskatteverkets schabloner för beräkning av förmånsvärde av
bostad pi1 jordbruksfastighet framg<lr av utskottets redogörelse förra året att
schablonen inte bör tillämpas stelbent utan att taxeringsnämnden bör vara
observant och j~imka värdet när så iir påkallat av särskilda skäl. Utskottet
framhöll bl. a. att det inte borde komma i fråga att tillämpa schablonen och
den särskilda 25-procentsregeln på ett sådant sätt att nägon beskattas för
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värden som är uppenbart för höga. Samtliga omständigheter i det enskilda
fallet borde kunna beaktas vid den skälighetsbedömning som trots schablonen i vissa fall inte kan undvikas. Med anledning av vad som anförs i motion
1610 vill utskottet nu endast understryka vikten av att dessa uttalanden noga
följs i taxeringsarbetet och att taxeringsnämnderna uppmärksammas härpå.
Med hänvisning härtill och till vad som nyss anförts om bostadskommittens
utredningsuppdrag avstyrker utskottet iiven motion 1610.
I nio motioner framställs yrkanden om omedelbara lättnader i beskattningen vid uthyrning av schablontaxerade småhus för fritidsändamål. Sålunda
yrkas i motionerna 312 av Barbro Nilsson i Visby (m) och Elisabeth
Fleetwood ( m). 578 av Knut Wachtmeister (m), 1498 av Kerstin Göthberg ni.
fl. (cl och 1626 av Mona Saint Cyr (m) att det skattefria beloppet för sadan

uthyrning höjs fr{m nuvarande 4 000 kr. till ett halvt basbelopp. En höjning
till 8 000 kr. yrkas i motionerna 825 av tredje vice talman Karl Erik Eriksson
(fp ), 952 av Christer Eircfclt (fp) och Björn Mo lin (fp ). 1231 av Nils Svensson
(s) och Lennart Nilsson (s) och 2770 av Göthe Knutson m. fl. (m). Gunhild
Bolander (c) och Agne Hansson (c) yrkar i motion 2359 också att
beloppsgriinsen höjs. Enligt deras uppfattning bör samma regler gälla även
för stugor pti jordbruksfastighet. I motionerna [1beropas bl. a. prisutvecklingcn sedan nuvarande beloppsgriins fastställdes 1980 och det hinder som
nuvarande regler anses utgöra mot en önskvärd uthyrning av fri tidsbostäder.
Som utskottet anförde förra aret i denna fri1ga grundar sig nuvarande
regler pa uppfattningen att merinkomster genom uthyrning till sommargiister
o. d. i princip skall beskattas om uthyrningen sker regelbundet och inte iir av
alltför obetydlig omfattning. Utskottet kan dock instiimma i uppfattningen
att tiden nu är mogen för en måttlig uppräkning av beloppsgränsen.
Fritidsboendekommitten har i sitt betänkande Fritidsboende (SOU 1982:2>)
föreslagit att heloppsgränsen höjs till 8 000 kr.. ett förslag som rekreationsberedningen (SOU 1983:43) och numera också bostadskommitten (SOU
1984:36) anslutit sig till. Bostadskommitten anför bl. a. att det finns fog för
uppfattningen att ett överskridande av grtinsbeloppct kan medföra en alltför
hög beskattning men att det i vissa situationer - t. ex. i samband med en
omfattande reparation - kan medföra särskilda fördelar att ""saxa·· mellan
en konventionell beskattning och en beskattning enligt sd1ablonmetod.
Kommitten framhåller att sådana ej önskvärda förfaranden försvtiras om
beloppsgränsen höjs. För en något större uppräkning än som föranleds av
penningviirdeförändringarna sedan 1980 talar enligt utskottets uppfattning
också önskemålet att såvitt möjligt förenkla beskattningsförfarandet.
Mot den angivna bakgrunden finner utskottet att gränsbcloppet hör
uppräknas till 8 000 kr. Den nya gränsen bör ti!Himpas ·först fr. o. m.
beskattningsåret 1986. dvs. fr. o. m. I 987 års taxering. Med det anförda får de
nu aktuella motionsyrkandena anses besvarade. Vad beträffar stugor som
uppförts på jordbruksfastighet för fritidsändamäl vill utskottet endast tillfoga
att de i princip skall fastighetstaxeras såsom annan fastighet och schablon-
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beskattas och att - i den mån så sker - yrkandet i motion 2359 i denna del
redan är tillgodosett.
Utskottet tar i detta sammanhang upp motionsyrkanden rörande tv[1
särskilda skatteformer. nämligen den s. k. garantibeskattningen av fastigheter och den nyligen genomförda statliga fastighctsskatten.
Garantibeskattningen innebär i princip att var.ie kommun garanteras ett
skatteunderlag från fastigheterna inom kommunen motsvarande 1,5 7c: av
taxeringsvärdet. Beskattningen iir effektiv endast om fastigheten givit
underskott eller om garantibeloppet överstiger ncttoint~ikte.n av förvärvskällan.
I motion 2754 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) yrkas en utredning om ett
successivt slopande av denna skatteform.
Vid sin prövning av denna fråga i höstas konstaterade utskottet att det
ursprungliga skälet för garantiskatten. nämligen att tillförsiikra kommunerna
ett stabilt skatteunderlag. bortfallit och att i1tskilliga argument numera kan
anföras ·mot denna skatteform. Utskottet konstaterade samtidigt att ett
slopande av garantiskatten kräver ingående överviiganden. bl. a. med tanke
på att den utgör ett led i bostadsbcskattningcn och beaktas vid utformningen
av bostadssubventionerna. Med hänvisning bl. a. till att bostadskommitten
och 1980 års förctagsskattckommitte torde vara oförhindrade att ta upp
frågan om de skulle finna detta lämpligt avstyrkte utskottet den då
föreliggande motionen.
Tden nu aktuella motionen har inte anförts något nytt. Utskottet vidhåller
sin ståndpunkt och avstyrker följaktligen motion 2754 yrkande 25.
Hösten 1984 ersattes hyreshusavgiften med en statlig fastighetsskatt p{1
småhus, hyreshus, kontorshus och bostadshus på lantbruk, inbegripet
tomtmark för sådana hus. Underlaget för skatten är för småhus en tredjedel
av taxeringsvärdet och för övriga fastigheter hela taxeringsvärdet. Skattesatsen är fr. om. 1987 1,4 %· för schablonbeskattade fastigheter och 2 ~'( för
övriga fastigheter. Övergångsvis gäller lägre procentsatser för åren 1985 och
1986.
I motionerna 482 av Agne Hansson (c) och Gösta Andersson (c). 2248
(yrkande 2) av Thorbjörn Fiilldin m. fl. (c). 2754 (yrkande 24) av Ulf
Adelsohn m. fl. (m) och 2803 (yrkande 3) av Bengt Westerberg 111. fl. (fp)
yrkas att fastighetsskatten avskaffas. I motion 687 av Lars Werner m. fl.
(vpk) yrkas däremot att skatten skall utgi\ även för industribyggnader och att
fastighetsskatten för konventionellt beskattade hus inte skall vara avdragsgill. I vpk-motionen yrkas att de ökade skatteintäkter som dessa skärpningar
medför utnyttjas för att undanta de allmännyttiga företagen frfm beskattningen och för att sänka skatten till 1 % av taxeringsvärdet med därav
föranledda justeringar av skattesatserna även för övergångsårcn. I en annan
motion från samma håll - 1644 - yrkas vidare att pensionärer med låg ATP
eller ingen ATP befrias från skatten.
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Utskottets ställningstagande i höstas till fastighetsskattens införande
grundade sig på bostadspolitiska bedömningar. som kommer att tas upp
inom bostadskommittcn. I de nu aktuellii yrkandena om slopande av skatten
förekommer inga nya synpunkter som bör föranleda att utskottet nu ·
omprövar sitt ställningstagande. Utskottet avstyrker saledes föreliggande
motioner om slopande av fastighetsskatten.
Som utskottet anförde i höstas är det också för tidigt att ta upp frågan om
industrifastigheter bör inlemmas i fastighetsskatten. Utskottet vill erinra om
att procentsatserna avvägts ri1ed hiinsyn till effekterna av avdragsrätten vid
beskattningen. varför utskottet inte ·anser sig kunna förorda att denna
avdragsriitt nu slopas. Utskottet finner också att friigor om sLirskilda
undantag från reglerna bör prövas först efter en viss tids erfarenhet av
reglerna. Med det anförda avstyrker utskottet även motionerna 6R7 och
1644.
Sju av motionerna tar upp vissa fr{1gor rörande fastighetstaxeringen.·
Ulf Adelsohn m. tl. (m) anför i motion 2754 att riksdagen under senare i1r
vid. flera tillfällen uttalat sig för en utredning rörande en omläggning av
fastighetstaxeringen i syfte bl. a. att uppnå förenklingar men konstaterar att
regeringen ännu inte tagit något initiativ till en sådan utredning. De yrkar
därför att riksdagen förnyar sin begäran (yrkande 26). I avvaktan pil
resultatet av utredningen begär de förslag från regeringen om att ändrade
regler införs så att fastighetsiigare kan begära nedsättning av taxeringsvärdena för fastigheter vilkas marknadsvärde sjunkit.
Vid sin prövning av denna fr{iga förra iiret framhöll utskottet att den ,av
utskottet tidigare begiirda utredningen borde komma till stånd så snart som
möjligt. Eftersom fastighetstaxeringskommittcn och bostadskommitten behandlade grundläggande frågor för fastighetstaxeringen och därmed sammanhängande bostadsskattefrågor var det enligt utskottets uppfattning
naturligt att resultatet av detta arbete avvaktades innan en niirmare stiillning
togs till vad som skulle göras och vilken form den begärda översynen
lämpligen borde ha. Fastighetstaxeringskommitten har numera avlämnat sitt
slutbetänkande om en rullande fastighetstaxering. och bostadskornmittcns
slutbetänkande väntas före kommande halvårsskifte. Utskottet vidhåller sin
uppfattning i dessa frågor och förutsätter nu liksom tidigare att frågorna
kommer att prövas av regeringen så skyndsamt som möjligt. eftersom
resultatet bör läggas till grund för den kommande fastighetstaxeringen 1988.
· Med det anförda avstyrker utskottet motion 2754 yrkande 26.
Av skiil som utskottet anförde förra äret kan utskottet inte tillstyrka regler
som innebär att den särskilda fastighetstaxeringen på en omväg blir en ny
allmän fastighetstaxering. Utskottet avstyrker således även yrkande 27 i
motion 2754.
Motion 413 av Kenth Skiirvik (fp) och Börje Stensson (fp) och motion 1194
av Gunnar Biörck i Värmdö m. fl. (m) innehiiller yrkanden om en översyn av
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reglerna för v:irderingL'n av fastigheter i attraktiva omr[idL'n s~1 att hgare av
sådana fastigheter inte drabbas pi\ ett orimligt sätt. I motion %:f av Nils
S\'ensson (s) och Sören Lekberg (s) anför motionärerna att marknadsvärdet
för gruppbyggda småhus som ägs av bostadsföreningar i allmänhet är lligre lin
för motsvarande egnahem. ntlgot som enligt deras mening bör i'tterspeglas i
taxeringsviirdet. Även Hans Pettersson i Helsingborg m. fl. (s) tar upp vissa
\'ärderingsfr<igor och därmed sammanhlingande skattefri1gor rörande s[1dana
fastigheter. De konstaterar i motion 1223 att m:mga bostadsrättshavare i radoch kedjehus råkat ut för betydande höjningar av taxL'ringsvlirdena. ni1got
som exempelvis drabbar pensionlircr på ett helt annat siitt genom avtrappning av extra avdrag och bostadstillägg än vad som är fallet för den som äger
ett egethem. En annan speciell fr{1ga frän föregäende i\r ått:rkommer i motim1
955 av Ove Eriksson (m) och lians Nyhage (m). Enligt dL'ras mening bör ett
bostadshus pi1 en mindre jordbruksfastighet kunna taxeras säsnm annan
fastighet för att möjliggöra kvittning av underskott. som uppstått p:) grund av
reparationer. mot avkastning av kapital upp till 30 000 kr. Vidare anförs i
motion 1608 att skatten p[1 kulturbyggnader borde nedslittas eller slopas helt.
Som utskottet anförde vid sin 1frövning av likartade yrkandefJ förra aret
ingtir de angivna fragorna som ett naturligt led i det p:igi1ende utredningsarbetet. Sa t. ex. framg:ir av bostadskommittens delbetiinkande att frf1gorna
rörande fastigheter i attraktiva omri1den och lxistadsr~itter kommer att tas
upp i kommittens slutbetänkandL' senare i ilr. Aven övriga friigor som har
sådant samband med bostadsbeskattningen att de kan tas upp i kommittens
arbete. Beträffande förslaget rörande mindre jordbruksfastigheter vill
utskottet ånyo framhälla att detta inte skulle fä den åsyftade effekten.
eftersom avdragsrätt för reparationer inte föreligger i fdga om mindre
bostadshus som taxeras såsom annan fastighet.
Med det anförda avstyrker utskottL't liven de nu angivna motionerna.
Till sist tar utskottet upp ett motionsyrkande om ökad likformighet och
rättssiikerhet vid taxeringen. Gullan Lindblad (m) riktar i motion 827 kritik
mot att stora regionala skillnader förelegat i bedömningen av värdet av olika
prästers förmån av bostad i prästgårdar.
Som framgår av utskottets redogörelse för denna fråga förra året sker
hyressättningen numera efter sådana grunder att n{1gon beskattning av
bostadsförmåner i de aktuella fallen inte llingre blir aktuell. Däremot kan
fråga om eftertaxering aktualiserns för tidigare år. nägot som pfttalas förutom i motionen - även i en skrivelse som inkommit till utskottet.
Enligt utskottets uppfattning bör man givetvis i möjligaste mån undvika
regler som kan utsätta de skattskyldiga för godtycke frän de tilUimpande
myndigheternas sida. Samtidigt hör framhiillas att det är svårt att utforma
fasta regler för alla värderingsfrf1gor vid taxeringen. Frågor av den arten
ligger delvis inom förmtinsbeskattningskommittens (B 1978:02) utredningsuppdrag. I fråga nm den praktiska tillämpningen ankommer det bl. a. pa
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riksskatteverket att i möjligaste mån siirja för att en likformig och rättvis
taxering uppnås. Här kan konstateras att verket också genom överläggningar
med berörda parter lyckats {1stadkomma att det nu aktuella problemet
bemästrats fr. o. m. inkomstäret 1984. Utskottet, som utgår frän att verket
även i fortsättningen uppmiirksamt följer denna fråga, finner att någon
åtgärd inte påkallas med anledning av motionen.
Utskottet hemstiiller
1. hetriiffande utredning m.

111. 111·

1·issa bostadsbeskat111i11g.1jrägor

att riksdagen avslår
a) motion 198-l/85:481.
b) motion 1984185: 1610.
c) motion 1984/85:2248 yrkande I.
d) motion 1984/85:2389.
e) motion 1984/85:2754 yrkandena 20 och 21,

2. hctriiffande whyming m· fritid.1fastigheter
att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:952 och 1984/
85:2770 och med anledning av motionerna 1984/85:312. 1984/
85:578, 1984/85:825. 1984/85: 1231. 1984/85: 1498. 1984/85:1626 och
1984/85:2359 antar följande

Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs att punkt 6 av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'arande lydc:lse

Föreslagen lydelse
Anvisningar
till 24 §

6. Bestämmelserna i 24 § 2 mom. första och andra styckena om särskild
intäktsberäkning tillämpas även om fastigheten eller fastighetsdelen. förutom utrymmen för bostad iit en eller två familjer, innehåller något enstaka
rum för uthyrning eller i ringa omfattning kan användas för annat ändamål än
som bostad.
Till fastighet, som avses i 24 2 mom., hänförs även fastighet som används
endast viss del av äret eller tillfälligt, såsom sommarvilla, sportstuga eller
jaktstuga, eller som utan att användas står till ägarens förfogande.
Genom regeln i 24 ~ 2 mom. sista
Genom regeln i 24 § 2 mom. sista
stycket första punkten undantas. unstycket första punkten undantas. under de förutsättningar som anges
der de förutsättningar som anges
där. frän tillämpning av bcst~immeldär. från tilliimpning av bestämmelserna i 2 mom. första och andra
serna i 2 mom. första och andra

*
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Föreslagen lydelse

styckena exempelvis fastigheter som
styckena exempelvis fastigheter som
under somrarna brukar hyras ut till
under somrarna brukar hyras ut till
sommargiister men i övrigt bebos av
sommargiister men i övrigt bebos av
ägarna. sommarstugor som regl'lägarna, sommarstugor som regelbunclet hyrs ut under somrarna. fasbundet hyrs ut under somrarna, fastigheter som till viss del uppläts för
tigheter som till viss del upplåts för
upplagsplats, för rörelse eller dylikt
upplagsplats. fi.ir rörelse eller dylikt
samt fastigheter som utnyttjas för
samt fastigheter som utnyttjas för
odling eller tillgodogörancle av alster
odling eller tillgodogörande av alster
eller naturtillgimgar frim fastigheeller naturtillgångar från fastigheten. En fastighet hör anses i endast
ten. En fastighet bör anses i endast
ringa omfattning utnyttjad för såringa omfattning utnyttjad för sådant ändamål. som avses hiir. om
dant iindamiil. som avses hiir. om
elen t1rliga bruttointiikt som fi.irviirden årliga bruttointäkt som förvärvas därvid uppg;ir till högst 8 OIJO
vas diirvid uppgår till högst .+ 000
kronor eller i)verstiger detta belopp
kronor eller överstiger detta belopp
men inte 2 procent av fastighetens
men inte 2 procent av fastighetens
taxeringsvärde. I den bruttointiikt,
taxeringsviirde. I den bruttointäkt.
som det här iir fd1ga om. skall dock
som det hiir iir fritga om. skall dock
inte räknas in intiikt pii grund av del i
inte riiknas in intiikt pi1 grund av del i
samfällighet.
samfällighet.
Frågan huruvida fastighet skall anses inrättad till bostad M högst td
familjer skall bedömas med hiinsyn till de förh(1llanden. som riidde vid
beskattnings{1rets utgång.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och tilliimpas första gimgen i
fråga om 1987 lirs taxering.
3. betriiffande garantiheskutf11i11ge11
att riksdagen avstyrker motion l 98-l/8.S:275-l yrkande 25.
-l. beträffande f11stighetsska1te11
a) att riksdagen avslär motionerna 198-l/8.S:-l82. 198-l/85:2248
yrkande 2, 1984/85:275-l yrkande 24 och 198-l/85:2803 yrkande 3.
b) att riksdagen avslör motion 198..\/85:687.
c) att riksdagen avslitr motion l98..\/8.'i:l6-l-l .
.'i. beträffande en all111ii11 ö1•ersy11 m· ji1stighetstuxeri11ge11 och ändrade
regler för siirskild ji1stighetstaxeri11g
a) att riksdagen avslår motion I98-l/8.S:275-l yrkande 26,
b) att riksdagen avslär motion 198-l/8.S:27.S-l yrkande 27.
6. hetriiffande ö1·riga frågor riirande fiutighetstaxeringrn
a) att riksdagen avsltir motionerna 1984/85:..\13 LlCh 198-l/8.S:l19-l.
h) att riksdagen avsbr motionerna 198-l/85:%3 och 198-l/85: 1223.
c) att riksdagen avsl{tr motion 198-li8.S:95:'.
d) att riksdagen avslär motion 198-l/85:1608.
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7. betriiffande hnstad.1fiirmå11 för 1·is.1·a priistcr
att riksdagen avsliir motion 1984/85 :827.
Stockholm den 26 februari 1985
Pi1 skatteutskottets viignar
RUNE CARLSTEIN

Niirmmnde: Rune Carlstcin (s). Knut \Vachtmeister (m). Stig Josdson (c).
förste vice talman lngegcrd Troedsson (m), Olk Wcstberg (s). Hagar
:--Jormark (s). Bo Lundgren (m). Bo Forslund (s). Egon Jacobsson (s), Karl
Björzcn ( m). Kjell Johansson (fp). Anita Johansson (s). Brum> Poromaa (s),
Karl-Anders Petersson (e) och Erkki Tammt'noksa (s).

Reservationer
1. Garantibeskattningen (mom. 3l

Knut Wachtmcistcr. förste vice talman lngegerd Tniedsson. Bo Lundgren
och Karl Bjiirzen (alla m) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrandt' som pils. 13 börjar mt?d "Vid sin"
och slutar med "yrkande 25" bort ha följande lydelse:
Bred enighet d1der om att de ursprungliga skiilen för garantibeskattningen
har bortfallit och att iitskilliga sk:il numera kan {1beropas mot denna
skatteform. Som anförs i motionen sl<lr garantibeskattningen i vissa fall hiirt
mot fastigheter med liig eller ojiimn avkastning och den leder tlcksii till
improduktiv skatteplanering och administrati\'! mcrarbde. l liirtill kommer
att garantibeskattningen har slopats för juridiska personer men inte fl.ir
fysiska personer. Detta medför ytterligare oräm·isor som inte kan godtas.
Av bostadsktJmmittens delbetänkande framgiir att kommitten i sina
överväganden rörande bostadsbeskattningens utformning kommer att beakta iiven garantibeskattningen. Vad kommitten anför i denna fri1ga visar
emt?llertid att kommittens arbete inte drivs med den klara m~ilsiittningen att
garantiskatten skall avvecklas. Detta är för iinigt en fr;lga som inte endast
rör bostadsbest1)nd1.:t utan som giillcr generellt för alla fastigheter.
Med hiinsyn till fri1gans vikt finner utsknttet att resultatet av kommittens
över\'iiganden inte bör avvaktas utan att riksdagen nu bör begiira c_n
utredning om slopande av garantibeskattningen. I utredningens uppdrag bör
ingå att liigga fram förslag om knmpensation till kommunerna för det
skattt?burtfall som slopandet av garantibeskattningen medför. Om dessa
fri1gor bör överlämnas till bostadskommittcn eller anförtros en siirskild
utredning iir nitgot som lämpligen bör avgöras av regeringen.
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Med det anförda tillstyrker utskottet motion 2754 yrkande 25 ..

dels att utskottet i mom. 3 hort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2754 yrkande 25 hos
regeringen begär en utredning om slopande av garantibeskattningen.
2. Fastighetsskatten (mom. 4 a)
Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c). förste vice talman Ingegerd
Twedsson (m). Bo Lundgren (m). Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp)
och Karl-Anders Petersson (c) anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som pft s. 14 börjar med
"Utskottets stiillningstagande" och slut.ar med "motionerna 687 och 1644"'
bort ha följande lydelse:
Den statliga fastighetsskatt som fr. o. m. den I januari 1985 ersiitter den
tidigare hyreshmavgiften innebär i jiimförelse med hyreshusavgiften en
avseviird utvidgning av skattskyldigheten. Bl. a. berörs alla landets drygt 1.5
miljoner småhusinnehavare.
I och för sig var det en riktig iHgiird att avveckla hyreshusavgiften, eftersom
det friin bostadspolitisk synpunkt saknas grund för att behålla denna avgift.
Den nya fastighetsskatten medför emellertid ännu större olägenheter än
hyreshusavgiften.
Det främsta syftet med fastighetsskatten torde vara att nedbringa det
statliga budgetunderskottet. Det är synnerligen oliimpligt att tillgripa en
sädan skatt för att komma till riitta med underskottet i statens budget.
Skatten kommer i första hand att drabba dem som redan har de dyraste
hoendekostnaderna. Det giiller särskilt smiihusiigare som finansierat sina hus
utan statliga lån och dem som under senare år förvärvat ett äldre hus. ofta
flerbarnsfamiljer som redan har en svår ekonomisk situation. Även i fräga
om flerfamiljshus kommer den sammanlagda effekten av fastighetsskatten
och de bidrag som skall utga i vissa fall för att kompensera skatten att
diskriminera fastigheter som inte är statligt helanade. Diirtill kommer att de
olika skattesatserna (en högre för konventionellt heskattade fastigheter och
en lägre för schablonbeskattade fastigheter som ofta tillhör allmiinnyttan)
gör att de privata fastighetsägarna till följd av bruksvärdessystemet inte ens
kan ta ut tillriicklig hyra för att erhalla kostnadstäckning för skatten.
Den införda fastighetsskatten innebär ett skatteuttag utan hiinsyn till
biirkraft. Det finns heller inte nagra biirande samhiillsekonomiska motiveringar för fastighetsskatten. Utskottet anser därför att skatten bör a\'skaffas
fr<'m den I januari 1985 och tillstyrker alltslt hifall till motionerna.

dels att utskottet i mom. 4 a bort hemställa
att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85 :482. 1984185 :2248
yrkande 2. 1984/85:2754 yrkande 24 och 1984185:2803 yrkande 3
antar följande

·,·,
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Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1984: 1052) om statlig fastighetsskatt
I liirigenom föreskrivs att lagen ( l 98·t 1052) om statlig fastighetsskatt skall
upphöra att gälla med verkan fr. o. m. den I januari 1985.

3. Särskild fastighetstaxering (mom. 5 bl·
Knut Wachtmeister, förste vice talman lngegerd Troedsso'n, Bo Lundgren
qch Karl Björzcn (alla m) anser
dels att det avsnitt av ubkotteb yttrande som pä s. 14 börjar med "Av skäl"
och slutar med ··motion 2754" hon ha följande lydelse:
Som anförs i motion 2754 har emellertid manga fastigheter minskat i värde
sedan föregående fastighetstaxering. Detta giiller såviil småhus som andra
fastigheter. I vissa fall är det fdga om avsevärda skillnader.
De fastigheter som faktiskt minskat i viirde kommer att belastas av för
höga skatter bl. a. i form av villaskatt, garantiskatt och förmögenhetsskatt
som beräknas med utgångspunkt i det taxeringsvärde söm faststiilldes 198 l.
Eftersom en ny allmän fastighetstaxering uppskjutits till 1988 kommer denna·
oriittvisa att bestä alltför !äng tid om inga åtgärder vidtas. För att rättsförluster skall kunna undvikas bör en möjlighet införas att på fastighetsägarens
begäran göra en särskild fastighetstaxering på grund av minskat marknadsvärde på fastigheten. Denna nya grund för särskild fastighetstaxering bör
gälla fr. o. m. 1985 ärs taxering.
Utskottet tillstyrker alltså det krav i detta hänseende som framställs i
motionen.
dels att utskottet i mom. 5 b bort hemställa
att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2754 yrkande 27 hos
regeringen heg1ir förslag till nya regler för särskild fastighetstaxering i enlighet med vad som anförts i motionen.

Särskilda yttranden
1. Utredning av vissa bostadsskattcfragor (mom. I)

Knut Wachtmeister (m). Stig fosefson (c). förste vice talman Ingcgerd
Troedsson (m), Bo Lundgren (m), Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp)
och Karl-Anders Petersson (c) anför:
Som utskottet anför kommer bostadskommittcn att ta upp de av motionän:rna aktualiserade skattefrägorna i sitt slutbetänkande. Kornmittens direktiv rörande skattefritgorna iir emellertid sti begränsade att det knappast iir
troligt att de angeliigna krav p[i en grundläggande och förutsiittningslös
översyn som sedan länge stiills frfm v{trt h;111 kommer att tillgodoses genom
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kommittens arbete. Det finns av samma orsak skäl att befara att alla de
viktiga frågor rörande beskattningen av lantbrukets bostäder, villor och
bostadsrättsföreningar och deras delägare som nu aktualiseras i olika
motioner inte kommer att bli tillräckligt belysta. Eftersom kommittens
slutbetänkande förväntas inom kort finns det emellertid anledning att
avvakta resultatet av kommittens arbete innan ställning tas till frågan om en
ny, genomgripande utredning. Vi avstår därför från att nu framställa några
särskilda yrkanden men kommer att följa dessa frågor uppmärksamt även i
fortsättningen.
2. En allmän översyn av fastighetstaxeringen (mom. 5 a)

Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), förste vice talman Ingegerd
Troedsson (m), Bo Lundgren (m), Karl Björzen (m). Kjell Johansson (fp)
och Karl-Anders Petersson (c) anför:
År 1982 begärde riksdagen (Sk U 1981182:39) att fastighetstaxeringen
skulle bli föremål för en allsidig och förutsättningslös utredning rörande såväl
de materiella som de formella reglerna. Detta krav grundade sig bl. a. på att
fastighetstaxeringskommittens överväganden i huvudsak avsåg taxeringens
tekniska utformning och inte de grundläggande fastighetsvärderingsreglerna. Det är enligt vår uppfattning av vikt att den av riksdagen begärda
utredningen snarast tillsätts så att nya regler kan läggas till grund för nästa
allmänna fastighetstaxering. Med hänsyn till vad utskottet anfört utgår vi
från att detta kommer att ske så snart bostadskommittens slutbetänkande
föreligger senare i vår och att de här angivna intentionerna kommer att
fullföljas. Vi anser därför att vi nu kan avstå från att framställa något särskilt
yrkande med anledning av motionen.

