
Skatteutskottets betänkande 
1989/90:SkU30
Reform erad inkomst- och
företagsbeskattning 1989/90

SkU30

Sammanfattning
Ett första steg på en om fattande skattereform  genom fördes hösten 1989 
(prop. 1989/90:50, SkUlO). De då beslutade ändringarna innebär att 
den planerade reform en till ungefär en tredjedel får sin verkan fr.o.m. 
inkom ståret 1990. Väsentliga delar av nyheterna på företagsbeskatt
ningens om råde tilläm pas också vid 1990 års taxering. Återstående 
delar av reform en skall enligt dessa p laner genom föras med verkan 
fr.o.m. inkom ståret 1991. De förslag som läggs fram  i proposition 
1989/90:110 innebär att dessa planer fullföljs.

Utskottet tillstyrker i detta betänkande huvudlin jerna i propositio
nen och godtar i allt väsenligt de framlagda förslagen. I anslu tn ing till 
behandlingen av olika m otioner u ttalar utskottet sig om  vissa samhälls
ekonom iska effekter som kan förväntas. Beträffande ett par detaljer 
förordar utskottet oförändrade regler. Det gäller inkom ster av bär
plockning m.m. och uttag av bränsle från skogen för uppvärm ning av 
egen bostad. Utskottet föreslår också en lättnad i beskattningen av 
barnpension.

Skattereform en innebär stora ändringar i beskattningen och innehål
ler också många detaljbetonade frågor. E n  kort sam m anfattning är att 
ca 85 % av inkom sttagarna bara kom m er att betala kom m unal in
komstskatt. För kom m unernas del kom m er skatteinkom sterna att öka.
Avsikten är att detta skall utnyttjas för att u tjäm na kom m unalskatterna 
inom  ram en för ett skatteuttag på 30 %. Förslaget m edför att skatten 
b lir ca 30 % för alla inkom ster och ungefår lika stor i alla delar av 
landet. Av fördelningspolitiska skäl b lir m arginalskatten lägre i in
kom stskiktet ca 58 000—90 000 kr., 22,5 %  vilket innebär en skatte
lättnad på högst 2 400 kr. D enna skattelättnad trappas ner i inkom st
skiktet ca 95 000—175 000, varigenom  m arginalskatten där blir något 
högre än 30 %.

F ör bolagens inkom ster b lir skattesatsen också 30 %. Samtidigt 
begränsas deras obeskattade reserver.

Reform en innebär bl.a. att inkom stbeskattningen blir m er likformig, 
enhetlig  och effektiv. Detta leder bl.a. till a tt m öjligheterna till skatte
flykt och s.k. skatteplanering begränsas. Bl.a. skärps beskattningen av 
kapital av olika slag väsentligt, inte m inst genom  ändringar av reavinst
reglerna, och avdragen för underskott och för stora ränteutgifter be- 1
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gränsas. Sänkningen av m arginalskatterna innebär samtidigt att avdrag 
m.m. i det enskilda fallet m inskar i värde. I reform en ingår också att 
förm åner av olika slag i princip skall tas upp till m arknadsvärdet och 
beskattas på sam m a sätt som andra inkom ster och avdragen för om 
kostnader i tjänsten begränsas. Resultatet b lir också en ökad neutralitet 
i fråga om  valet av investeringar och finansieringen av dessa.

Som ett led i skattereform en ingår kostnader på ca 7 m iljarder 
k ronor för höjda barnbidrag och bostadsbidrag och höjda pensionför
m åner till de sämst ställda pensionärerna som inte får del av skattelätt
naderna. Dessa och andra åtgärder av socialpolitisk karaktär har redan 
beslutats av riksdagen eller kom m er att genom föras i annat sam m an
hang.

Skattebortfallet på grund av skattereform en kan i sin helhet beräk
nas till ca 90 m iljarder kronor. Dessa kostnader finansieras delvis 
genom åtgärder av det slag som nyss har beskrivits. Härtill kom m er 
skärpningar av den indirekta beskattningen med 14,4 m iljarder kro
nor. Å tgärderna på den indirekta beskattningens om råde behandlas i 
utskottets betänkande SkU31.

Till betänkandet har fogats reservationer och särskilda yttranden.



Propositionen
I proposition 1989/90:110 föreslår regeringen (finansdepartem entet) att 
riksdagen

dels an tar 47 vid propositionen fogade lagförslag som innefattar 
andra  etappen av 1991 års skattereform  på inkom stbeskattningens och 
företagsbeskattningens om råde,

dels godkänner att de m edel som inflyter till följd av avskattningen 
av juridiska personer förutom  handelsbolag tillförs en ny inkom sttitel 
på statsbudgeten från vilken m edlen skall överföras till riksgäldskonto
ret i syfte att m inska statsskulden.

Beträffande lydelsen av lagförslagen hänvisar utskottet till propositio
nen (prop. 1989/90:110 s. 6 —291)

Propositionen innehåller huvudlin jerna i den andra etappen av 1991 
års skattereform  och innebär att reform en skall vara fullt genom förd 
fr.o.m. 1991. Lagförslagen i denna proposition innehåller de ändringar 
som  behövs på inkom stbeskattningens och företagsbeskattningens om 
råde och vissa följdändringar i annan  lagstiftning.

Beträffande arbetsinkom ster innebär förslaget att inkomster som uppgår 
till högst 170 000 kr. beskattningsbar inkomst, bortsett från ett statligt grund
belopp om 100 kr., endast blir föremål för kommunalskatt. För beskattnings
bara inkomster som överstiger 170 000 kr. utgår statlig skatt om 20 %. G rän
sen för statlig inkomstskatt justeras årligen med konsumentprisindex med 
tillägg av två procentenheter.

Grundavdraget knyts till basbeloppet och uppgår till lägst 32 % av detta, 
eller ca 10 000 kr. vid ett basbelopp för 1991 om 31 200 kr. För taxerade in
komster i intervallet ca 58 000 -  175 000 kr. utgår ett förhöjt grundavdrag. 
G rundavdraget är som högst ca 18 000 kr. vid en inkomst på 90 000 -  95 000 
kr. För pensionärer införs ett särskilt grundavdrag.

Schablonavdraget i inkomstslaget tjänst höjs från 3 000 kr. till 4 000 kr. 
För att skapa ett neutralt skattesystem och bidra till finansieringen av stats- 
skattesänkningen föreslås i fråga om inkomst av tjänst en rad åtgärder.

Alla typer av ersättning för arbetsinsatser och prestationer i allmänhet 
t.ex. lön eller förm åner av skilda slag beskattas så långt möjligt likformigt 
och värderas till marknadsvärdet. Dessa åtgärder innebär bl.a. att nya regler 
införs för beskattning av bilförmån, att den nuvarande undervärderingen av 
förm ånen av fri kost slopas, att reseförmåner beskattas mer generellt samt 
att en mer neutral beskattning införs för vissa s.k. avtalsförsäkringar (AGB,



AGS och TFA). Vidare slopas delvis de nuvarande gynnsamma reglerna för 
utländska gästforskares inkomster.

Förändringar vidtas på traktaments- och kostnadsersättningsområdet. De 
syftar bl.a. till att likställa enskilt och offentligt anställda genom att ersätt
ningarna blir skattepliktiga för i princip samtliga kategorier. Avdragsmöjlig- 
heterna kvarstår i huvudsak men vissa inskränkningar föreslås bl.a. vad gäl
ler schablonmässiga avdragsbelopp.

På vissa speciella områden vidtas en del ändringar, som bl.a. innebär föl
jande. Hobbyverksamhet som går med överskott beskattas i inkomstslaget 
tjänst. Avdraget för underhåll till icke hemmavarande barn, liksom skattere
duktionen för hemmamake och för ensamstående med barn, slopas. Skatte
reduktionen för fackföreningsavgift bestäms till maximalt 500 kr. De nuva
rande reglerna om extra avdrag på grund av existensminimum vid prelimi
närbeskattningen och vid taxeringen slopas, medan reglerna kvarstår i form 
av ett förbehällsbelopp vid beräkning av avdrag för kvarstående skatt. Extra 
avdraget för sjukdom skostnader slopas.

Såväl sexmånadersregeln som ettårsregeln bibehålls men kraven för skat
tefrihet ändras.

Vad gäller socialavgifter föreslås att alla förvärvsinkomster beläggs med 
antingen fulla avgifter om inkomsten är förmånsgrundande, eller en särskild 
löneskatt som motsvarar skattedelen av socialavgifterna.

Fastigheter indelas i två kategorier, privatbostadsfastigheter och närings
fastigheter.

För den löpande bostadsbeskattningen föreslås att privatbostäder redovi
sas i inkomstslaget kapital medan andra bostäder och fastigheter redovisas i 
det nya inkomstslaget näringsverksamhet. Schablonbeskattningen av små
hus slopas. Skatt på innehavet tas i stället ut som fastighetsskatt. Motsva
rande föreslås gälla för mangårdsbyggnad på jordbruk. Hyresintäkter m.m. 
avseende privatbostäder och andrahandsupplåtelser av hyreslägenheter re
dovisas i inkomstslaget kapital.

Kapitalbeskattningen föreslås bli nominell med en proportionell statlig 
skattesats på 30 %. Alla kapitalinkomster beskattas i ett inkomstslag som 
också utgör en förvärvskälla.

Sammanföringen av kapitalinkomsterna till ett inkomstslag medför ökade 
möjligheter att kvitta t.ex. räntekostnader mot reavinster. Nya avdragsbe- 
gränsningar införs emellertid för att hindra skatteanpassning. Full kvitt- 
ningsrätt föreslås dock inom den grupp finansiella instrument som är mark- 
nadsnoterade aktier och liknande. Full kvittningsrätt gäller också inom grup
pen m arknadsnoterade skuldebrev, utställda i svenska kronor.

För att ränteutgifter för boende och liknande ändamål skall kunna finan
sieras på ett rimligt sätt föreslås att ränteutgifter alltid får kvittas mot ränte
inkomster och fullt avdrag medges för överskjutande ränteutgifter på upp till 
100 000 kr. mot samtliga intäkter i inkomstslaget kapital. För den som inte 
fyllt 18 år och för handelsbolagsbeskattade dödsbon blir motsvarande be- 
loppsgräns 10 000 kr.

Reaförluster och ränteutgifter som inte får kvittas fullt ut reduceras till 
70% . Av underskott i inkomstslaget kapital får 30 % räknas av från statlig



och kommunal inkomstskatt m.m. samma beskattningsår.
Vinster på aktier och andra finansiella instrument beräknas enligt samma 

genomsnittsmetod som nu gäller förs. k. äldre aktier. Alternativt får ett scha
blonmässigt anskaffningsvärde på 20 % av försäljningsintäkten användas -  
dock inte för optioner och terminer.

Reglerna för beskattning av finansiella instrument omfattar alla tänkbara 
sådana. Nuvarande brister vad gäller beskattning av optioner och terminer 
försvinner därmed. Handel med sådana instrument beskattas i princip på 
samma sätt som handel med underliggande egendom. Enligt förslaget skall 
utnyttjande av bl.a. konvertibelt skuldebrev och köpoption inte utlösa be
skattning.

Beskattningen blir likformig med undantag dels för vissa avdragsbegräns- 
ningar och dels för beräkningen av ingångsvärden på olika rättigheter att för
värva finansiella instrument. För delägare i fåmansföretag föreslås dessutom 
särskilda regler vad gäller beskattning av reavinster och utdelning. Dessa 
regler skall motverka att arbetsinkomster från sådana företag omvandlas till 
lägre beskattade kapitalinkomster.

Reavinstbeskattningen av fastigheter förenklas kraftigt. Bostadsrätter, 
använda som privatbostäder, behandlas på samma sätt som fastigheter. Av 
bostadspolitiska skäl föreslås också begränsningar i skatteuttaget vid försälj
ning av privatbostäder. Genom särskilda schablonregler blir skatten för per
m anentbostäder högst 9 % och för övriga privatbostäder högst 18 %  av för
säljningsintäkten. Rätten till uppskov med beskattning av reavinster avskaf
fas.

Evig reavinstbeskattning införs för sådan lös egendom som nu är skattefri 
efter fem års innehav. Beträffande egendom för personligt bruk föreslås 
em ellertid att ett schablonmässigt anskaffningsvärde på 25 %  av försälj
ningspriset får användas och att endast årliga vinster som överstiger 50 000 
kr. skall beskattas.

Pensionssparandet föreslås beskattat i form av en avkastningsskatt. Denna 
skatt uppgår till 10 % av den årliga avkastningen på det försäkringskapital 
som avser tjänstepension och till 15 % av den avkastning som avser annat 
pensionsförsäkringskapital. Skatten betalas av livförsäkringsföretag, pen
sionsstiftelser och arbetsgivare som tryggar sina pensionsutfästelser genom 
avsättning till pensionskonto i företaget.

Beträffande K-försäkringskapitalet föreslås vissa ändringar av hittills gäl
lande beskattning. K-försäkringsrörelse kommer i fortsättningen att beskat
tas med 30 %.

Vidare föreslås en särskild skatt på betalning av försäkringspremier av
seende personförsäkring utomlands. Skatten uppgår till 15 % av premiebe
loppet och kan sättas ned om det utländska försäkringsföretaget beskattas 
på ett sätt som kan jämföras med den svenska avkastningsbeskattningen.

Stora förändringar görs även på företagsskatteområdet med i princip ge
nerell tillämpning fr.o.m 1992 års taxering. Bolagsskatten sänks till 30 %. 
Vinstdelningsskatten avskaffas.

Fortsatt dubbelbeskattning av aktiebolagens vinster. Annellavdragen och 
avdragsrätten för utdelning på medlemsinsatser i kooperativa föreningar be-



hålls. Avdragsmöjligheten för utdelning på icke börsnoterade aktier tas bort. 
En ny reserveringsmöjlighet -  skatteutjämningsreserv (surv) -  baserad på 
30 %  av företagets eget kapital eller 15 % av lönesumman införs.

Nuvarande regler för avskrivning på inventarier och byggnader behålls i 
stort. De generella reglerna skall gälla även konventionellt beskattade bygg
nader som nu beskattas i inkomstslaget annan fastighet. Avskrivningsunder
laget för markanläggningar höjs från 75 % till 100 % av anskaffningsutgif
ten.

Avdragsrätten för avsättning till allmän investeringsfond har redan tagits 
bort. Nu slopas avdragsrätten för avsättning till lagerreserv och resultatut
jämningsfond. Alla slags lagertillgångar -  med undantag för djur i jordbruk 
och renskötselrörelse -  skall värderas strikt enligt lägsta värdets princip. En 
alternativ schablonmässig värdering till 97 % av det samlade anskaffnings
värdet tillåts för andra former av lager än lager av fastigheter, fordringar och 
värdepapper. Nuvarande möjligheter till avdrag för avsättningar till fartygs- 
fonder och andra liknande fonder avskaffas. Ersättningsfonder ersätter 
bl. a. eldsvådefonderna.

All beskattning av aktiebolag och flertalet andra juridiska personer skall 
ske i ett inkomstslag, näringsverksamhet. Ingen uppdelning görs på olika 
förvärvskällor. Underskott i förvärvskällan får dras av vid beräkningen av 
inkomst i förvärvskällan närmast följande beskattningsår. Inkomst på grund 
av avyttring av aktier och andelar beräknas för sig.

Inkomstberäkningen i näringsverksamhet skall ske enligt bokföringsmäs- 
siga grunder. Likartade skatteregler införs för investmentföretag och alla 
slags aktiefonder.

Även för egenföretagare införs en rätt till reservering genom avsättning 
till surv. Avdrag för avsättning får göras med antingen 30 % på ingående 
eget kapital utan begränsning och med 20 %  av årets lönesumma eller med 
15 %  av inkomsten för beskattningsåret. Om det egna kapitalet i en för
värvskälla är negativt skall ett belopp motsvarande det negativa kapitalet 
multiplicerat med statslåneräntan samtidigt redovisas som intäkt av närings
verksamhet och som avdrag i inkomstslaget kapital -  räntefördelning. Sär
skilda övergångsregler införs som lindrar effekterna av tidigare uppkommet 
underskott. Skogs- och upphovsmannakonton behålls.

Reavinst på näringsfastighet beskattas i inkomstslaget kapital.
I fråga om enskilda näringsidkares näringsverksamhet görs en indelning 

i aktiv verksamhet och passiv verksamhet. Aktiva verksamheter bildar en 
förvärvskälla även om de är av sinsemellan olika slag. Passiv verksamhet kan 
därem ot bilda skilda förvärvskällor. Kvittning av underskott av aktiv litterär, 
konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet tillåts mot inkomst av tjänst. 
Som villkor uppställs att intäkter av viss betydenhet funnits av verksamheten 
under de fyra senaste beskattningsåren.

Delägarbeskattningen av handelsbolag behålls. Beskattning sker -  med 
vissa undantag -  i inkomstslaget näringsverksamhet. Avdrag för avsättning 
till surv görs vid beräkning av handelsbolagets inkomst medan räntefördel
ning görs på delägarnivå.

Krav på kalenderår som räkenskapsår införs för enskilda näringsidkare



och sådana handelsbolag diir fysiska personer eller dödsbon skall beskattas 
för bolagets inkomst.

Fåmansföretagsreglerna behålls -  beskattning sker fortsättningsvis i in
komstslaget tjänst -  och kompletteras med regler för beskattning av s. k. 
överutdelning. Den s. k. 400-timmarsregeln slopas.

O beskattade reserver återförs till beskattning under en fyraårsperiod. 
Inget särskilt avdrag medges om avskattning görs i snabbare takt än vad reg
lerna kräver.

Skattereformen föreslås träda i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första 
gången vid 1992 års taxering -  i normalfallet på inkomster under år 1991.





M otionerna

M otioner med anledning av propositionerna 
1989/90:110 och 1989/90:111
Propositionerna 110 och l i l  har föranlett 76 m otioner. De yrkanden 
som har sådant sam band med proposition 110 att de bör behandlas i 
detta betänkande redovisas här nedan. Övriga m otionsyrkanden be
handlas i betänkandet SkU31.

1989/90:Sk51 av Sten Svensson (m ) vari yrkas att riksdagen som  sin 
m ening ger regeringen till känna att m åltidssubvensioner inte skall 
vara förm ånsgrundande, utan skall betraktas som personalvård och 
inte beläggas med sociala avgifter.

1989/90:Sk52 av M ona Saint Cyr och M argareta Gard (båda m) vari 
yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen  anförts om  det angelägna i att en offentlig u tredning analyse
rar sam bandet m ellan beskattning, kostvanor och produktionseffekter i 
näringslivet.

1989/90:Sk53 av Karin Falkm er (m ) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen  anförts om  att beskattningssystemet inte får häm m a idrotts
rörelsen som fri och obunden organisation,

3. att riksdagen avvisar förslaget om  införande av arbetsgivaravgifter 
på alla skattepliktiga ersättningar som  överstiger 1 000 kr. per år,

4. att riksdagen avvisar förslaget om  skyldighet för föreningarna att 
dra p relim inärskatt från alla kontanta ersättningar oavsett om  m an är 
arbetsgivare eller ej,

5. att riksdagen avvisar förslaget om  förändrad gräns för uppgiftsläm- 
nande och beskattning av priser.

1989/90:Sk54 av Birgitta H am braeus och G öran Engström  (båda c) 
vari yrkas

1. att riksdagen avslår proposition 1989/90:110 vad avser avskaffan
det av rätt till uppskov med reavinstskatt vid försäljning av villor och 
jordbruksfastigheter i vissa fall,

2. att riksdagen hos regeringen anhåller om  förslag till m otsvarande 
uppskovsbestäm m elser för bostadsrätter.

1989/90:Sk55 av Bo Lundgren m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att det särskilda grundavdraget för pensionä

rer in te trappas av m ot förm ögenhetsinnehav i enlighet med vad som i 
m otionen anförts,

2. att riksdagen beslutar att pensionärernas extra arbetsinkom ster 
inte skall beläggas med grundskatt.



1989/90:Sk56 av Kjell Ericsson (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  skattefrihet för plockning av bär, svam par och 
kottar,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  bibehållande av nuvarande regler för hobbyverk
sam het,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattningen av skogskonto,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  sparavdrag,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  kvittning m ellan inkom st av tjänst och närings
verksam het,

6. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anges om  införande av personliga investeringskonton.

1989/90:Sk57 av Ingrid Hem m ingsson och Hans Dau (båda m) vari 
yrkas

1. att riksdagen beslutar att brutet räkenskapsår även i fortsättningen 
skall kunna användas av enskilda näringsidkare,

2. att riksdagen beslutar att samebyar fr.o.m. 1990 års taxering 
medges m öjlighet till skattefria reserveringar i enlighet med de bestäm
melser som gäller för ekonom iska föreningar, samt att återbäring till 
byns m edlem m ar b lir avdragsgill i förvärvskällans rörelse.

1989/90:Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  en extra avsättnings

m öjlighet, vad avser de generella reserveringsm öjligheterna, som stöd 
för små och nystartade företag i enlighet med vad som anförts i 
m otionen,

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  förändrad realisa
tionsvinstbeskattning i bolagssektorn i enlighet med vad som anförts i 
m otionen,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  successivt slopande 
av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar i enlighet med vad som 
anförts i m otionen,

4. att riksdagen beslutar att aktier i utländska dotterbolag får med
räknas i underlaget för den generella reserveringsm öjligheten till 
80 % ,

5. att riksdagen beslutar att lager alternativt får värderas till 95 % av 
det totala anskaffningsvärdet,

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  nuvärdeavskrivning 
och periodiseringsfonder i enlighet med vad som anförts i m otionen,

7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  regler för fortsatt 
giltighet för så kallade fartygsfonder i enlighet med vad som anförts i 
m otionen,

8. att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser spärregler för 
delägare i fåmansbolag beträffande utdelning,



9. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  "spärregler" vad beträffar realisationsvinst
beskattningen av aktier för delägare i fåmansbolag i enlighet med vad 
som anförts i m otionen,

10. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  regler för investm entföretag och aktiefon
der i enlighet med vad som anförts i m otionen,

11. att riksdagen beslutar att banker och andra finansiella instituts 
fordringar på allm änheten  exklusive utlåning till staten och kom m u
ner får tas upp till 99 % av det sam lade anskaffningsvärdet,

12. att riksdagen beslutar att pågående arbeten inom  byggnadssek
torn  till festpris alternativt skall kunna tas upp  till lägst 95 %  av 
nedlagda kostnader,

13. att riksdagen beslutar att indirekta kostnader vid pågående 
arbeten inom  byggnadsverksamhet får om kostnadsföras om edelbart,

14. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  reserveringsmöjlig- 
heter inom  enskild näringsverksam het i enlighet m ed vad som anförts 
i m otionen,

15. att riksdagen avslår propositionen vad avser beskattning av ränta 
på skogs- och upphovsm an nakonton,

16. att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser så kallad 
rän tekorrektion ,

17. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  kvittning av underskott m ellan förvärvs
källor av skilda inkom stslag i enlighet med vad som anförts i m otio
nen,

18. att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser inskränk
ning av rätten till bru tet räkenskapsår,

19. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avdrag för resor i 
tjänsten för egenföretagare i enlighet med vad som  anförts i m otionen,

20. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  regler för avdrag 
för kostnader för lokal i egen bostad i enlighet m ed vad som anförts i 
m otionen,

21. att riksdagen — för det fell propositionens förslag om  realisa
tionsvinstbeskattning om  näringsfastigheter v inner riksdagens bifall — 
beslutar om  en takregel som m otsvarar den som gäller fritidsbostäder,

22. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  slopad förm ögen
hetsskatt på arbetande kapital,

23. att riksdagen beslutar ändra den s.k. begränsningsregeln så att 
procentsatsen sänks i enlighet med vad som anförts i m otionen,

24. att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser beskattning 
av handelsbolag och dess delägare,

25. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts beträffande bibehållande av nuvarande regler för 
handelsbolag,

26. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  ändring av fåmans- 
företagsreglerna i enlighet med vad som anförts i m otionen,



27. att riksdagen m ed avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  avskattning av lagerreserver m.m. i enlig
het med vad som anförts i m otionen,

28. att riksdagen m ed avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  avskattning av obeskattade reserver inom  
den finansiella sektorn i enlighet m ed vad som anförts i m otionen.

1989/90:Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  en successiv sänkning  av det totala skattetrycket,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  avregleringar och b ru tna  m onopol,
3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  fortsatta sänkningar av den statliga skattesatsen,
4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  gränsen för uttag av statlig inkom stskatt,
5. att riksdagen beslutar att det extra grundavdrag som föreslås i 

propositionen inte anknyts till basbeloppet,
6. att riksdagen hos regeringen begär u tredning  om  en förändring av 

schablonavdraget i enlighet med vad som  anförts i m otionen,
7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  grundavdrag för 

barn i enlighet med vad som  anförts i m otionen,
8. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  särskilda sparstim ulanser,
9. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändrad beskatt

ning av "hobbyverksam het" i enlighet med vad som anförts i m otio
nen,

10. att riksdagen med avslag på propositionen vad avser reglerna för 
beskattning av bilförm ån hos regeringen begär förslag i enlighet med 
vad som anförts i m otionen,

11. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag till beskattning av reseförm åner i enlighet 
med vad som anförts i m otionen,

12. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  avdrag för resekostnader vid resor till och från 
arbetet,

13. att riksdagen beslutar att undanta tävlingsvinster till ett värde av 
högst 600 kr. från beskattning,

14. att riksdagen beslutar bibehålla nuvarande skattefrihet för in
kom ster från bär-, svamp- och kottplockning,

15. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  uppräkning av 
avdragen för fördyrade levnadsom kostnader i enlighet med vad som 
anförts i m otionen,

16. att riksdagen avslår propositionen vad avser förslaget om  avskaf
fat avdrag för underhåll till icke hem m avarande barn ,

17. att riksdagen avslår propositionen vad avser slopad skattereduk
tion för hem m am ake och ensam stående m ed barn,



18. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag till slopad skattereduktion för fackföreningsav
gift resp. avdrag för arbetsgjvarkostnader för organisationsverksam het,

19. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  förm ånsrelatering av socialavgifter,

20. att riksdagen avslår propositionen vad avser förslaget om  en 
särskild löneskatt,

21. att riksdagen m ed avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  regler för extra avdrag vid existensm ini
m um  i enlighet med vad som anförts i m otionen,

22. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  extra avdrag för 
sjukdom skostnader vid synnerliga skäl i enlighet med vad som anförts 
i m otionen,

23. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  rätt att utnyttja 
underskott i inkomstslaget kapital vid senare beskattningsår,

24. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  ett särskilt grund
avdrag på 1 000 kr. i inkomstslaget kapital i enlighet med vad som 
anförts i m otionen,

25. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag angående rätt till avdrag för realisationsförlus
ter i enlighet med vad som  anförts i m otionen,

26. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  en generell an- 
ståndsmöjlighet för erläggande av skatt i sam band med realisations
vinstbeskattning i enlighet m ed vad som  anförts i m otionen,

27. att riksdagen avslår propositionen vad avser ränteavdragsbegräns- 
ningar,

28. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  beskattning av realisationsvinster vid avytt
ring av fastigheter och bostadsrätter i enlighet med vad som anförts i 
m otionen,

29. att riksdagen med avslag på propositionens förslag angående 
slopad rätt till uppskov vid realisationsvinstbeskattningen hos regering
en begär förslag i enlighet med vad som anförts i m otionen,

30. att riksdagen avslår propositionen vad avser avdragsrätt för 
kostnader för värdehöjande reparationer och underhåll resp. avskatt
ning i vissa fall,

31. att riksdagen beslutar att begränsningen av rätten till avdrag för 
värdehöjande reparationer sätts till de senaste tio åren  före avyttrings
tillfället,

32. att riksdagen med avslag på propositionens förslag i denna del 
hos regeringen begär förslag om  beskattning av realisationsvinster av 
aktier m .m . i enlighet m ed vad som anförts i m otionen,

33. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  metod för bestäm ning av anskaffningsvärde vid 
aktie vi nstbeskattni ng,

34. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avdrag för realisa
tionsförluster i enlighet med vad som anförts i m otionen,

35. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  schablonanskaff- 
ningsregel i enlighet med vad som anförts i m otionen,



36. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  realisationsvinstbeskattning av fordringar i 
enlighet med vad som anförts i m otionen,

37. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avdragsrätt för 
realisationsförluster för prem ieobligationer i enlighet med vad som 
anförts i m otionen,

38. att riksdagen med avslag på propositionens förslag i denna del 
hos regeringen begär förslag om  särskilda spärregler vad beträffar 
realisationsvinst för delägare i famansföretag,

39. att riksdagen avslår propositionens förslag vad avser realisations
vinstbeskattning av övrig lös egendom ,

40. att riksdagen avslår regeringens förslag om  avkastningsskatt på 
pensionssparande,

41. att riksdagen avslår regeringens förslag om  en särskild löneskatt 
för pensionsprem ier,

42. att riksdagen avslår regeringens förslag om  en särskild skatt för 
prem ie avseende försäkringssparande i utländskt försäkringsföretag,

43. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  beskattning av mangårdsbyggnad på jo rd
bruksfastighet i enlighet m ed vad som anförts i m otionen,

44. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  regler för schablonintäktsberäkning i 
enlighet med vad som anförts i m otionen,

45. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  konventionell 
beskattning av allm ännyttiga bostadsföretag och äkta bostadsföretag i 
enlighet med vad som anförts i m otionen,

46. att riksdagen med avslag på propositionen i denna del hos 
regeringen begär förslag om  ändrad fastighetsskatt i enlighet med vad 
som anförts i m otionen,

47. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  återinförd rätt till 
avdrag för faktiska kostnader i sam band med resor i tjänsten i enlighet 
med vad som anförts i m otionen,

48. att riksdagen beslutar att avdrag för pensionsförsäkringsprem ie 
1990 skall medges med hela prem ien,

49. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  utgiftsbegränsningar,

50. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  den långsiktiga inrik tningen av skattepolitiken.

1989/90:Sk60 av Per-Ola Eriksson (c) vari yrkas att riksdagen beslutar 
att som sin m ening ge regeringen till känna vad som i m otionen 
anförts om  avsättning till eget kapital för ömsesidiga skadeförsäkrings- 
fö retag.

1989/90:Sk61 av M artin Olsson och Karin Israelsson (båda c) vari 
yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skyndsam t framläggande av förslag om  anpass
ning av rennäringens och sam ebyarnas beskattningsregler till denna 
närings speciella förhållanden.



1989/90:Sk62 av M artin O lsson (c) vari yrkas att riksdagen avslår 
förslaget i propositionen gällande reavinstbeskattning av fastigheter och 
bostadsrätter sam t hos regeringen begär nytt förslag i enlighet med vad 
i m otionen anförts.

1989/90:Sk63 av M artin O lsson (c) vari yrkas att riksdagen beslutar om  
erforderliga lagändringar och förtydliganden för att skattereform en inte 
skall leda till skattemässiga försäm ringar för biodlarna.

1989/90:Sk64 av Eva B jörne (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  att 
hobbybiodlare skall undantas från beskattning.

1989/90:Sk65 av Eva B jörne (m ) vari yrkas att riksdagen beslutar att 
5 000 kr. per person även fortsättningsvis skall vara skattefria vid 
p lockning av bär, svamp och kottar.

1989/90:Sk66 av Ivar F ranzén (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att 
som sin m ening ge regeringen till känna vad i m otionen anförts om  
finansiering och utform ning om  en kraftigt höjd grundpension för 
alla.

1989/90:Sk67 av Ivar F ranzén (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att 
hos regeringen begära förslag om  gem ensam t tak för rän tor och 
underskott enligt vad som  anförs i m otionen.

1989/90:Sk68 av G öthe K nutson och G ullan  Lindblad (båda m) vari 
yrkas att riksdagen beslutar att inkom ster vid försäljning av vilda bär 
och svamp skall vara inkom stskattebefriade upp till m inst ett belopp 
av 5 000 kr. per år.

1989/90:Sk69 av G öthe Knutson m.fl. (m ) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

2. att begreppet hobbyverksam het b lir kvar i skattelagstiftningen och 
att det således är tillåtet också i fortsättningen att hålla två travhästar i 
tävlingsverksamhet utan beskattning av vinstmedel.

1989/90:Sk70 av Kjell Ericsson och Jan H yttring (båda c) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  att priser på upp  till 1 000 kr. skall vara skattefria (0,03 
basbelopp) sam t om  befrielse från att erlägga arbetsgivareavgifter på det 
första halva basbeloppet.

1989/90:Sk71 av A nn-C athrine Haglund m.fl. (m ) vari yrkas att riksda
gen avslår regeringens förslag om  borttagande av skattefriheten för 
utländska gästforskare.

1989/90:Sk72 av förste vice talm an Ingegerd Troedsson (m ) vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget om  evig reavinstskatt på konst och 

antikviteter som används för personligt bruk,
2. att riksdagen vid avslag på yrkande 1 beslutar att fribeloppet skall 

uppgå till 300 000 kr. vid försäljning av ovannäm nda konst och 
antikviteter sam t att försäljning från dödsbon undantas.



1989/90:Sk73 av förste vice talm an Ingegerd Troedsson (m ) vari yrkas 
att vid dödsboförsäljning efter person som varaktigt bebott sm åhus 
eller bostadsrätt reavinsten begränsas till högst 9 %  av försäljningspri
set.

1989/90:Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p) vari — såvitt nu  är i fråga 
— yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  motiven för en skattereform ,

2. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skattens funktion i fördelningspolitiken,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  dynam iska effekter av skattepolitiken,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  regionala effekter av skattepolitiken,

6. att riksdagen beslutar att grundavdraget för inkom st av tjänst skall 
vara 20 000 kr.,

7. att riksdagen beslutar om  ett förhöjt grundavdrag för taxerade 
inkom ster m ellan 70 000 kr. och 124 000 kr. enligt vad som anförts i 
m otionen,

8. att riksdagen fastställer de i m otionen angivna procenttalen och 
bry tpunk terna för statlig skatt 1991,

9. att riksdagen fastställer de i m otionen angivna procenttalen och 
bry tpunk terna för statlig skatt fr.o.m. år 1992,

10. att riksdagen beslutar att skatteskalans b ry tpunkter ej skall vara 
indexreglerade,

11. att riksdagen, vid avslag på yrkande 10, beslutar att indexregle
ring av b ry tpunkt för statlig skatt skall indexregleras med konsum ent
prisindex utan  tillägg med två procentenheter,

12. att riksdagen beslutar att schablonavdraget skall vara 1 000 kr.,
13. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  utform ning av ett 

extra avdrag för "ej yrkesmässig verksam het" i enlighet m ed som 
anförts i m otionen,

14. att riksdagen hos regeringen begär ett nytt förslag om  skattereg
ler och kom pletterande åtgärder för pensionärer i enlighet med vad 
som anförts i m otionen,

15. att riksdagen beslutar om  utform ning av beskattningen av bilför
m ån i enlighet m ed vad som anförs i m otionen,

16. att riksdagen ger regeringen till känna vad i m otionen anförts 
om  skattefrihet för "pedagogiska m åltider",

17. att riksdagen beslutar att nuvarande skattefrihet om  5 000 kr. för 
inkom ster från bär-, svamp- och kottplockning skall kvarstå,

18. att riksdagen beslutar om  regler för avdrag för resor till och från 
arbetet i enlighet med vad som anförs i m otionen,

19. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att avdragsrätt för underhåll till icke hem m ava
rande barn  skall kvarstå tills vidare i avvaktan på underhållsbidrags- 
kom m itténs förslag,



20. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skattereduktion för hem m am ake och för ensam 
stående med barn ,

21. att riksdagen beslutar att reducera avdragen för arbetsgivares 
kostnader för organisationsverksam het och slopa skattereduktionen för 
fackföreningsavgjfter i enlighet med vad som  anförs i m otionen,

22. att riksdagen beslutar att grundavdraget inom  inkomstslaget 
kapital skall vara 500 kr.,

23. att riksdagen beslutar införa ett sparavdrag för sm åsparare i 
enlighet med vad som anförs i m otionen,

24. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter,

25. att riksdagen beslutar att rän tor på allem anssparande och bonus- 
ränta på ungdom ssparande skall beskattas som  andra ränteinkom ster 
med 30 % ,

26. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  annorlunda p rinci
per för beskattning av fastigheter för perm anentboende i om råden med 
fritidsbebyggelse enligt vad som anförts i m otionen,

27. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att renar 
bör skattemässigt betraktas som inventarier snarare än som omsätt- 
ningsvara,

28. att riksdagen avvisar propositionens förslag om  avskaffande av 
kvittningsrätten m ellan inkom stkällor inom  näringsverksam het och 
inkom st av tjänst,

29. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  h u r en begränsad 
kvittningsrätt skall kunna genom föras enligt vad som anförs i m otio
nen,

30. att riksdagen beslutar om  sänkta arbetsgivaravgifter i enlighet 
med vad som  anförs i m otionen.

1989/90:Sk75 av G öthe Knutson (m) vari yrkas att riksdagen beslutar 
att underskott i förvärvskälla även i fram tiden skall vara avdragsgillt 
mot överskott i andra förvärvskällor och andra inkomstslag.

1989/90:Sk76 av Per-O la Eriksson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
med avslag på propositionen i denna del beslutar att nuvarande regler 
beträffande undantag från uttagsbeskattning avseende bränsle från egen 
fastighet bibehålls.

1989/90:Sk77 av Stina Gustavsson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
beslutar att m åltidssubventioner skall vara skattefria.

1989/90:Sk78 av Håkan Hansson och Per-Ola Eriksson (båda c) vari 
yrkas

1. att riksdagen beslutar att utdelning från ekonom isk förening som 
överförs till insatskapitalets konto undantas från beskattning hos den 
utdleningsberättigade tills dess att medlen utbetalats,

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag att i lagen 
om  ekonom iska föreningar införa m öjligheter för föreningarna att lösa 
m edlem m arnas andelar även till den del det överstiger inbetalda insat
ser,
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3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att tilläm pningsom rådet för bestäm m elserna om  
vissa ekonom iska föreningars rätt till avdrag för rabatter och pristillägg 
utvidgas så att de b lir tilläm pliga på även nya ekonom iska föreningar 
med verksam het som berörs av detta.

1989/90:Sk79 av Sigge Godin m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen beslutar 
att intäkter från försäljning av vilt växande bär och svam par samt 
kottar intill ett belopp om  5 000 kr. per beskattningsår och skattskyl
dig inte skall räknas som skattepliktig inkomst.

1989/90:Sk80 av Håkan Hansson och Kjell Ericsson (båda c) vari yrkas 
att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  nödvändigheten av åtgärder för att elim inera konkurrenss- 
nedvridande effekter av skatteförslaget mellan olika skadeförsäkringsfö- 
retag i samband med avskattningen av ovannäm nda reserver.

1989/90:Sk81 av Lars W erner m.fl. (v) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen avslår proposition 1989/90:110,
3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att en 

skattereform  inte kan utgå från den skatteuppgörelse som träffats 
m ellan socialdem okraterna och folkpartiet,

4. att riksdagen hos regeringen begär att en parlam entarisk bered
ning tillsätts för att om arbeta förslagen från RINK, KIS, U RF och IBU 
och lägga ett samlat skatteförslag som vilar på principen skatt efter 
bärkraft, samt — vid avslag på yrkande 1 och yrkande 2, som avser 
avslag på proposition 1989/90:111 och behandlas i betänkandet SkU31,

5. att riksdagen beslutar att statlig skatt, frånsett ett grundbelopp på 
100 kr., skall utgå efter följande skala:

T a x e r a d  inkom st  
ö v e r

180 000  k r .  -  20  %
240 000  k r .  -  30 %
300 000 k r .  -  40 %

på ö v e r s k j u t a n d e  b e l o p p

6. att riksdagen beslutar att grundavdraget sätts till 10 000 kr. och att 
det i intervallet 30 000 kr. till 60 000 kr. trappas upp till 20 000 kr. 
för att sedan i intervallet 120 000 kr. till 180 000 kr. trappas ner till 0 
kr. i enlighet med vad som anförs i m otionen,

7. att riksdagen avslår förslaget att slopa skattefriheten upp  till 5 000 
kr. för inkom ster från bär och kottplockning,

8. att riksdagen beslutar att avdragstaket för fackföreningsavgifter 
höjs till 2 500 kr. och att skattereduktionen sätts till 30 %,

9. att riksdagen avslår förslaget att den skattskyldige själv skall 
fram ställa särskilt yrkande om skattereduktion för fackavgift,

10. att riksdagen beslutar att avtalsförsäkringarna skall vara skattebe- 
friade i den utsträckning de är i dag,



11. att riksdagen hos regeringen begär en  u tredning  om  konskven- 
serna av slopad kvittningsrätt vad gäller näringsverksam het liksom 
m öjligheter att in troducera nya form er av kvittning i enlighet med vad 
som  anförs i m otionen,

12. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att en 
översyn av företagsbeskattningen bör göras så att m indre företag inte 
skattemässigt missgynnas gentem ot de större börsbolagen,

13. att riksdagen avslår förslaget att införa en skatteutjäm ningsreserv 
-  SURV,

14. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  särskilda över
gångsregler för avskattning av fonderade medel och viss m öjlighet till 
resu ltatu tjäm ning  för m indre företag,

15. att riksdagen avslår förslaget att avskaffa den realt beräknade 
vinstdelningss katten,

16. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
förslaget om  en  real kapitalbeskattning bör prövas i en parlam entarisk 
utredning,

17. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
systemet med avdrag för ränteutgifter på sikt bör slopas och en statlig 
bostadsbank med uppgift att finansiera bostadslån till låg och fast ränta 
inrättas,

18. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att frågan 
om  en progressiv kapitalbeskattning bör prövas enligt vad som  anförs i 
m otionen,

19. att riksdagen beslutar att kapitalinkom ster från allem anssparan
de, allem ansfond och ungdom ssparande beskattas med 30 %,

20. att riksdagen beslutar att avkastningsskatten på tjänstepensioner 
och övrigt pensionssparande sätts till 30 %,

21. att riksdagen avslår regeringens förslag att anskaffningsvärdet för 
aktier schablonmässigt skall kunna beräknas till 20 %  av försäljnings
priset,

22. att riksdagen beslutar att kapitalinkom ster vid försäljning av 
aktier beskattas med 30 %,

23. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
effekterna av den enhetliga kapitalbeskattningen på bank- och pen- 
sionssparandet måste följas noga,

24. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att frågan 
om  realbeskattning av kollektiva pensionsfonder bör prövas, så att 
avkastning över en viss realränta beskattas m ed 30 %,

25. att riksdagen beslutar att m öjligheten att kvitta förluster mot 
vinster för m arknadsnoterade aktier begränsas till 70 % även under 
sam m a beskattningsår,

26. att riksdagen beslutar om  ett skattetak på 15 %  av försäljningsin
täkten för privata perm anentbostäder,

27. att riksdagen beslutar att inte ha något skattetak för försäljnings
intäkten  på övriga bostäder,

28. att riksdagen beslutar om  ett fullständigt avdragstak för rän teu t
gifter vid 100 000 kr. för vuxna och 10 000 kr. för barn  i enlighet med 
vad som  anförs i m otionen,



29. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att frågan 
om  en produktionsfaktorskatt — prom s — bör utredas ytterligare,

43. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförs om  en förändring av det kom m unala skattesystemet,

44. att riksdagen beslutar att kom m unerna får behålla de intäkter 
som de får genom den vidgade skattebasen och momsavdrag,

45. att riksdagen vid avslag på yrkande 43 beslutar att anslå 9 
m iljarder k ronor till ett ekonom iskt stödpaket för kom m unerna,

48. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att den 
löpande beskattningen av boendet bör vara låg och att avskattningen 
främst bör ske genom beskattning av uppkom na realisationsvinster,

49. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att den 
löpande bostadsbeskattningen bör knytas till fastighetens bruksvärde 
som bostad och inte som nu  till fastighetens taxeringsvärde,

50. att riksdagen beslutar att förmögenhetsskatt skall utgå enligt 
följande skala:

B e l o p p  k r o n o r  F ö r m ö g e n h e t s s k a t t

800 000 k r .  -  1 200 000 k r .  1 ,5  *
1 200 000 k r .  -  1 600 000 k r .  2 , 0  %
1 600 000 k r .  -  2 600 000 k r .  2 , 5  %
2 600 000 k r .  -  3 , 0  %

51. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
värderingsgrunderna för förm ögenhet bör ses över i enlighet med vad 
som anförs i m otionen och att åtgärder vidtas mot m anipulerande av 
lån,

52. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
grundpensionerna bör höjas,

53. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
skatteomläggningens konsekvenser för kvinnorna skall ingå i en sär
skild redovisning i den utvärdering som skall göras av skatteomlägg
ningen,

54. att riksdagen beslutar att dynam iska effekter inte skall redovisas 
som finansiering av skatteomläggningen,

55. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att en 
parlam entarisk utvärdering av skatteomläggningen bör göras u r fördel- 
ningsperspektiv både på hushålls- och individnivå för att se effekterna 
ur jäm ställdhetssynpunkt,

56. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 
tanken på en real företagsbeskattning ånyo bör prövas av en parlam en
tarisk utredning.

1989/90:Sk82 av Hans Dau och Sven Eric Lorentzon (båda m) vari 
yrkas att riksdagen beslutar att skattefriheten för uppvärm ning med 
ved från egen skog skall behållas oförändrad.

1989/90:Sk83 av Ingrid Hemm ingsson och M ona Saint Cyr (båda m) 
vari yrkas att riksdagen beslutar att skatteuttaget vid avyttring av 
näringsfastigheter begränsas på så sätt att vinsten får beräknas till 60 % 
av försäljningsintäkten.



1989/90:Sk84 av Margit G ennser (m ) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar ändra i 18 §, 26 § och 33 § 3 mom. KL 

samt i 3 § 13 mom . SIL vad gäller m öjlighet till underskottsavdrag i 
näringsverksam het för egenföretagare i enlighet med vad som i motio
nen anförts,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  beskattningen av ersättningar i företagens s.k. 
förslagsverksamhet.

1989/90:Sk85 av Jens Eriksson m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 

m otionen anförts om  fiskarnas avdrag för fördyrade levnadskostnader,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 

regeringen med ledning av de system som tilläm pas i Island och Norge 
bör återkom m a med förslag som i skattehänseende jäm ställer svenskt 
fiskes skatteregler med övriga fiskenationers inom  EFTA.

1989/90:Sk86 av Hans Dau (m ) vari yrkas att riksdagen avslår regering
ens förslag om  att nuvarande skattefrihet för inkom ster från bär-, 
svamp- och kottplockning avskaffas.

1989/90:Sk87 av Lennart B runander m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
m öjligheten att överföra medel från investeringskonton till pensions
försäkringar.

1989/90:Sk88 av Karin Israelsson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
avslår propositionen såvitt avser slopandet av extra avdraget för sjuk- 
dom skostnader.

1989/90:Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. (fp) vari — såvitt nu är i fråga 
— yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skattereform ens sam hällsekonom iska effekter,

2. att riksdagen beslutar avskaffa avdragsrätten för medlemsavgift i 
facklig organisation och i sam band därm ed begär förslag till minskad 
avdragsrätt för företags medlemsavgift i arbetsgivarorganisation,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att avskaffa de 
sociala avgifterna på avsättningar till företagsanknutna andel-i-vinst- 
stiftelser, där vinstandelarna binds i minst fem år,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  en slopad förm ö
genhetsskatt på arbetande kapital,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  förändring av förm ögenhetsskatten i enlighet 
med vad i m otionen anförts,

6. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  justering av den s.k. begränsningsregeln vid 
förm ögenhetsbeskattning,

7. att riksdagen beslutar höja det skattefria gåvobeloppet till 10 000 
kr.,



8. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  arvsbeskattningen,

9. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om 
avdragsrätt för vissa gåvor till ideellt och hum anitä rt arbete.

1989/90:Sk90 av Lola Björkquist (fp) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  beskatt
ningen av tävlingshästar inom  trav- och galoppsporten.

1989/90:Sk91 av Berndt E kholm  och Elver Jonsson (s,fp) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  behovet av åtgärder till förm ån för de fria trossam funden 
och de ideella föreningarna som följd av skatteom läggningen.

1989/90:Sk92 av Eva Johansson och Kjell-Arne W elin (s,fp) vari yrkas 
att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  behovet av resurser på grund av skatteom läggningen för att 
säkerställa rekrytering och utbildning av ledare för barn- och ung- 
domsverksam heter.

1989/90:Sk93 av Britta S undin  (s) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  beskatt
ningen av tävlingshästar inom  trav- och galoppsporten.

1989/90:Sk94 av Krister Skånberg m.fl. (m p) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att 

företagsbeskattningen måste grundas på en positiv inställning till små
företagare och småföretagande och utgå från småföretagens förutsätt
ningar samt att skattereglerna måste vara enkla och entydiga i enlighet 
med vad som anförts i m otionen,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att den 
tillsam m ans med representanter för olika g rupper av småföretagare i 
basnäringarna, tillverkning och service bör u tarbeta förslag till skatte
regler som uppfyller de önskem ål och krav som presenterats som 
övergripande synpunkter i m otionen,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att den i 
samråd med Landstingsförbundet och K om m unförbundet bör utarbeta 
förslag till reviderat kom m unalt skattesystem där även arbetsgivare och 
fastigheter b lir förem ål för kom m unal beskattning, med hänsyn till de 
kostnader de vållar kom m unen för miljö- och hälsoskador samt till 
behovet av ökad kom m unal service av olika slag,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till egen och fullständig 
ekologisk, ekonom isk och social bokföring och redovisning för varje 
företagsenhet som bedriver verksam heter i en  kom m un och till skyl
dighet att om vandla dessa verksam heter till dotterbolag eller självstän
diga bolag enligt vad som anförts i m otionen,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  enskilt sparande för investering i företagande och 
om  granskning av hu r pengarna används,



6. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  små företags möjlighet att finansiera sin utveck
ling med egna överskott och ägartillskott,

7. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  nuvärdesavskrivning,

8. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  olika inkom stslag vid företagsbeskattning,

9. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattning av lyxig representation och utb ild
ning,

10. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  rätt till kvittning mellan inkom st av tjänst och 
förlust vid drivande av företag,

11. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattning av realisationsvinst vid försäljning av 
fåmansbolag,

12. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  anpassning till den internationella utvecklingen,

13. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skatteregler för enskild näringsverksamhet.

1989/90:Sk95 av Agne Hansson och M arianne Jönsson (båda c) vari 
yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skatteom läggningens fördelningspolitiska effekter 
för arbete och sysselsättning i K alm ar län,

2. att riksdagen med avslag på propositionens förslag beslutar fast
ställa tidsperioden för avdrag för värdehöjande reparationer på fastig
het till 10 år,

3. att riksdagen avslår regeringens förslag om  det höga fastighetsskat- 
teuttaget och att det i stället fastställs till den lägre nivå som föreslås i 
m otionen,

4. att riksdagen beslutar att upphäva sitt tidigare beslut om  försäm ra
de beskattningsvillkor för resa med egen bil i tjänsten och att villkoren 
fastställs i enlighet med vad som föreslås i m otionen,

5. att riksdagen med avslag på propositionens förslag beslutar att 
hem ställa hos regeringen om nytt förslag så att kvittningsrätten finns 
kvar i linje med vad som anförs i m otionen,

6. att riksdagen avslår regeringens förslag beträffande ändrade regler 
för beskattning för självständig verksam het utan vinstsyfte,

7. att riksdagen vid avslag på förslaget om lägre bensinskatt i motion 
1989/90:Skll7 med upphävande av sitt tidigare beslut beträffande 
beskattningsvillkor för resor med egen bil i tjänsten beslutar fastställa 
det högre avdraget i linje med vad som anförs i m otionen.

1989/90:Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  inrik tn ingen av skattereform en,



2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skattereform en och sam hällsekonom in,

3. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar att schablonavdrag under inkom st av tjänst skall medges med 
2 000 kr. i enlighet med vad som i m otionen  anförts,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  införande av en höjd grundpension lika för alla i 
enlighet med vad som i m otionen anförts,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  effekterna av justeringen av basbeloppet och 
behovet av kom pensation för g rupper som  ej får del av inkom stskatte
sänkningarna,

6. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  behovet av att definitionerna i 19 § och 
31 — 34 §§ i kom m unalskattelagen bör förtydligas,

7. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar att nuvarande regler för beskattning av självständigt bedriven 
verksam het u tan  vinstsyfte (hobby) skall gälla,

8. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar om  beskattning av bilförm ån i enlighet med vad som anförs i 
m otionen,

9. att riksdagen beslutar att avdrag för användande av egen bil i 
tjänsten skall medges enligt de regler som  anförts i m otionen,

10. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  600-kronors-regeln,

11. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar om  beskattningsregler för trygghetsförsäkring vid arbetsskada i 
enlighet med vad som i m otionen anförts,

12. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar om  beskattning av ersättning för flyttningskostnad i enlighet 
med vad som i m otionen anförts,

13. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar om  fortsatt skattefrihet för p lockning av bär, svamp och kottar 
i enlighet med vad som i m otionen anförts,

14. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  uttagsbeskattning beträffande bränsle från egen fastighet i 
enlighet med vad som i m otionen anförts,

15. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  prövningen beträffande skattefrihet för kostnads
ersättningar till utländska forskare,

16. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar om  avdrag för resor m ellan bostad och arbetsplats i enlighet 
med vad som  i m otionen anförts,

18. att riksdagen med avslag på proposition  1989/90:110 i denna del 
beslutar om  skattereduktion för hem m am ake i enlighet med vad som i 
m otionen anförts,

19. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  skattereduktion för ensam stående med barn  i enlighet 
med vad som  i m otionen anförts,



20. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  avdrag för fackföreningsavgift i enlighet med vad som i 
m otionen anförts,

21. att riksdagen hos regeringen hem ställer om  förslag om  begräns
ning av arbetsgivares avdrag för avgifter till arbetsgivarorganisationer i 
enlighet med vad som  i m otionen anförts,

22. att riksdagen hos regeringen hem ställer om  förslag om  personli
ga investeringskonton i enlighet med vad som i m otionen anförts,

23. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  sparavdrag i enlighet med vad som i m otionen anförts,

24. att riksdagen hos regeringen hem ställer om  förslag om  allem ans
fonder med m öjlighet att placera i icke börsnoterade företag i enlighet 
med vad som i m otionen anförts,

25. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  m öjlighet till särskild prövning av uppskov med realisa
tionsvinstbeskattning av bostäder i enlighet med vad som i m otionen 
anförts,

26. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  takregel för realisationsvinstbeskattning vid försäljning av 
näringsfastighet och bostadsrätt i näringsverksam het,

27. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  avdrag för värdehöjande reparationer i enlighet med vad 
som i m otionen anförts,

28. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  beskattning av konvertibla skuldebrev i enlighet med vad 
som i m otionen anförts,

29. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  beskattning av op tioner i enlighet med vad som i m otio
nen anförts,

30. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts beträffande egenföretagares pensionsförsäkringar,

31. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar att sm åhus på jordbruksfastighet skall ingå i näringsverksam 
heten i enlighet med vad som i m otionen anförts,

32. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  uttag av fastighetsskatt för sm åhus i enlighet med vad som 
i m otionen anförts,

33. att riksdagen m ed avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  uttag av fastighetsskatt på hyreshus i enlighet med vad 
som i m otionen anförts,

34. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  övergångsregler för sm åhus och hyreshus i enlighet med 
vad som i m otionen anförts,

35. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  fartygsfonder i enlighet med vad som i m otionen anförts,

36. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  skadeförsäkringsföretag,



37. att riksdagen beslutar om  m öjlighet för egenföretagare att överfö
ra medel från investeringsreserv till pensionsförsäkring i enlighet med 
vad som i m otionen  anförts,

38. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  fortsatt skattefrihet för avkastning på skogskonton i enlig
het med vad som  i m otionen anförts,

39. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar att hos regeringen hem ställa om  förslag till kvittning mellan 
aktiv näringsverksam het och inkom st av tjänst i enlighet med vad som 
i m otionen anförts,

40. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  avdrag för egen bil i tjänsten för egenföretagare i enlighet 
med vad som i m otionen anförts,

41. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
beslutar om  inkom stuppdelning i familjeföretag i enlighet med vad 
som i m otionen  anförts,

42. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  grundavdrag för sociala avgifter,

43. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad som i 
m otionen anförts om  analyser av skattereform en.

1989/90:Sk97 av Leif M arklund m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  
intäkter från försäljning av vilt växande bär och svam par samt kottar 
intill ett belopp om  5 000 kr. per beskattningsår och skattskyldig inte 
bör räknas som skattepliktig  inkomst.

1989/90:Sk98 av M arianne Andersson i Vårgårda och Lennart B runan
der (båda c) vari — såvitt nu  är i fråga — yrkas

3. att riksdagen beslutar att arbetsgivaravgifter för idrottsrörelsen 
skall tas ut först för ersättningar över ett halvt basbelopp,

4. att riksdagen beslutar att kontrolluppgifter på priser skall behöva 
lämnas först när värdet överstiger 1 000 kr.,

6. att riksdagen vid avslag på yrkandena 1—5 (jfr SkU31) som  sin 
m ening ger regeringen till känna att en u tredning omgående m åtte 
tillsättas med uppgift att föreslå åtgärder för bättre finansierings
m öjligheter för folkrörelsernas verksamhet.

1989/90:Sk99 av Nils N ordh och andre vice talm an C hrister Eirefelt 
(s,fp) vari yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna 
behovet av ökat stöd till föreningar med ungdom sidrott på program 
met.

1989/90:Skl00 av Rolf C larkson m.fl. (m ) vari yrkas att riksdagen 
avslår förslaget om  upphävande av lagen om  särskild fartygsfbnd 
(1954:40).

1989/90:Skl01 av Lars W erner m.fl. (v) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  
kom pensation till ideella organisationer för skatteomläggningens effek
ter.



1989/90:Skl 17 av Agne Hansson och M arianne Jönsson (båda c) vari 
— såvitt nu  ä r  i fråga — yrkas

5. att riksdagen beslutar att som sin m ening ge regeringen till känna 
vad i m otionen  i övrigt anförs om  den indirekta beskattningens bety
delse för en rättvis fördelning i sam band med skatteom läggningen.

1989/90:Skl21 av Sven-Olof Petersson och Ingbritt Irham m ar (båda c) 
vari — såvitt nu  är i fråga — yrkas

1. att riksdagen beslutar att kontrolluppgifter ej skall behöva avges 
för priser vilkas värde understiger 1 000 kr.,

2. att riksdagen beslutar att arbetsgivareavgifter ej skall utgå på 
ersättningar understigande ett halvt basbelopp då dessa arvoden kom 
m er från föreningar av folkrörelsekaraktär och avser ledaruppdrag 
eller m otsvarande,

6. att riksdagen vid avslag på yrkandena 1—5 (jfr SkU31) som  sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  en 
utredning  för att lösa finansieringen av folkrörelsearbetet.

Övriga motioner
I detta sam m anhang behandlar utskottet följande m otioner som hänvi
sats till u tskottet under den allm änna m otionstiden eller som överläm 
nats från andra  utskott.

1989/90:A17 av Lars W erner m.fl. (v) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  en skattereform  
med en rättvis fördelningspolitik enligt vad som i m otionen anförs,

9. att riksdagen hos regeringen begär förslag till vinst- och förm ö
genhetsskatt på företagen enligt vad som i m otionen anförs.

1989/90:L215 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m ) vari yrkas att riksdagen 
som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
ränta på insatskapital i ekonom iska föreningar.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo274.

1989/90:L611 av Margit G ennser och Hugo Hegeland (m ) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  rätten att insätta förmånstagare till pensionsförsäkringar.

1989/90:Sf207 av G ullan  Lindblad (m ) vari yrkas att riksdagen beslutar 
avskaffa socialavgifterna på vinstandelar.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Sk309.

1989/90:Sf331 av Karl-Gösta Svenson och förste vice talman Ingegerd 
Troedsson (m ) vari yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  grundavgift,

2. att riksdagen beslutar att endast s.k. A-inkom st i näringsverksam 
het skall ligga till grund för beräkning av egenavgift från taxeringsåret 
1991,



3. att riksdagen beslutar att den del av inkom sten av näringsverk
sam het som utgör avkastning av eget kapital inte skall ligga till grund 
för beräkning  av egenavgift.

1988/89:Sf350 av A nita Johansson m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
läkem edelsförm åner och högkostnadsskydd.

1989/90:Sk301 av K nut W achtm eister (m) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  det 
angelägna i att behålla brutet räkenskapsår som ett alternativ  för 
enskilda näringsidkare.

1989/90:Sk302 av G ullan  Lindblad och G öthe K nutson (m ) vari yrkas 
att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att sam beskattningen av 
m akars och barns förm ögenhet samt fosterföräldrars och fosterbarns 
förm ögenhet skall upphöra.

1989/90:Sk303 av A nita Persson (s) vari yrkas att riksdagen som  sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  beskatt
ning av ferieinkom ster för ungdom ar med barnpension.

1989/90:Sk304 av Stina Gustavsson och Kersti Johansson (c) vari yrkas 
att riksdagen beslutar avveckla skogsvårdsavgiften.

1989/90:Sk305 av M artin Olsson (c) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag om  avskaffande av sam beskattningen av ma
kars förm ögenhet ff.o.m. 1991.

1989/90:Sk306 av M artin Olsson och Karin Israelsson (c) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  vikten av att reglerna om  rennäringens och sam ebyarnas 
beskattning anpassas till denna närings speciella förhållanden och 
träder i kraft samtidigt med en reform erad företagsbeskattning.

1989/90:Sk307 av M artin Olsson och G unhild  Bolander (c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avskaffande av 

sam beskattning av barns och föräldrars förm ögenhet fr.o.m. 1991,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avskaffande av 

sam beskattning av fosterbarns och fosterföräldrars förm ögenhet fr.o.m. 
1991.

1989/90:Sk308 av Sten Svensson m.fl. (m ) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
införandet av en generell skattefrihet för hemsjukvårds- och hemvårds- 
bidrag för pensionärer.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:So201.

1989/90:Sk309 av G ullan  Lindblad (m ) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär u tredning och förslag rörande skattereglerna för 
vinstandelssystem och anställdas förvärv av aktier i syfte att stim ulera 
en ökad användning av vinstandelssystem.



1989/90:Sk310 av Tom Heym an (m ) vari yrkas att riksdagen beslutar 
att kostnader för egen bil i tjänsten b lir avdragsgilla för inkom ståret 
1990.

1989/90:Sk311 av Ulf M elin och A nders G H ögm ark (m ) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  skogsvårdsavgjfitens avskaffande.

1989/90:Sk312 av Kjell Johansson m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen 
hos regeringen begär förslag till lagstiftning om  avdragsrätt för vissa 
gåvor till ideellt och hum anitärt arbete.

1989/90:Sk313 av Kenth Skårvik och Lars Ernestam  (fp) vari yrkas att 
riksdagen hos regeringen begär en skyndsam  översyn angående barn
pensionens skatteregler.

1989/90:Sk314 av Charlotte Cederschiöld (m ) vari yrkas att riksdagen 
hos regeringen begär förslag till lagändring i enlighet med vad i 
m otionen anförts avseende gem ensam avdragsrätt inom  familjen för 
privata pensionsförsäkringar.

1989/90:Sk315 av Kjell Ericsson (c) vari yrkas att riksdagen beslutar 
höja avdraget för resor m ellan bostad och arbetsplats till 15 kr. per mil 
oavsett körsträcka.

1989/90:Sk316 av Ragnhild Pohanka och Gösta Lyngå (m p) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om  skattebefrielse 

för personliga utgifter i sam band med träning och förebyggande hälso
vård på betald arbetstid,

2. att riksdagen hos regeringen begär åtgärder så att företagen 
stim uleras till att ge förutsättningar för denna träning i form  av lokaler 
och den personal som behövs.

1989/90:Sk317 av M artin Olsson och G unhild  Bolander (c) vari yrkas 
att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att göra barnpensionen 
helt eller delvis skattefri så att barn med barnpension jämställs med 
övriga barn  i skattehänseende fr.o.m. den 1 januari 1991.

1989/90:Sk318 av Elving Andersson (c) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär att en utredning tillsätts med uppgift att undersöka 
förutsättningarna för införandet av en kom m unal fastighetsskatt enligt 
den modell som redovisats i m otionen.

1989/90:Sk319 av Bengt W esterberg m.fl. (fp) vari — såvitt nu  är i 
fråga — yrkas

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att avskaffa sambe- 
skattningen av förm ögenhet,

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:A802.

1989/90:Sk320 av Carl Bildt m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  innebörden att 

arbetande kapital i m indre och m edelstora företag undantas från 
förm ögenhetsskatt fr.o.m. inkom ståret 1991,



2. att riksdagen beslutar att den s.k. begränsningsregeln för uttag av 
förm ögenhets- och inkom stskatt vid 1991 års taxering skall fastställas 
till 65 %,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag med innebörden att 
arbetande kapital i m indre och m edelstora företag undantas från arvs- 
och gåvobeskattning i enlighet med vad som i m otionen anförs,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att regeln om  30 % 
reduktion för företagsförm ögenhet skall gälla även för successiva över
låtelser vid gåvobeskattning,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts angående reserveringsm öjligheter för små företag,

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag med innebörden att det 
s.k. 70-procentsavdraget vid aktieutdelningar bibehålls samt att be- 
loppsgränsen höjs till 25 % av aktiekapitalet eller högst 1 000 000 kr. i 
enlighet med vad i m otionen anförts,

7. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts angående successivt slopande av dubbelbeskattningen 
av aktieutdelningar,

8. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts angående spärregler vid beskattning av famansföre
tag,

9. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts angående reserveringsm öjligheter för egenföretagare.

1989/90:Sk321 av Lennart B runander (c) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  höjt 
schablonavdrag för underhåll av icke hem m avarande barn.

1989/90:Sk322 av Rosa Östh och Ulla T illander (c) vari yrkas att 
riksdagen hos regeringen begär att reglerna för bilavdrag ändras så att 
vid beräkning av tidsvinst också beaktas den tid det tar att läm na och 
häm ta barn på daghem  och liknande.

1989/90:Sk323 av Agne Hansson och M arianne Jönsson (c) vari — 
såvitt nu  är i fråga — yrkas

1. att riksdagen beslutar att upphäva sitt beslut från den 15 decem 
ber 1989 om  att försäm ra villkoren för resor m ed egen bil i tjänsten,

1989/90:Sk324 av Kjell Ericsson (c) vari yrkas att riksdagen beslutar 
avveckla skogsvårdsavgiften.

1989/90:Sk325 av Björn Sam uelson (v) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag om  främ jande av sam åkning i enlighet med 
vad i m otionen anförts.

1989/90:Sk326 av Börje H örnlund och Per-O la Eriksson (c) vari yrkas 
att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  avdrag för byggande av skogsvägar.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo302.



1989/90:Sk327 av Carl B ildt m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  ändrad realisations

vinstbeskattning av fastigheter i enlighet m ed vad i m otionen anförts,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  att de kom m unala bostadsföretagen skall beskat
tas enligt konventionell m etod,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  avdragsrätt för reparationer i sm åhus,

4. att riksdagen beslutar att 1989 års taxeringsvärden för sm åhus 
skall gälla vid beräkningen av schablonintäkt och fastställandet av 
statlig fastighetsskatt under beskattningsåret 1990,

5. att riksdagen beslutar att beslutet om  höjning av fastighetsskatten 
för flerfamiljshus fr.o.m. 1990 rivs upp,

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  ändrade regler för 
beräkning av schablonintäkt fr.o.m. beskattningsåret 1991 i enlighet 
med vad i m otionen anförts,

7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  ändrade regler för 
uttag av statlig fastighetsskatt fr.o.m. 1991 i enlighet m ed vad i m otio
nen anförts,

8. att riksdagen hos regeringen begär u tredning  om  den framtida 
sm åhusbeskattningen i enlighet med vad som  i m otionen anförts.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Bo403.

1989/90:Sk328 av Ingrid H em m ingsson (m ) vari yrkas att riksdagen 
som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts 
angående skattebefrielse av inkom ster från bär- och svam pplockning.

1989/90:Sk329 av A nita M odin m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  att 
o likheterna i skattehänseende mellan arbetsgivares och arbetstagares 
medlemsavgifter till facklig organisation bör undanröjas.

1989/90:Sk330 av G öthe Knutson m.fl. (m ,fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  att ett betydligt lägre schablonbelopp skall infö
ras för lätta lastbilar som används privat,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att skattem yndigheterna inte reservationslöst 
skall utgå ifrån att ett fordon används privat,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att beviskraven för att fordonet används i tjäns
ten skall sättas lägre än vad som är förhållandet i dag,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att lastbilar överstigande tre ton skall kunna 
jämkas till ett lägre värde,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att det procentuella tillägg för famansföretagsde- 
lägare som utgår på personbilar äldre än sex år och s.k. lyxbilar skall 
avskaffas.



1989/90:Sk331 av M arianne A ndersson m.fl. (c,m,fp) vari yrkas att 
riksdagen hos regeringen anhåller om  en  u tredning med syfte att 
u treda frågan om  införandet av s.k. nyetableringskonton i enlighet 
med vad i m otionen anförts.

1989/90:Sk332 av Ingrid H em m ingsson och Karl-Gösta Svenson (m) 
vari yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts angående ett femårigt renkonto.

1989/90:Sk333 av M arianne Andersson m.fl. (c,m,fp) vari yrkas att 
riksdagen hos regeringen anhålle r om  att regeringen u treder frågan om 
m öjligheterna att medge avdragsrätt för prem ier till s.k. kom panjonför
säkringar.

1989/90:Sk334 av Birger A ndersson och M artin Olsson (c) vari yrkas 
att riksdagen hos regeringen begär förslag i enlighet med vad som i 
m otionen anförts om  höjning av de skattefria grundbeloppen och 
däm pning av progressiviteten enligt lagen om  arvsskatt och gåvoskatt.

1989/90:Sk335 av G unilla  A ndersson (s) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
behovet av en översyn av reglerna för beskattningen av folkpensionä
rer som uppbär norsk pension bosatta i Sverige.

1989/90:Sk336 av Sten Svensson (m ) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar ändra  8 § andra stycket lagen (1947:576) 

om  statlig inkom stskatt,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  tilläm pningen av skatteregler för ideella för
eningar och samfund.

1989/90:Sk337 av Ewy M öller och Bertil Danielsson (m ) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  skogsvårdsavgiftens avskaffande.

1989/90:Sk338 av Rosa Ö sth (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att 
skogsvårdsavgjften upphör från den 1 ju li 1990.

1989/90:Sk339 av Sten Svensson m.fl. (m ,fp,c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen anhåller om  förslag till avsevärt lägre 

arvs- och gåvoskattesatser i sam band med generationsskiften i familje
företag,

2. att riksdagen beslutar att kapitalförsäkringar som tas för att 
möjliggöra ett generationsskifte i fam iljeföretag befrias från förmögen
hetsskatt.

1989/90:Sk340 av Ingbritt Irham m ar och Stina Gustavsson (c) vari 
yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avskaffande av 
sam beskattning av förm ögenheter.

1989/90:Sk341 av G ullan  L indblad och G öthe Knutson (m ) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag som innebär att beskatt

ningen av arbetande kapital i sm å och m edelstora företag slopas så 
länge kapitalet är bundet i företaget,



2. att riksdagen hos regeringen begär förslag som innebär att genera
tionsskiften underlättas genom  sänkning av arvs- och gåvobeskattning- 
en ,

3. att riksdagen beslutar att den faktiska kostnaden för bilresor i 
tjänsten skall vara avdragsgill,

4. att riksdagen hos regeringen begär nytt förslag om  beskattning av 
bilförm ån som  utgår från de faktiska förhållandena,

5. att riksdagen beslutar att kvittning skall kunna ske m ellan under
skott i en näringsverksam het och överskott i en annan  näringsverk
sam het sam t m ellan underskott av näringsverksam het och inkom st av 
tjänst,

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag som innebär att be- 
gränsningsregeln om  viss m insta arbetsinsats för m edhjälpande make i 
fåmansfö retag snarast slopas,

7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att 16-årsgränsen 
för egen beskattning av eget barn  i fåmansföretag slopas,

8. att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag rörande 
införandet av nyetableringskonton i enlighet med vad i m otionen 
anförts.

1989/90:Sk343 av Elving Andersson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  
fartygsfonder.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:T608.

1989/90:Sk344 av Stina Gustavsson och Kersti lohansson (c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär ett nytt och enkelt förslag om  

bilersättning där resor i tjänsten inte beskattas,
2. att riksdagen beslutar att avdrag för arbetsresor medges m ed 15 

kr. per mil.

1989/90:Sk345 av M artin Olsson (c) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag om  rätt för sm åbarnsföräldrar att vid beräk
ning av avdrag för resa till och från arbetet fi inräkna resa och restid 
för läm nande och häm tning av barn på daghem  eller motsvarande.

1989/90:Sk346 av Sten Svensson (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  stim ulans 
av enskilt stöd till kulturlivet.

1989/90:Sk347 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson (fp) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att frågan om  
skattereduktion för diabeteskost sam t tarm - och magsjukas m erkostnad 
bör bli förem ål för utredning.

1989/90:Sk348 av Filip Fridolfsson m.fl. (m,fp,c) vari yrkas att riksda
gen hos regeringen begär förslag i enlighet med vad i m otionen anförts 
angående ett avskaffande av förm ögenhetsskatt på arbetande kapital i 
familjeföretag.

1989/90:Sk349 av Sven-Olof Petersson (c) vari yrkas att riksdagen 
beslutar att avskaffa skogsvårdsavgiften från och med den 1 juli 1990.
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1989/90:Sk351 av Birgit Friggebo (fp) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  det 
m inskade behovet av en allm än fastighetstaxering.

1989/90:Sk352 av Jan Ström dahl m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  kom m unal beskatt

ningsrätt för juridiska personer,
2. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en u tredning med 

uppgift att lägga om  fastighetsbeskattningen till en kom m unal skatt 
grundad på bruksvärde vad gäller bostadsfastigheter fr.o.m. budgetåret 
1991/92.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Fi713.

1989/90:Sk353 av Rolf Clarkson m.fl. (m,fp,c) vari yrkas att riksdagen 
beslutar återinföra arbetsgivarens avdragsrätt för allm änna skadestånd 
inom  arbetsrätten.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:A722.

1989/90:Sk354 av Bengt W esterberg m.fl. (fp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar avskaffa förm ögenhetsskatten på arbetande 

kapital i småföretag,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om sänkt arvsskatt för 

att underlätta generationsskiften,
3. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om  personliga 

investerings-/riskkapitalkonton.
M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:N223.

1989/90:Sk355 av Lars W erner m.fl. (v) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag till ändring av lagen om  anställningsskydd för 
att göra de allm änna skadestånden till enskilda skattefria i enlighet 
med vad i m otionen anförts under avsnitt 5.1.18.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:A724.

1989/90:Sk356 av Per W esterberg (m ) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag till nytt system för beskattning av förm ån av 
fri bil i enlighet med vad som anförts i m otionen.

1989/90:Sk357 av G ullan Lindblad (m ) vari yrkas att riksdagen med 
upphävande av sitt tidigare beslut beslutar att den faktiska kostnaden 
för bilresor i tjänsten skall vara avdragsgill och inte belastas med 
arbetsgivaravgift.

1989/90:Sk358 av Rolf D ahlberg (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  den 
framtida beskattningen av inkom ster från tävlingsverksamhet med trav- 
och galopphästar.

1989/90:Sk359 av Sten Svensson m.fl. (m,fp,c) vari yrkas att riksdagen 
hos regeringen begär förslag om  kapitalbeskattning av OTC-aktier 
innebärande att dessa skall värderas till 30 % av substansvärdet vid 
förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattning.



1989/90:Sk360 av G ullan  Lindblad och G öthe Knutson (m ) vari yrkas 
att riksdagen beslutar att den faktiska utgiften för resor i tjänsten skall 
vara avdragsgill.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:A423.

1989/90:Sk361 av O lof Johansson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  förvärv av förlustavdrag,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  skattedelen på socialavgifterna,
3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  riskkapitalförsörjning för småföretag,
4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  beskattning av allem ansfonder och dess in rik t
n ing för att främja icke börsintroducerade småföretag.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:N236.

1989/90:Sk362 av Carl Bildt m.fl. (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  skattereg
lerna för kulturskapare.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Kr256.

1989/90:Sk363 av M argareta G ard (m) vari yrkas att riksdagen beslutar 
ändra kom m unalskattelagen så att avdrag för resor med egen bil i 
tjänsten medges med 20 kr. per mil.

1989/90:Sk364 av Ewy M öller och Bertil Danielsson (m ) vari yrkas att 
riksdagen beslutar den ändringen i 19 § kom m unalskattelagen 
(1928:370) att o rden  "stipendium  som är avsett för mottagarens utbild
ning och inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall 
utföras för utgivarens räkning" byts ut mot "stipendier till studerande 
vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda för m ottagarens utbild
ning".

1989/90:Sk365 av K arin S tarrin  och Lennart B runander (c) vari yrkas 
att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  m öjligheten att överföra medel från investeringskonton till 
pensionsförsäkringar.

1989/90:Sk366 av Karin S tarrin  och Lennart B runander (c) vari yrkas 
att riksdagen beslutar att lantm äterikostnader skall vara d irek t avdrags
gilla.

1989/90:Sk369 av E rik  H olm kvist (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att hyresersättning från fåmansföretag till 

s.k. närstående behandlas på sam m a sätt som om  ersättningen utgått 
till annan ,

2. att riksdagen beslutar att den tidsgräns om  400 tim m ar som 
uppställts för att m edhjälpande make själv skall beskattas för lön eller 
motsvarande inkom st slopas,



3. att riksdagen beslutar att åldersgränsen för att lön till rörelseidka- 
res, jordbrukares och företagsledares barn  själv skall beskattas för 
inkom st från företaget eller verksam heten sänks från 16 till 15 år,

4. att riksdagen beslutar att förm ånsreglerna för äldre bilar tilläm pas 
enhetligt oavsett förmånstagare.

1989/90:Sk370 av Eva Goés och Gösta Lyngå (m p) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om skatteavdrag för småskogsägare vid skogsavverkning.

1989/90:Sk371 av Sören Lekberg (s) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  behovet 
av att hänsynen till m iljön beaktas vid beskattningen av tjänstebilar.

1989/90:Sk372 av M arianne Andersson och Birger Andersson (c) vari 
yrkas att riksdagen beslutar att beträffande 65 § kom m unalskattelagen 
den ändringen görs att ordet "fosterbarn" tas bort ur lagen.

1989/90:Sk373 av M arianne Andersson och G öran Engström  (c) vari 
yrkas att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om 
sänkning av åldersgränsen, för rätt till avdrag för lön som utbetalas till 
barn som arbetar i föräldraägt företag, från 16 till 15 år.

1989/90:Sk374 av M arianne Andersson och Ingbritt Irham m ar (c) vari 
yrkas att beträffande 3 § lag (1979:610) om  allm än investeringsreserv 
den ändringen görs att "eller, om  avsättningen görs av handelsbolag 
senast den 31 mars" tas bort ur lagen.

1989/90:Sk375 av Pär G ranstedt och Birgitta H am braeus (c) vari yrkas 
att riksdagen hos regeringen begär en utredning om  avdragsgillt kul
turstöd i enlighet med vad som anförs i m otionen.

1989/90:Sk377 av Lars Ernestam  m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen 
beslutar sänka skogsvårdsavgiften från 0,8 % till 0,5 %.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo310.

1989/90:Sk378 av Sven E ric Lorentzon m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att skogsvårdsavgiften slopas fr.o.m. den 1 

ju li 1990,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  att kostnader för 

byggande av skogsbilvägar sam t investeringar i skogsdikning skall vara 
avdragsgilla vid inkom sttaxeringen.

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattning av skogskontomedel,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  grundavgift för passiva näringsinkom ster.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo312.

1989/90:Sk379 av Bo Lundgren m.fl. (m ) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  en förändring av 
grundavdraget vid inkom stbeskattningen för ideella organisationer en
ligt vad i m otionen anförts,



4. att riksdagen beslutar höja schablonavdraget för idrottsutövare till 
m aximalt 5 000 kr. ff.o.m. inkom ståret 1990,

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  inkom stutjäm nings
m öjligheter för elitidrottare i enlighet med vad i m otionen anförts.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Kr509.

1989/90:Sk381 av R une Rydén och Ingrid Sundberg (m) vari yrkas att 
riksdagen beslutar att ett avdrag m otsvarande ett helt bidragsförskott 
får göras från barnpension innan den beskattas.

1989/90:Sk382 av Carl G Nilsson och Ingvar Eriksson (m ) vari yrkas 
att riksdagen beslutar att ersättning till distriktsveterinär för u tnyttjan
de av egen bil i tjänst enligt förordningen 1978:679 inte skall tas upp 
till beskattning.

1989/90:Sk383 av Agne Hansson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
beslutar avskaffa sk o g sv å rd sav g ift.

1989/90:Sk384 av A nna H orn af Rantzien m.fl. (m p) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att allm änna 
(ideella) skadestånd bör vara skattefria.

1989/90:Sk385 av Tom Heyman (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna att reglerna för socialbidrag bör 
ändras så att bidrag ej utgör skattepliktig biinkom st vid beräkning av 
existensm inim um .

1989/90:Sk386 av Isa Halvarsson (fp) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag till ändring av kom m unalskattelagen på så sätt 
att utländska socialförsäkringsförm åner som uppbärs av svensk skatt
skyldig jämställs med svenska socialförsäkringsförm åner enligt vad i 
m otionen anförts.

1989/90:Sk387 av Yngve W ernersson (s) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
avdragsrätt vid sponsring.

1989/90:Sk388 av G örel Bohlin (m ) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag om regler för skattereducering vid penninggå
vor till kulturändam ål i enlighet med vad i m otionen anförts.

1989/90:Sk389 av Gösta Lyngå och M arianne Samuelsson (m p) vari 
yrkas

1. att riksdagen beslutar att biståndsgåvor till m änniskor i tredje 
världen skall vara avdragsgilla om  dessa gåvor förmedlas genom  orga
nisation godkänd av utrikesdepartem entet och gåvorna har ett maxi
malt värde av 5 000 kr.,

2. att riksdagen beslutar att arv testam enterat till någon av utrikesde
partem entet godkänd biståndsorganisation skall undantas från arvs
skatt.



1989/90:Sk390 av förste vice talm an Ingegerd Troedsson och Lars 
A hlm ark (m  ) vari yrkas att riksdagen som  sin m ening ger regeringen 
till känna att realisationsvinstbeskattningen vid enskild försäljning av 
konst och antikviteter bör begränsas till nuvarande fern år.

1989/90:Sk391 av Ingrid A ndersson m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen 
som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  
översyn av folkrörelsernas totala skatte- och avgiftssituation.

1989/90:Sk392 av Inger Schörling m.fl. (m p) vari — såvitt nu  är i fråga 
— yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  motiven för en skattereform ,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om skattens funktion i fördelningspolitiken,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att ett 
avdrag för extra arbetsinkom st skall införas 1991 enligt vad i m otionen 
anförts,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattning av bilförm åner,

6. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  regler för avdrag för resor till och från arbete,

7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  annorlunda p rinc i
per för beskattning av fastigheter i om råden med fritidsbebyggelse 
enligt vad i m otionen anförts,

8. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  lindrad beskattning 
av villor med energibesparande installation,

21. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  sänkning av arbetsavgifterna i vissa om råden 
samt inom  vården,

22. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  kom m unal företagsbeskattning,

23. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om dynam iska effekter av en skattereform .

1989/90:Sk393 av Lars W erner m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  principerna för en skattereform  för år 1991,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  en fördelningspolitisk utvärdering av skatteom 
läggningen åren  1990 och 1991.

1989/90:Sk394 av Kjell Ericsson (c) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  ändrade 
beskattningsregler för pensionärer bosatta i Sverige uppbärande pen
sion från annat nordiskt land.

1989/90:Sk395 av Larz Johansson och Jan H yttring (c) vari yrkas att 
riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  beskattning av inkom st av konstnärlig verksamhet.



1989/90:Sk396 av Kjell Ericsson och G öran Engström  (c) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  åtgärder för att starta företag i glesbygd.

1989/90:Sk397 av Kjell Ericsson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen ger 
regeringen i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett friare använd
ningssätt av skogskontomedel i enlighet med vad i m otionen anförts.

1989/90:Sk398 av Ingem ar Eliasson och Kjell Johansson (fp) vari yrkas 
att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  sam beskattning av fosterföräldrars och fosterbarns förm ö
genhet.

1989/90:Sk399 av Kjell Johansson (fp) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  förslag 
om  ändring  av reglerna för förvärvskälla.

1989/90:Sk400 av Eva Goés m.fl. (m p) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  avdrag för 
föräldraavgiften.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Ub306.

1989/90:Sk402 av Bo Lundgren m.fl. (m ) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts beträffande införande av en s.k. "grundavgift",

5. att riksdagen ger regeringen till känna vad i m otionen anförts 
beträffande beskattning av pensionssparandet,

6. att riksdagen beslutar att avdrag för pensionsförsäkringsprem ier 
avseende 1990 medges inom  gällande beloppsram ar med hela prem ien.

1989/90:Sk403 av Carl Bildt m.fl. (m ) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  det nödvändiga i en m ålm edveten sänkning av 
det totala skattetrycket,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  en genom gripande skattereform  1991,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  ett grundavdrag för 
barn i enlighet med vad i m otionen anförts,

4. att riksdagen beslutar återställa tidigare regler för avdrag för resa 
med egen bil i tjänsten med verkan från den 1 januari 1990,

5. att riksdagen beslutar att pensionsförsäkringsprem ie som avser 
1990 skall vara avdragsgill till hela sitt belopp,

7. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  de generella reglerna för förm ögenhetsbeskatt
ning,

8. att riksdagen beslutar att börsnoterade ak tier fr.o.m. taxeringen 
1992 skall tas upp till 65 % av sitt m arknadsvärde,

9. att riksdagen beslutar att OTC-aktier och icke inregistrerade 
börsaktier fr.o.m. taxeringen 1992 skall tas upp till 30 % av substans
värdet vid förm ögenhetsbeskattning,



10. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  slopad sam beskatt
ning av förm ögenheter,

12. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  arvs- och gåvobeskattningen,

13. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  höjda grundavdrag 
vid arvs- och gåvobeskattningen i enlighet med vad i m otionen anförts,

14. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  värdering av 
börsnoterade aktier och OTC-aktier vid arvs- och gåvobeskattningen i 
enlighet med vad i m otionen anförts,

15. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  inrik tn ingen  av skattepolitiken efter 1991.

1989/90:Sk404 av Karin S tarrin (c) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna att gränsen för uppgiftsskyldighet för 
priser höjs från 100 kr. till 2 000 kr.

1989/90:Sk405 av A nne W ibble m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om 
stiftss katten.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Fi308.

1989/90:Sk406 av H åkan Hansson och G öran  Engström  (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts för att främja de m indre och nya företagens riskkapi
talförsörjning,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om ändrade skatteregler för sparande på riskkapital
m arknaden,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattning av allem ansfonder och dess in rik t
ning för att främja icke börsnoterade småföretag,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  småföretagen och förm ögenhetsskatten,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  avvecklingen av skattedelen på socialavgifterna 
för m indre företag.

1989/90:Sk407 av Hugo Andersson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär att rätten för kom m unerna att 

få ta ut kom m unal fastighetsskatt av icke perm anentboende ej i kom 
m unen m antalsskrivna fastighetsägare utreds,

2. att riksdagen hos regeringen begär åtgärder så att taxeringsvärdena 
för perm anentbebodda skärgårdsfestigheter vid taxeringen reduceras 
med en särskild lägesfaktor.

1989/90:Sk408 av Nils N ordh m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  lika 
behandling av ålders- och förtidspensionärer vad gäller extra avdrag.

1989/90:Sk409 av Rolf C larkson m.fl. (m ) vari — såvitt nu  är i fråga — 
yrkas



1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  upphävande av de 
regler som försvårar bildandet av partrederier,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  återanskaffningsfonder.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:T629.

1989/90:Sk410 av Viola Furubjelke och M aj-Inger Klingvall (s) vari 
yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  ökade kostnader för perm anentboende i skärgår
den på grund av fastighetstaxeringen.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:A442.

1989/90:Sk411 av Karl E rik  Olsson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att skogsvårdsavgiften upphör från den 1 

ju li 1990,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  avskrivningsregler för investeringar i skogsbilvä- 
gar.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo315.

1989/90:Sk412 av Karin S tarrin och G u n n ar B jörk (c) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  att skogsvårdsavgiften skall upphöra.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo243.

1989/90:Sk413 av Sten Svensson m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till en förbättrad 

avdragsrätt för underhållsskyldiga föräldrar,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag innebärande att vid 

beräkning av tidsvinst vid resa till och från arbetet med bil också för 
inräknas den tid det tar att läm na och  häm ta barn  på daghem m.m .,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  reglerna om  existensm inim um ,

4. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  beskattningen av privata pensionsförsäkringar 
liksom om  förbättrade villkor för att teckna frivilliga tilläggsförsäkring- 
ar.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:So633.

1989/90:Sk415 av Kenth Skårvik m.fl. (fp,m ,c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar avskaffa arbetsgivaravgifter på bidrag som 

arbetsgivare läm nar till s.k. vinstandelsstiftelser,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen i övrigt anförts om  vinstandelssystem.

1989/90:Sk416 av Bertil Danielsson och Ewy M öller (m ) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  införande av etableringskonto.

1989/90:Sk417 av G unnar Björk (c) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  skattere
form ens effekter för idrottsrörelsen.



1989/90:Sk418 av M arianne Andersson och Ingbritt Irham m ar (c) vari 
yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  utvidgning av tvåårsregeln för dubbel bosättning 
utan begränsning till vissa yrkeskategorier.

1989/90:Sk420 av H åkan Hansson och G öran Engström  (c) vari yrkas 
att riksdagen beslutar att det skattefria beloppet vid gåva höjs till 
15 000 kr. fr.o.m. beskattningsåret 1991.

1989/90:Sk421 av R une Backlund och Kersti Johansson (c) vari yrkas 
att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  kom pensation till de fria trossam funden för ökande kostna
der som följden av skatteom läggningen.

1989/90:Sk422 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Rydle (m ) vari 
yrkas att riksdagen beslutar ändra beloppet 8 000 kr. i punkt 6, tredje 
stycket anvisningarna till 24 § kom m unalskattelagen till ett halvt 
basbelopp och att de nya bestäm m elserna tilläm pas första gången vid 
1990 års taxering.

1989/90:Sk423 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Rydle (m ) vari 
yrkas att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  skattefri svamp- och bärplockning.

1989/90:Sk425 av Karin Falkm er (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  beskatt
ning av bär- och svam pplockning sam t biodling.

1989/90:Sk426 av Jan H yttring m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  
fortsatt skattefrihet för hobbyverksam het.

1989/90:Sk427 av Jan H yttring (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att 
det skattefria beloppet på 5 000 kr. för bärplockning skall bibehållas.

1989/90:Sk428 av Eva B jörne (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar avskaffa skogsvårdsavgiften,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i

m otionen anförts om  att inte införa en skatt om  20 % av avkastningen
från skogskonton.

1989/90:Sk429 av Lars W erner m.fl. (v) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär total översyn av skogsvårdsavgifterna i enlighet med 
vad som anförts i m otionen.

1989/90:Sk430 av G öthe Knutson och G ullan  Lindblad (m ) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i

m otionen anförts om  att förslaget om  slopande av avdragsrätten för 
underhållsbidrag icke bör ligga till grund  för ett kom m ande lagförslag,

2. att riksdagen, i avvaktan på en familjebeskattningsreform  som ger 
rättvisa skattevillkor även för underhållsskyldiga, hos regeringen begär 
skyndsamt förslag till förbättrad avdragsrätt för underhållsskyldiga.



1989/90:Sk431 av G öthe K nutson (m ) vari yrkas att riksdagen som sin 
m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  oföränd
rade m om sregler och bevarande av skattereglerna för hästhobbyverk
samhet.

M otionen behandlas i betänkandet 1989/90:SkU31 såvitt avser 
momsfrågor.

1989/90:Sk432 av Ingrid Hasselström Nyvall (fp) vari yrkas att riksda
gen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts 
om  befrielse från reaskatt vid s.k. strukturrationalisering .

1989/90:Sk433 av Bengt Rosén och Elver Jonsson (fp) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  beskattning av biodling.

1989/90:Sk434 av O lof Johansson m.fl. (c) vari — såvitt nu är i fråga 
— yrkas

1. att riksdagen hos regeringen begär fördelningspolitiska analyser av 
skattereform en i enlighet med vad i m otionen anförts,

2. att riksdagen beslutar om  en sådan ändring i kom m unalskattela
gen att avdraget för egen bil i tjänst bestäms till 15 krVmil, alternativt 
den faktiska kostnaden, i enlighet med vad i m otionen anförts,

6. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  inrik tn ingen  av skattereform ens andra steg.

1989/90:Sk435 av A nders G H ögm ark och U lf M elin (m ) vari yrkas att 
riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  en höjning av skattefritt fribelopp för ideella föreningars 
inkom ster upp till tre basbelopp.

1989/90:Sk436 av Stig Bertilsson (m ) vari yrkas att riksdagen begär att 
regeringen tillsätter en u tredning  m ed uppgift att se över de ideella 
föreningarnas totala skatte- och avgiftsstituation.

1989/90:Sk437 av G örel B ohlin (m ) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär förslag om  regler för skattereducering vid penninggå
vor till kulturändam ål i enlighet med vad i m otionen anförts.

1989/90:Sk438 av O lof Johansson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen som 
sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen anförts om  vikten 
av att reseavdrag och ersättning för egen bil i tjänsten utform as så att 
äldreom sorgen i glesbygd inte försvåras.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:So314.

1989/90:Sk440 av Rolf C larkson m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring  av reglerna 

avseende avdrag för resa till och från arbetet, i enlighet med vad i 
m otionen anförts,

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring  av reglerna 
avseende avdrag för resa med tjänstebil till och från arbetet i enlighet 
med vad i m otionen anförts,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  en översyn av tjänstebilsbeskattningen,



4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  ersättning och avdragsrätt avseende kostnader för 
resa med egen bil i tjänsten,

5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  reglerna för tidsvinstberäkning vid reseavdrag,

6. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  åtgärder som stim ulerar en föryngring av bilpar
ken,

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:T248.

1989/90:Sk441 av Carl Bildt m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  betydelsen av ett sänkt skattetryck för en levande 
landsbygd,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  behovet av bättre kom m unikation  på och bilens 
betydelse för landsbygden.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo268.

1989/90:Sk442 av Bengt W esterberg m.fl. (fp) vari — såvitt nu är i 
fråga — yrkas

1. att riksdagen beslutar avskaffa avdragsrätten för medlemsavgift i 
facklig organisation och i sam band därm ed begär förslag till m inskad 
avdragsrätt för företags medlemsavgift i arbetsgivarorganisation, 

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Fi211.

1989/90:Sk443 av Lars W erner m.fl. (v) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär att små biotoper undantas från skogsvårdsavgiften. 

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo873.

1989/90:Sk444 av Lars W erner m.fl. (v) vari — såvitt nu är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att den 
kom m ande skatteom läggningen skall ha en inrik tn ing  mot en rättvis 
fördelningspolitik,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  fastighetsskatt på 
industrifastigheter motsvarande en inkom st på 2 m iljarder kronor,

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  höjd beskattning på 
reavinst av aktier motsvarande en inkom st på 550 m iljoner kronor,

7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  höjd skatt på 
förm ögenheter motsvarande en inkom st på 2 m iljarder kronor,

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Fi212.

1989/90:Sk445 av K nut Billing m.fl. (m ) vari yrkas att riksdagen 
beslutar ändra gränsen för skattepliktig inkom st från uthyrn ing  av 
fritidshus till ett halvt basbelopp.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Bo557.

1989/90:Sk446 av Kersti Johansson och Stina Gustavsson (c) vari yrkas 
att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i m otionen 
anförts om  avdrag för m iljöinvesteringar i jordbruket.

M otiveringen återfinns i motion 1989/90:A292.



1989/90:Sk447 av Jan H yttring m.fl. (c) vari — såvitt nu  är i fråga — 
yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att stor hänsyn till ledarnas arbetssituation skall 
tas när fram tida skattepolitik  utformas,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att nuvarande regler för idrotten när det gäller 
avgifter, skattefrihet och beskattning av erhållna priser behålls även i 
ett nytt skattesystem.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Kr526.

1989/90:Sk448 av Rolf Kenneryd m.fl. (c,m ) vari yrkas att riksdagen 
beslutar att avskaffa skogsvårdsavgiften fr.o.m. årsskiftet 1990-1991.

1989/90:Sk449 av Lars N orberg (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  att skattefriheten för konsum tion i sam band med 
uppdrag i tjänsten leder till en överflödskonsum tion som drar resurser 
från andra sam hällsavsnitt,

2. att riksdagen om prövar skattefrihet för nattraktam enten, represen- 
tationsm åltider och vissa konferenser.

1989/90:Sk450 av G öthe Knutson och G ullan Lindblad (m ) vari — 
såvitt nu är i fråga — yrkas

1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  återgång till förutvarande regler om  avdragsrätt 
för bil vid arbetsresor med bil i tjänsten,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  avskaffande av skogsvårdsavgiften, vilket finansie
ras genom motsvarande m inskningar i eventuell bidragsgivning till 
skogsbruket,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  införande av ett 
skattefritt grundbelop på 10 000 kr. per år för inkom ster från egen 
tillverkning av hem slöjdsalster,

5. att riksdagen beslutar höja gränsen för skattefri hyresinkom st på 
fritidshus till ett halvt basbelopp.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo271.

1989/90:Sk452 av Alf W ennerfors (m ) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  att stödja ett spritt ägande genom  att den fram ti
da kapitalbeskattningen ges en sådan utform ning att aktieinnehav upp 
till en viss nivå stim uleras genom förm ånliga skatteregler,

2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna att den 
framtida kapitalbeskattningen ej bör utgå från en s.k. portföljm etod,

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att den framtida kapitalbeskattningen skall utgå 
från faktiska realiserade vinster och förluster,

4. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att vinster och förluster vid beskattning skall 
behandlas sym m etriskt,



5. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  att beskattningen av investm entbolag och aktie
fonder bör utform as så att den ger en lika hög effektiv beskattning av 
bägge dessa sparform er,

6. att riksdagen beslutar om  möjlighet för aktiesparare i fåmansbolag 
att beskattning anses som rörelsedrivande i värdepapper, förutsatt att 
m an under året vid m inst fem transaktioner tillsam m ans om satt lägst 
100 000 kr.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:N367.

1989/90:Sk453 av Sven E ric Lorentzon m.fl. (m ) vari yrkas
1. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  grundavgift,
2. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  underskottsavdrag,
3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  skärpt realisationsvinstbeskattning,
4. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 

m otionen anförts om  rätt till avdrag för reparation och underhåll av 
jo rdbrukets mangårdsbyggnader,

5. a tt riksdagen beslutar att de tem porära regler som införts beträf
fande insättning på skogskonto perm anentas.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo274.

1989/90:Sk454 av Karl-Gösta Svenson och förste vice talm an Ingegerd 
Troedsson (m) vari yrkas att riksdagen beslutar att avdrag för kostna
den för egenföretagares pensionsförsäkring skall åtnjutas vid beräkning 
av inkom st från näringsverksam het.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Sf331.

1989/90:Sk628 av Kenth Skårvik m.fl. (fp) vari — såvitt nu  är i fråga
— yrkas

3. att riksdagen som sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  m öjlighet att utnyttja investeringsfonder för 
begagnade fartyg.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:T212.

1989/90:Sk637 av Bertil D anielsson och Ewy M öller (m) vari — såvitt 
nu  är i fråga — yrkas

2. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts om  en översyn av skatte- och avgiftsregler för idrot
tens utövare och ledare.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Fi717.

1989/90:Sk698 av O lof Johansson m.fl. (c) vari — såvitt nu  är i fråga
— yrkas

4. att riksdagen som  sin m ening ger regeringen till känna vad i 
m otionen anförts beträffande skattepolitiken,

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avskaffande av 
förm ögenhetsskatt på arbetande kapital i företag.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Fi213.



1989/90:Sk827 av Karl-Gösta Svenson och Ewy M öller (m ) vari yrkas 
att riksdagen hos regeringen begär förslag om  avveckling av festighets- 
taxeri ngssystemet.

1989/90:Sk829 av Alf W ennerfbrs m.fl. (m ) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen hem ställer om  översyn av taxeringsreglerna för skärgårds- 
fastigheter och andra fastigheter i attraktiva om råden.

M otiveringen återfinns i m otion 1989/90:Jo420.

1989/90:Sk833 av Rolf Kenneryd (c) vari yrkas att riksdagen hos 
regeringen begär att riksskatteverket får i uppdrag att utfärda instruk
tioner och direktiv  som elim inerar de i m otionen näm nda m issförhål
landena beträffande taxeringen av tom ter som upplåtits med långtids- 
kontrakt.

Yttranden från andra utskott m.m.
Finansutskottet, lagutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, 
jordbruksutskottet, näringsutskottet och bostadsutskottet har inkom m it 
med yttranden över propositionen. V idare har utskottet inhäm tat upp
lysningar från olika m yndigheter och organisationer, bl.a. i form av en 
offentlig utfrågning. H ärtill kom m er skrivelser och andra framställ
ningar från organisationer, företag och enskilda personer.

Innehållet i yttrandena från andra utskott och en utskrift av en 
stenografisk uppteckning från den offentliga utfrågningen redovisas i 
de gem ensam m a bilagorna 1 och 2 till utskottets båda betänkanden.





Utskottet

Inledning
U nder 1989 slutfördes ett intensivt utredningsarbete på en genom gri
pande reform  fr.o.m . 1991 av den personliga inkom stbeskattningen, 
företagsbeskattningen och de indirekta skatterna. Syftet med förslagen 
var att uppnå en sam hällsekonom iskt effektiv och enhetlig  beskattning 
och en väsentlig sänkning av m arginalskatterna samtidigt som fördel- 
ningspolitiska mål uppfylls.

Vid rem issbehandlingen underströks enhälligt behovet av en  reform 
med de angivna huvuddragen. I de överläggningar som följde mellan 
regeringen, riksdagspartierna och arbetsm arknadens parter uppnåddes 
enighet mellan socialdem okraterna och folkpartiet om  huvuddragen i 
reform en och om  att delar av den borde genom föras m ed verkan 
redan från år 1990.

I slutet av 1989 beslutade riksdagen i enlighet med denna uppgörelse 
att genom föra reform en i ett första steg genom  att bl.a. sänka m arginal
skatterna för fysiska personer med ungefir en tredjedel (prop. 
1989/90:50, 1989/90:SkU10). Samtidigt ändrades delar av företagsbe
skattningen med verkan fr.o.m . 1989. Ä ndringarna finansierades ge
nom  att skärpa reglerna i fråga om  bil i tjänsten och kostnader vid 
endagsförrättningar och genom  att bredda och skärpa den indirekta 
beskattningen.

I propositionerna 110 och l i l  lägger regeringen fram sitt förslag till 
andra steget i skattereform en. Proposition 110, som behandlas i detta 
betänkande, om fattar de frågor som rör inkom stbeskattning m.m. av 
enskilda personer och företag. Samtidigt läm nas en redogörelse för de 
fördelnings- och bostadspolitiska åtgärder inom  social-, utbildnings-, 
jordbruks- och bostadsdepartem entens äm nesom råden som ingår som 
en del i reform en. H är redovisas också de grundläggande m ålsättning
arna för reform en, de sam hällsekonom iska och fördelningspolitiska 
effekterna och planerna rörande kom pletterande åtgärder.

Förslagen på den indirekta beskattningens om råde läggs fram i 
proposition l i l  som utskottet behandlar parallellt härm ed i betänkan
det SkU31.

Ä ndringarna hösten 1989 omfattade bl.a. skatteskalan för förm ögen
hetsskatten. D enna skatt och arvs- och gåvoskatten tar regeringen inte 
upp nu. Avsikten är att resultatet av arbetet med dessa frågor inom  
regeringskansliet skall redovisas senare i år.

Enligt propositionen ger reform en hushållen  en förhållandevis 
jäm nt fördelad ökning av den disponibla inkom sten. Beräkningarna 
tar inte hänsyn till de ekonom iska åtstram ningar som föreslås i kom 
pletteringspropositionen (1989/90:150). D är föreslås bl.a. en tillfällig 
höjning av m ervärdeskatten från 19 till 20 % och ett kom m unalt 
skattestopp.
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Enighet föreligger mellan regeringen och folkpartiet också om  huvud
dragen av det andra steget i reform en. Även övriga riksdagspartier 
instäm m er i att det behövs en om fattande skattereform . Moderata 
sam lingspartiet avvisar em ellertid skattehöjningar som en metod att 
finansiera reform en i dess helhet och kräver ytterligare skattelättnader 
och besparingar. C entern, vänsterpartiet och m iljöpartiet kritiserar 
förslagen bl.a. från m iljöpolitiska och fördelningspolitiska utgångs
p unk ter och vill av flera skäl ha en annan  utform ning av åtgärderna 
på den indirekta beskattningens om råde. K ritik riktas också mot 
utform ningen av reglerna på inkom stbeskattningens om råde. De båda 
sistnäm nda partierna anser bl.a. att skatteuttaget på höga inkom ster 
bör skärpas väsentligt i förhållande till regeringens förslag. Företrädar
na för vänsterpartiet har så långtgående invändningar även i övrigt att 
de i första hand yrkar avslag på reform en.

I den allm änna debatten har den planerade skattereform en fått ett 
övervägande positivt mottagande. Detta intryck bekräftas också i de 
kontakter som utskottet har haft med företrädare för olika myndighe
ter, näringslivet och arbetsm arknaden och de upplysningar som utskot
tet har inhäm tat vid en offentlig utfrågning. Viss k ritik  har dock 
riktats mot befarade negativa effekter för låginkomsttagare och andra 
utsatta grupper och mot att reform en leder till höjda bostadskostnader. 
Vissa detaljer har också väckt kritik. Det gäller bl.a. den vidgade 
beskattningen av förm åner av olika slag och de skärpningar som 
förslaget innebär i fråga om  bilkostnader.

Huvudlinjerna i reformen
Propositionen innebär i korthet att ca 85 % av inkom sttagarna skall 
betala enbart kom m unalskatt. Schablonavdraget i tjänst höjs med 
1 000 kr. och 1 800-kronorsreduktionen för gift med hem m am ake 
och för ogift med barn slopas liksom avdraget för underhållsbidrag till 
barn. G rundavdraget knyts till det nuvarande grundavdraget, 
10 000 kr., och kvarstår i stort sett oförändrat. Statlig inkom stskatt tas 
u t — frånsett ett grundbelopp på 100 kr. — endast på taxerade 
förvärvsinkom ster över 180 000 kr. och då efter en skattesats på 20 %. 
G enom  en särskild u tform ning av grundavdraget uppnås även andra 
lättnader i marginalskatten för taxerade inkom ster i skiktet 
58 000—90 000 kr. M arginalskatten b lir här 22,5 %  vid en  kom m u
nalskatt på 30 %. I inkomstläget 95 000—175 000 kr. b lir marginal
skatten i stället något högre än kom m unalskatten. K apitalinkom ster 
skall med några få undantag beskattas efter en proportionell statlig 
skattesats på 30 % utan grundavdrag och schablonavdrag. — Skikt
gränsen för den statliga inkom stskatten justeras årligen med hänsyn till 
konsum entprisindex plus 2 procentenheter. Även grundavdraget juste
ras med hänsyn till konsum entprisindex. Beträffande de omfattande 
ändringarna i övrigt nöjer sig utskottet här med att hänvisa till 
sam m anfattningen i början av detta betänkande under rubriken  Propo
sitionen.



De bedöm ningar som ligger till grund för det lörsta steget i skattere
form en åberopas också för de förslag som regeringen nu redovisar.

I propositionen slås än en gång fast att det övergripande m ålet för 
skattereform en är att åstadkom m a en sam hällsekonom iskt effektiv be
skattn ing samtidigt som fördelningspolitiska mål uppfylls. A rbete och 
sparande skall ges en bättre skattemässig behandling m edan villkoren 
för lånebaserad konsum tion och förm ögenhetsuppbyggnad försämras. 
En likvärdig behandling av arbetsinkom ster och inkom ster av kapital 
skall kom m a till stånd. Skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. 
Inte m inst härigenom  kom m er den fördelningspolitiska träffsäkerheten 
i beskattningen att förbättras.

I propositionen fram hålls vidare att ett grundelem ent i reform en är 
en ökad likform ighet i behandlingen av skilda slag av inkom ster. Det 
andra huvudinslaget, dvs. den kraftiga sänkningen av skattesatserna, är 
även detta en grundförutsättn ing för att uppnå syftena med reform en.

S änkningarna av skattesatserna och andra skattelättnader leder till ett 
m ycket stort inkom stbortfall för staten. Detta kan — med utgångs
punk t i ett fram räknat skatteunderlag 1991 enligt nuvarande regler — 
beräknas till drygt 59 m iljarder k ronor utöver vad som skulle ha följt 
av en indexering av skatteskalan (prop. s. 621). H ärtill kom m er 6,9 
m iljarder i form av fördelningspolitiska åtgärder av annat slag (s. 629). 
M otsvarande årliga kostnader för skattereform ens första steg beräkna
des till drygt 22 m iljarder k ronor (1989/90:SkU10 s. 71). Totalkostna
derna för skattereform ens båda steg b lir alltså ca 90 m iljarder kronor.

I finansutskottets yttrande har lämnats en m er detaljerad redogörelse 
för kostnaderna och finansieringen med utgångspunkt i det beräknade 
skatteunderlaget 1991, före underskottsavdrag.

Regeringen anser att skattebortfallet av såväl statsfinansiella som 
stabiliseringspolitiska skäl måste kom penseras genom basbreddningar 
inom  arbetsinkom stbeskattningen, en effektivare och skarpare kapital
beskattning och ett ökat uttag av indirekta skatter inklusive m iljöskat
ter på koldioxid och svavel. De åtgärder som  föreslås i denna rik tn ing 
avser att leda till en likform ig behandling av olika inkom ster och olika 
slag av konsum tion. A tt på detta sätt bredda beskattningsunderlaget 
främ jar alltså de allm änna m ålen för reform en samtidigt som  åtgärder
na b idrar till att finansiera reform en.

Skattereform en innebär enligt regeringens förslag att reglerna i 
större u tsträckning utform as m ed utgångspunkt i skattesystemets fun
dam entala uppgifter, näm ligen att finansiera offentliga utgifter och att 
skapa en rättvis fördelning av produktionsresultatet. A ndra mål får 
därm ed i större u tsträckning tillgodoses genom  åtgärder u tanför skatte
systemet.

K om pletterande fördelnings- och bostadspolitiska åtgärder ingår i 
reform en för att den skall ge ett redan på kort sikt tillfredsställande 
resultat för bl.a. barnfam iljer, pensionärer och studerande. I proposi
tionen fram hålls vidare att det är väsentligt att reform en följs upp  och 
att dess effekter analyseras ingående i en brett upplagd ekonom isk



utvärdering. De särskilda effekterna inom  vissa avgränsade sektorer av 
samhällslivet, t.ex. de ideella folkrörelserna, bör följas med särskild 
uppm ärksam het.

I motion Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. (fp) välkom nar m otionärerna 
en reform med de huvudlinjer som redovisas i m otionen men föreslår 
vissa ändringar och kom pletteringar, bl.a. i syfte att begränsa den totala 
skattebelastningen på sparandet. M otionen (yrkande 1) innehåller ock
så ett yrkande om ett uttalande angående vissa positiva ekonom iska 
effekter av skattereform en.

M otionerna Sk59 (yrkandena 1 ,2 , 49 och 50) och Sk403 (yrkandena 
1, 2 och 15) av Carl Bildt m.fl. (m) innehåller krav på riksdagsuttalan- 
den om  en inrik tn ing av skattepolitiken efter 1991 som, sam m anfatt
ningsvis, syftar till en m ålmedveten sänkning av det totala skattetryc
ket, en reform erad fam iljebeskattning och en m inskad beskattning av 
boendet. M otionärerna förordar bl.a. en ytterligare sänkning av skatte
satserna (Sk59 yrkandena 3—5), att schablonavdraget i tjänst om vand
las (yrkande 6), grundavdrag m ed 15 000 kr. per barn (Sk59 yrkande 
7), bibehållen skattereduktion för hem m am ake (Sk59 yrkande 17) och 
sänkningar av skatterna på kapital och kapitalvinster. De förordar att 
det totala skattetrycket sänks. E konom iskt utrym m e härför skapas 
enligt m otionärerna genom en ökad ekonom isk tillväxt, genom  ett 
ökat enskilt sparande och med besparingar av statsutgifterna. Vidare 
begär Carl Bildt m.fl. (m) i m otion Sk441 ett uttalande om  betydelsen 
av ett sänkt skattetryck för en levande landsbygd.

M otionen Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) innehåller krav på 
uttalanden om  en annan inrik tn ing  av reform en (yrkandena 1, 2, 5 
och 43). C-förslagen skiljer sig från propositionen fram för allt på 
finansieringssidan. G enom  en annan utform ning av den indirekta 
beskattningen med lägre moms på mat, boende och persontransporter 
och en ändrad energibeskattning vill cen tern  begränsa de allm änna 
prishöjningarna, de fördyringar av bostadskostnaderna och det behov 
av ökade transfereringar som regeringens förslag sägs medföra. Beträf
fande den direkta beskattningen avviker centern  från propositionen 
beträffande vissa detaljer. Bl.a. föreslås att schablonavdraget i tjänst 
sänks till 2 000 kr. (yrkande 3) och att skattereduktionen för hem m a
make behålls (yrkandena 18 och 19). Bland förslagen i övrigt kan här 
näm nas att bilavdraget höjs. Syftet med m otionen är bl.a. att få ett 
bättre fördelningspolitiskt utfall inom  grupper med låga och m edelhö
ga inkom ster. M otionärerna begär också en fortlöpande analys av 
skattereform ens fördelningspolitiska och andra effekter för individer, 
hushåll och regioner, med särskild vikt vid de förändringar som rör 
boendet samt arbetskraftsutbudet och sjukfrånvaron. K ritiken grundar 
sig också på m iljöpolitiska och stabiliseringspolitiska skäl. M otionerna 
Sk434 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkandena 1 och 6) och Sk698 av 
O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 4) har likartad innebörd. I m otioner
na Sk95 av Agne Hansson och M arianne Jönsson (c, yrkande 1) och 
S k ll7  av Agne Hansson och M arianne Jönsson (c, yrkande 5) begär



m an också ett riksdagsuttalande med anledning av att skatteomlägg
ningen enligt deras m ening slår hårt mot invånarna i Kalmar län, ett 
låglönelän.

I m otion Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, yrkandena 1 och 2) yrkas i 
första hand avslag på den föreslagna skattereform en. Yrkande 2 i 
m otionen avser den indirekta beskattningen och behandlas i betänkan
det SkU31. De begär samtidigt ett tillkännagivande om  att en skattere
form inte kan utgå från uppgörelsen mellan s och fp (yrkande 3) och 
yrkar en parlam entarisk beredning för att om arbeta utredningsförsla
gen enligt principen skatt efter bärkraft (yrkande 4). Samtidigt bör 
frågan om  en real kapitalbeskattning prövas (yrkande 16). De anser att 
skatteomläggningens konsekvenser för kvinnorna bör ingå i den utvär
dering som skall göras (yrkande 53), liksom en utvärdering från 
fördelnings- och jäm ställdhetssynpunkt (yrkande 55). M otionärerna 
har också ett yrkande om  att dynam iska effekter inte skall redovisas 
som finansiering (yrkande 54). M otion Sk81 innehåller i övrigt andra- 
handsyrkanden om  sänkt moms på mat och slopad energim om s (frågor 
som behandlas i 1989/90:SkU31), sänkt skatt för låginkomsttagare och 
en i förhållande till propositionen skärpt skatt för höginkomsttagare 
(yrkandena 5 och 6) och utredningskrav om  skatteskärpningar för 
kapital och företag. M otionerna A17 (yrkande 5), Sk393 och Sk444 
(yrkande 1) av Lars W erner m.fl. (v) innehåller principförslag om en 
skattereform  med skärpt bolagsskatt och hög beskattning av kapital 
och höginkom sttagare, skattelättnader för låginkomsttagare och en 
differentierad, m iljöinriktad indirekt beskattning med lägre moms på 
mat och boende. I m otion Sk444 krävs också ett uttalande om att 
skattereform en bör få en rättvis fördelningspolitisk in rik tn ing och att 
fördelningspolitiska analyser av skattereform en bör genom föras (yrkan
de 1).

M otion Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p, yrkandena 1—4) går ut 
på "ett grönt skattesystem" med m iljöpolitiska prioriteringar och med 
konsum tionsskatter som m iljöpolitiskt styrmedel. Beträffande inkom st
skatten föreslås en fördubbling av grundavdraget (yrkandena 6 —8), en 
progressiv skatteskala på 5—30 % för inkom ster över ca 125 000 kr., 
en sänkning av schablonavdraget i tjänst till 1 000 kr. (yrkande 12) 
och att skattereduktionen för hem m am ake behålls (yrkande 20). Dessa 
och övriga förslag i m otionen innebär jäm fört med propositionen 
sänkt m om s på mat, m inskade skatter och avgifter på norm ala arbets
inkom ster och högre skatter på höga inkom ster, reavinster och kapital
inkom ster och på råvaror och konsum tion. M ålsättningen är att på sikt 
sänka det totala skattetrycket. M otionärerna anser att deras skatteför- 
slag ger ett överskott i förhållande till propositionen på ca 9 m iljarder 
kr. innan  hänsyn tagits till en extra statlig inkom stskatt på 3 procent
enheter som m otionärerna föreslår för 1991 (yrkande 9). Överskottet 
skall i huvudsak användas för m iljöinriktade investeringar. — Motion 
Sk392 av Inger Schörling m.fl. (m p) har i stort sett samma innebörd. 
M otionärerna (yrkandena 1, 3, 4 och 23) begär ett principuttalande



om  ett nytt skattesystem som prio riterar livskvalitet och miljö med 
sänkt skatt på låga arbetsinkom ster och extrainkom ster och höjd skatt 
på råvaror, konsum tion  och kapital.

I sitt yttrande över förslagen fram håller finansutskottet att åtgärderna 
måste finansieras i sin helhet och anför att förslagen från regeringen 
och från folkpartiet har denna innebörd. Beträffande m oderaternas 
förslag godtar inte finansutskottet de nedskärningar i statsutgifterna 
som föreslås. F inansutskottet fram håller också att de m oderata försla
gen förutsätter en väsentlig ökning  av hushållens sparande vilket 
finansutskottet på kort sikt finner osäkert. Förslaget innebär enligt 
finansutskottet att statsfinanserna försvagas vilket i sin tu r leder till en 
icke acceptabel efterfrågestimulans.

Beträffande centerns förslag att ersätta moms på energi med punk t
skatter fram håller finansutskottet att detta skulle försäm ra näringslivets 
konkurrenskraft och därm ed förvärra kostnadsproblem en i den svens
ka ekonom in. F inansutskottet konstaterar också att centern  utan när
mare analys räknat upp  värdet av vissa dynam iska effekter med 3 
m iljarder kr. D enna åtgärd innebär enligt finansutskottet att centerns 
förslag i praktiken skulle innebära en icke önskvärd efterfrågestimu
lans.

Förslagen från vänsterpartiet och m iljöpartiet leder enligt finansutskot
tet till en påspädning av efterfrågan i sam hället, något som strider mot 
strävandena att skapa balans i sam hällsekonom in.

Skatteutskottet instäm m er i finansutskottets bedöm ningar. Utskottet 
vill för sin del fram hålla att en finansiering enligt regeringens förslag 
bidrar till att främ ja de allm änna m ålen för reform en, dvs. att uppnå 
en likform ig behandling av olika inkom ster och olika slags konsum 
tion. Den av regeringen föreslagna finansieringen leder på detta sätt till 
ett bättre skattesystem och till en bättre fördelning, m edan förslagen 
från m, c, v och m p i olika grad strider mot dessa grundläggande 
målsättningar.

I samtliga m otioner vitsordas behovet av en genom gripande skattere
form, om  än från olika utgångspunkter. Att ett sådant behov föreligger 
har under senare år blivit allt m er uppenbart för alla. Vid sin 
behandling av denna fråga i höstas anslöt sig utskottet till regeringens 
och finansutskottets bedöm ningar i detta hänseende och anförde föl
jande:

Den allt starkare k ritik  som från skilda håll har riktats m ot skattesyste
met såsom det ter sig i dag kan i huvudsak sammanfattas enligt 
följande. Syftet med beskattningen är fram för allt att skapa u trym m e 
för välfärdspolitiken och  för våra gem ensam m a utgifter i övrigt. Be
skattningen skall också genom  en läm plig u tform ning av reglerna 
skapa förutsättningar för en stabil sam hällsekonom i och en jäm n 
tillväxt sam t ligga till g rund  för en jäm nare fördelning av sam hällets 
resurser. U nder de senaste åren  har det blivit a lltm er uppenbart att 
skattesystemet inte längre uppfyller dessa syften på ett tillfredsställande 
sätt. Som anförs i p ropositionen m edför de höga m arginalskatterna och 
olikform igheten i beskattningen av skilda inkom ster snedvridande ef
fekter som innebär att sam hällets resurser inte utnyttjas effektivt.



Skattesystemet kan av sådana och andra skäl sägas utgöra en brom s för 
en gynnsam ekonom isk utveckling. Det kan också konstateras att de 
välkända bristerna i systemet skapat grogrund för ett utbrett missnöje, 
skattefusk och ett om fettande m issbruk av reglerna. Samtidigt upplever 
breda grupper i dag att m arginaleffekterna på grund av beskattningen 
och de inkom stberoende barnomsorgsavgifterna och bostadsbidragen 
m edför svåra begränsningar av m öjligheterna för dem att genom  en 
ökad arbetsinsats förbättra sin ekonom iska situation.

Finansutskottet fram håller i sitt yttrande de problem  som sam m an
hänger med de höga skattesatserna på arbetsinkom ster och den olikfor
miga behandlingen av skilda inkom ster. Finansutskottet anför att o lik 
form igheter och kom plicerade skatteregler missgynnar personer med 
bristande kunskaper om  skattesystemet. G enom  att skapa en m er 
likform ig beskattning av olika typer av kapitalinkom ster och olika 
typer av arbetsersättning samt en likvärdig beskattning av kapital- och 
arbetsinkom ster m inskar också incitam enten till skatteplanering och 
skattefusk. Det blir inte heller lika fördelaktigt att låna, vilket främ jar 
sparande. Hushållens räntekänslighet kan förväntas öka, vilket kom 
m er att öka de penningpolitiska instrum entens effektivitet. Även på 
företagsbeskattningens om råde leder olikform igheterna till att valen 
mellan olika handlingsalternativ styrs utifrån skatteöverväganden. Val 
av företagsform, investeringsobjekt och finansieringsform påverkas i 
alltför hög grad av skatteeffekterna.

U tskottet anser liksom finansutskottet att det nu behövs en genom 
gripande skattereform  med den inrik tn ing  som har angetts i proposi
tionen. E tt viktigt inslag i denna reform  är att m arginalskatterna sänks 
väsentligt. Som utskottet redan har konstaterat innebär propositionen 
väsentliga lättnader i detta hänseende, och reform en innebär fullt 
genom förd att vi här i landet får en högsta m arginalskatt som kan 
anses norm al i ett in ternationellt perspektiv.

Beträffande problem en i den svenska ekonom in anför finansutskottet 
nu att dessa till väsentlig del bottnar i att våra produktionskostnader 
stigit i snabbare takt än i om världen. Som finansutskottet fram håller 
kan skattereform en därför på ett avgörande sätt förbättra förutsättning
arna för att nå en god ekonom isk utveckling av den svenska ekonom in 
genom  att de nom inella löneökningarna efter reform en kan hållas 
inom  en acceptabel nivå. Denna slutsats följer av att sänkningen av 
m arginalskatterna i sig bör motivera lägre lönekrav och att skatterefor
men samtidigt innebär att hushållen får en real köpkraftsökning. På 
litet längre sikt kom m er detta att m otverka nuvarande stagnationsten- 
denser och bidra till en stabil tillväxt. F inansutskottet fram håller också 
andra positiva effekter, på arbetskraftsutbudet, på överhettningen på 
arbetsm arknaden och på inflationen. Allt detta är något som b idrar till 
en bättre ekonom isk utveckling i Sverige.

U tskottet instäm m er också i finansutskottets uppfattning att den 
föreslagna skattereform en skapar ett system som stim ulerar till ett 
bättre utnyttjande av resurserna. Som finansutskottet uttalat i anslu t
ning till m otion Sk89 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) kom m er också 
m arknadsekonom in att kunna fungera bättre, eftersom dagens skattesy-



stern successivt kom m it att innebära att skattehänsyn i alldeles för hög 
utsträckning styr ekonom iska beslut både i företag och hos hushåll och 
medför snedvridningar och felaktig användning av resurser. Inte minst 
viktigt är enligt finansutskottets m ening att effektiviteten i användning
en av kapital kom m er att öka när inlåsningen av gamla vinstmedel 
m inskar som en följd av den nya företagsbeskattningen. En effektivare 
kapitalm arknad ger möjlighet att använda kapitalet för investeringar 
där dessa ger bästa avkastning. Effekten blir att utbytet av insatta 
resurser ökar, dvs. produktiviteten förbättras och därigenom  också 
förutsättningarna att höja produktionstillväxten. D ärtill innebär refor
men att vi får en anpassning till förhållandena i om världen, något som 
är av stor vikt för m öjligheterna att vidm akthålla en hög och växande 
sysselsättning och levnadsstandard.

De föreslagna skattesatserna och avvägningen av beskattningen m el
lan arbetsinkom ster och kapitalinkom ster måste bedömas med hänsyn 
till innebörden av reform en i dess helhet. Underlaget för beskattning
en av de olika inkom stslagen och avdragsrättens u tform ning i olika 
hänseenden har väsentlig betydelse för denna fråga. I dag är skattesat
serna form ellt sett lika för de olika inkomstslagen, m en utfallet i det 
enskilda fallet påverkas i hög grad av att förm åner av olika slag helt 
eller delvis undgår beskattning, att förm ånliga avdragsregler gäller i 
olika hänseenden och att beskattningen av aktievinster innehåller stora 
fördelar. H uvudinrik tn ingen i regeringens förslag är att så långt som 
möjligt begränsa dessa skillnader.

Förutom  dessa steg i rik tn ing  m ot en mera likform ig beskattning av 
olika typer av arbets- och kapitalinkom ster föreslår regeringen också 
ett flertal särskilda åtgärder för att förebygga skatteplanering och 
skattefusk, vilket kom m er att förbättra den fördelningspolitiska träffsä
kerheten. Som exempel kan näm nas att avdragen för reaförluster, 
underskott och ränteutgifter begränsas på olika sätt. Man får då ett m er 
likformigt underlag för beskattningen och skapar förutsättningar för 
väsentliga lättnader i de form ella skattesatserna.

När det gäller arbetsinkom ster och näringsinkom ster bör m an av 
statsfinansiella och fördelningpolitiska skäl fortfarande ha ett visst 
progressivt inslag i beskattningen. 1 fråga om kapitalinkom ster föreslås 
därem ot en rent p roportionell skatt på 30 % av den nom inella avkast
ningen. Bakgrunden härtill är att m an i fråga om  sådana inkom ster 
också måste beakta inflationen. Som regeringen och finansutskottet 
fram håller innebär förslaget att banksparandet i fortsättningen kan 
lämna en positiv real avkastning efter skatt, utan särskilda avdrag eller 
andra skattelättnader. Som framgår av propositionen leder även skatte
tekniska och andra fördelningspolitiska skäl fram till att kapitalbeskatt
ningen bör få en fast skattesats som överensstäm m er med vad som i 
flertalet fall kom m er att gälla i fråga om  andra inkom ster. Det bör 
också fram hållas att de i dag form ellt sett höga skattesatserna av många 
skäl har haft begränsad betydelse för den skatt som  i praktiken har 
utgått på kapitalinkom ster och att underlaget för beskattningen av



dessa inkom ster breddas väsentligt med regeringens förslag, bl.a. ge
nom  skärpningar i aktievinstbeskattningen och begränsningar i av- 
dragsreglerna.

Beträffande skattereform ens fördelningspolitiska effekter konstatera
de utskottet hösten 1989 att förändringarna i skatteskalan — sett 
isolerat och i ett kort perspektiv — innebär avsevärda skattelättnader 
för höginkom sttagare m en att dessa effekter neutraliseras av de andra 
förändringar som reform en innebär. U tskottet fram höll också de posi
tiva fördelningseffekter som följer av en bättre ekonom isk utveckling. 
På sikt skapas därm ed betydande resurser att fördela. Beskattningen 
kan därm ed — på sätt som skett i propositionen — i större utsträck
ning än i dag utform as med utgångspunkt i skattesystemets fundam en
tala uppgifter, näm ligen att finansiera offentliga utgifter. Därvid skapas 
en bättre grund för socialpolitiska åtgärder av olika slag utanför 
skattesystemet. De fördelningspolitiska synpunkterna bör tillgodoses 
inom  skattesystemets ram  endast i den mån detta kan ske utan allvarli
ga snedvridningar.

U tskottet har i sin tidigare behandling av dessa frågor konstaterat att 
det är förenat med stora svårigheter att med hjälp av skatteskalan 
uppnå önskade förbättringar för låglönegrupper och andra m ed svag 
ekonom i. Effekten b lir lätt att förbättringarna b lir m inst för den som 
har lägst inkom st. D en beskattningsbara inkom sten är inte heller ett 
bra m ått på det behov av stöd som  kan anses föreligga i det enskilda 
fallet. U tskottet kan också konstatera att progressiviteten i beskattning
en åstadkom m er stora problem  för inkom sttagare med förhållandevis 
låg inkom st. De kan ha stora svårigheter att med egna arbetsinsatser 
förbättra sin ekonom i. Detta beror för övrigt inte enbart på beskatt
ningen. Problem en hänför sig till väsentlig del till inkom stprövningen 
av förm åner och avgifter av olika slag bl.a. inom  den kom m unala 
sektorn. Med de regler som regeringen nu föreslår begränsas dessa 
problem .

Ett annat fördelningspolitiskt problem  i dag är att den kom m unala 
utdebiteringen växlar avsevärt m ellan olika orter. Dessutom förhåller 
det sig så att kom m uner med dålig ekonom i och låg service ofta har 
hög utdebitering av kom m unalskatt. Som utskottet konstaterar i annat 
sam m anhang skall en utredning nu  tillsättas angående de kom m unal
ekonom iska frågorna och redovisas inom  kort. Avsikten är bl.a. att 
m öjliggöra en utjäm ning av kom m unalskatten inom  ram en för en 
skattesats på ca 30 kr.

De beräkningar som redovisas i propositionen utvisar att skatterefor
men kan väntas leda till förbättringar genom en ökning  av det totala 
u trym m et för privat och offentlig konsum tion och att den samlade 
skattereform en ger en förhållandevis jäm nt fördelad ökning  av den 
disponibla inkom sten. Det jäm na utfallet beror enligt denna redovis
ning på att sänkningen av m arginalskatterna kom bineras med långt
gående åtgärder som skapar m otverkande fördelningseffekter, främst 
genom  en övergång till en mer likform ig beskattning med restriktiva 
avdragsregler, genom en skärpt kapitalbeskattning, genom  ett förhöjt 
grundavdrag för låg- och m ellaninkom sttagare samt genom  kom plette-



rande fördelningspolitiska åtgärder, bl.a. i form  av höjda barnbidrag 
och bostadsbidrag. Även förändringar av grundavdraget jäm fört med 
utredningsförslaget gynnar inkom sttagare i låg- och m ellaninkom st- 
skiktet. De utförliga analyser som har redovisats i propositionen ger 
vid handen att skattereform en i kom bination med höjda barnbidrag 
och kom pensation för pensionärer och andra leder till förbättringar 
för samtliga grupper.

Som framgår av finansutskottets yttrande har medel anvisats för att 
inleda en bred utvärdering av skattereform en. Skulle det visa sig att 
icke avsedda effekter uppkom m er utgår utskottet från att erforderliga 
åtgärder kom m er att vidtas. A nledning saknas enligt utskottets m ening 
att nu gå in närm are på denna fråga.

U tskottet delar regeringens övertygelse att det föreslagna skattesystemet 
ger en god grund för en ökad ekonom isk tillväxt och för att säkerställa 
det svenska välfärdssamhället. Vad utskottet anfört ovan visar enligt 
utskottets uppfattning att regeringens förslag är väl avvägt. D enna 
uppfattning grundar sig på en samlad bedöm ning av samtliga inslag i 
reform en. Centerns alternativ ger enligt utskottets uppfattning ett 
säm re, o jäm nt beskattningsunderlag och ej avsedda negativa effekter 
från fördelningspolitisk synpunkt. Detta förslag m edför också en inte 
obetydlig underfinansiering. Förslagen från m oderaterna och från 
vänsterpartiet och m iljöpartiet är enligt utskottets m ening orealistiska.

Utskottet har tidigare i likhet med finansutskottet instämt i vad som 
anförts i m otion Sk89 yrkande 1 om  skattereform ens ekonom iska 
effekter. Vad utskottet anfört i anslu tn ing till denna m otion bör 
riksdagen som  sin m ening ge regeringen till känna. U tskottet å terkom 
m er under nästa ru b rik  till de ideella organisationerna och deras 
situation. I övrigt avstyrker utskottet de ovan angivna m otionsyrkan
dena angående skattepolitikens in rik tn ing  m.m.

De föreslagna lättnaderna i skatteskalorna är av den om fattningen att 
de inte kan genom föras om  inte övriga inslag i skattereform en i allt 
väsentligt också genomförs. U tskottet återkom m er längre fram i detta 
betänkande och betänkandet SkU31 till finansieringen av skattelättna
derna. Schablonavdraget i tjänst, grundavdraget och 1 800-kronorsreduk- 
tionen bör dock enligt utskottets uppfattning prövas i sam band med 
ställningstagandena till skatteskalan.

I de fördelningspolitiska övervägandena ingår bi a. att schablonav
draget i tjänst höjs från 3 000 till 4 000 kr. Utskottet tillstyrker 
propositionen i denna del med hänsyn också till de förenklingar som 
en sådan åtgärd innebär. Därm ed avstyrker utskottet m otionerna Sk59 
yrkande 6, Sk96 yrkande 3 och Sk74 yrkande 12.

1 800-kronorsreduktionen vilar på en delvis förlegad inställning. 
D enna kvarleva från 1960-talet har med tiden förlorat i betydelse och 
m edför enligt vad som anförs i propositionen ojäm nheter i beskatt
ningen och praktiska problem . D ärtill kom m er att kostnader för barn 
är av sådan natu r att de i första hand för beaktas på annat sätt än 
genom avdrag vid beskattningen. Med hänvisning härtill och till att 
stödet till ensam föräldrarna skall tas upp i regeringens fortsatta bered-



ning av underhållsbidragskom m itténs förslag instäm m er utskottet i att 
denna skattereduktion nu bör slopas. U tskottet tillstyrker propositio
nen i denna del och avstyrker m otionerna Sk59 yrkande 17, Sk96 
yrkandena 18 och 19 och Sk74 yrkande 20.

Mot bakgrund av vad utskottet anfört tidigare finner utskottet också 
— bl.a. av statsfinansiella och fördelningspolitiska skäl — att grundav
dragen och skatteskalan bör få den utform ning som  regeringen föresla
git. U tskottet tillstyrker således propositionen även i dessa delar och 
avstyrker m otionerna Sk59 yrkandena 4, 5 och 7, Sk403 yrkande 3, 
Sk81 yrkandena 5 och 6 och Sk74 yrkandena 6—11.

Ideella organisationer
I flera m otioner uttalas farhågor för att reform en kom m er att få 
negativa effekter för de ideella organisationerna i form  av ökade 
kostnader av olika slag och ett ökat adm inistrativt arbete. H ärm ed 
sam m anhängande frågor tas upp i m otionerna Sk53 av Karin Falkm er 
(m , yrkande 1), Sk91 av Berndt E kholm  (s) och Elver Jonsson (fp), 
Sk92 av Eva Johansson (s) och Kjell-Arne W elin (fp), Sk98 av M ari
anne A ndersson i Vårgårda och L ennart B runander (c, yrkande 6), 
Sk99 av Nils Nordh (s) och C hrister Eirefelt (fp), SklO l av Lars 
W erner m.fl. (v), Skl21 av Sven-Olof Petersson och Ingbritt Irham m ar 
(c, yrkande 6), Sk391 av Ingrid A ndersson m.fl. (s), Sk417 av G u n n ar 
Björk (c), Sk421 av R une Backlund och Kersti Johansson (c) och 
Sk436 av Stig Bertilsson (m). M otionärerna anser att folkrörelsernas 
totala skatte- och avgiftssituation bör ses över och att m an bör tillgodo
se behovet av åtgärder till förm ån för organisationer såsom de fria 
trossam funden, idrottsrörelsen och andra  föreningar med barn- och 
ungdom sverksam heter på program m et. Vidare framställs yrkanden i 
m otionerna Sk336 av Sten Svensson (m ), Sk379 av Bo Lundgren m.fl. 
(m , yrkande 1) och Sk435 av Anders G  H ögm ark och Ulf M elin (m ) 
av innebörd att grundavdragen för de ideella föreningarna ökas till två 
eller tre basbelopp eller till 40 000 kr. Y rkandena i den förstnäm nda 
av dessa m otioner går också ut på att skattereglerna för ideella för
eningar och sam fund snabbt bör ses över så att ideellt arbete, vare sig 
det består av d irekta arbetsinsatser eller skänkta varor och andra gåvor, 
ej beskattas.

De frågor som tas upp  i de tre sistnäm nda m otionerna ingår i 
stiftelse- och föreningsskattekom m itténs (Fi 1988:03) utredningsarbete. 
K om m ittén beräknas avge ett delbetänkande under år 1990 och slutbe
tänkande under 1991. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet dessa 
m otioner.

Som utskottet har konstaterat tidigare kom m er skattereform en att 
innebära genom gripande förändringar för hela sam hället. Avsikten är 
att reform en skall följas upp och att dess effekter skall analyseras 
ingående i en  brett upplagd ekonom isk utvärdering. I propositionen 
fram hålles särskilt att effekterna för folkrörelserna, t.ex. idrottsrörelsen 
och handikapprörelsen , bör följas upp. Många av de regelförändringar



som föreslås i propositionen påverkar deras betingelser — vissa positivt 
m edan andra har negativa effekter i form  av ökade kostnader. Dessa 
effekter bör enligt vad som fram hålls i propositionen följas med 
särskild uppm ärksam het. Skulle det vid en sådan genom gång visa sig 
att icke avsedda effekter uppkom m er bör självfallet m otverkande åtgär
der vidtas. Dessa bör, som fram hålls i propositionen, redovisas senast i 
budgetpropositionen 1991.

Enighet råder om  att de ideella folkrörelserna och andra ideella 
organisationer — dvs. idrottsrörelsen, handikapprörelsen , nykterhetsor- 
ganisationerna, de fria trossam funden och många andra ideella för
eningar av olika slag — driver en verksam het som har stort värde för 
hela vårt land, inte m inst tack vare de uppoffrande insatser som många 
funktionärer lägger ned för barn  och ungdom ar. Utskottet har tidigare 
år vid sin återkom m ande prövning av olika skattefrågor försökt undvi
ka regler som betungar denna verksam het och m edför onödigt adm ini
strativt m erarbete. Skattereglerna innehåller fördelar för de ideella 
organisationerna jäm fört med vad som gäller för annan  verksamhet. 
Det har dock ansetts som oundvikligt att även dessa organisationer 
måste redovisa skatt och läm na kontrolluppgifter för löner till sina 
anställda. M otsvarande gäller också för tillfälliga ersättningar, skatte
pliktiga priser i tävlingsverksam het m.m. Även på den indirekta be
skattningens om råde har de ideella organisationerna en  i vissa hän
seenden gynnad ställning, m en höjningar av m ervärdeskatten och olika 
punktskatter drabbar också deras verksamhet.

U tskottet har även denna gång noga beaktat dessa frågor. Dessutom 
bör fram hållas att m an måste se på helhetsbilden när man bedöm er 
utfallet. Utskottet anser att denna helhetsbild bör bli positiv även för 
de ideella organisationernas del. Med hänvisning till vad som anförts i 
propositionen beträffande denna fråga finner utskottet att syftet med 
m otionerna i allt väsentligt får anses tillgodosett. Eftersom  någon 
särskild fram ställning med anledning av m otionerna således inte er
fordras avstyrker utskottet desam m a i här behandlade delar.

Kommunal beskattning m.m.
M otionerna Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, yrkande 43—45), Sk352 av 
Jan  Ström dahl m.fl. (v, yrkande 1), Sk94 av Krister Skånberg m.fl. 
(m p, yrkande 3) och Sk392 av Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 22) 
tar upp  vissa effekter för kom m unerna. Y rkandena i den förstnäm nda 
m otionen innebär också att kom m unerna får behålla de ökade intäkter 
som  de får genom  att basen för inkom stskatten vidgas och genom 
ändringar i m ervärdebeskattningen (jfr SkU31).

K om m unerna har redan förlorat sin rätt att beskatta juridiska perso
ner. Aven garantibeskattningen av fastigheter har upphört. Skatterefor
m en innebär att kom m unerna också kom m er att fråntas sina intäkter i 
form  av inkom stskatt på bostadsfastigheter. Enligt m otionärernas upp



fattning undergrävs på detta sätt kom m unernas ekonom i. De anser att 
det är rim ligt att kom m unerna får beskatta de fastigheter eller de 
företag som finns inom  kom m unen.

Kyrkoskatten — som är ett utflöde av den kom m unala beskattning
en — berörs i m otion Sk405 av A nne W ibble m.fl. (fp). Där yrkas en 
översyn av den nya stifitsorganisationens beskattningsrätt, som enligt 
m otionen lett en ökning av utdebiteringen i vissa stift med upp till 8 
öre per skattekrona.

U tskottet vill erin ra om  att kom m unerna får kom pensation för de 
skatteintäkter som de förlorat genom  de ändringar av beskattningsrät
ten som redan har genomförts. Avsikten är att också den nu aktuella 
skattereform en genom åtgärder av olika slag skall ge ett neutralt utfall 
för kom m unerna. De kom m unalekonom iska frågorna behandlas för 
närvarande av finansutskottet i betänkandet med anledning av kom 
pletteringspropositionen (prop. 1989/90:150). En utredning kom m er 
nu  att tillsättas angående kom m unernas ekonom iska situation med 
uppdrag bl.a. att se över statsbidragen till kom m unerna och att göra en 
samlad översyn av kom m unernas finansieringskällor i övrigt. Avsikten 
är att kom m ittén skall redovisa lösningar som innebär att kom m uner
nas och landstingens verksam het kan finansieras inom  ram en för en 
total kom m unal utdebitering på högst 30 kr. Som framgår av kom plet
teringspropositionen (prop. 1989/90:150 bilaga 4 s. 11) skall utred
ningsarbetet bedrivas skyndsam t och vara avslutat senast den 31 okto
ber 1991.

Eftersom de frågor som m otionärerna tagit upp ingår i det planera
de utredningsarbetet avstyrker utskottet m otionerna i dessa delar.

Socialavgifter, löneskatt
Inkom st av tjänst och näringsverksam het (förvärvsinkom st) belastas 
också av socialavgifter m.m. Dessa är avdragsgilla vid beskattningen 
och uppgår för närvarande till drygt 37 % av lönen, i fråga om 
egenavgifter till drygt 34 %  av inkom sten. Dessa avgifter behålls enligt 
regeringens förslag på nuvarande nivå, och av likformighetsskäl före
slås att alla förvärvsinkom ster skall beläggas med socialavgift eller 
m otsvarande skatt. Förslaget innebär bl.a. att avgiftsskyldigheten utvid
gas i fråga om  vissa förm åner m.m. som för närvarande inte är 
pensionsgrundande eller avgiftsgrundande.

För förvärvsinkom ster som inte till någon del g rundar rätt till 
socialförsäkringsförm åner föreslås en särskild löneskatt på 22,2 %. 
Skatten skall utgå bl.a. för inkom st av näringsverksam het där den 
skattskyldige inte själv är verksam. Vidare skall skatten utgå på lön och 
annan arbetsersättning till personer som är äldre än 65 år. Aven de 
som är under 16 år berörs av förslaget. För dem skall avgifter eller 
särskild löneskatt tas ut på sam m a sätt som gäller för vuxna.

I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkandena 19 och 20) begär 
m otionärerna ett riksdagsuttalande av innebörd  att socialavgifterna bör 
relateras till förm ånerna och yrkar avslag på propositionen. Vidare



yrkas i m otion Sk378 av Sven E ric Lorentzon m.fl. (m , yrkande 4) och 
Sk453 (yrkande 1), också av Sven E ric Lorentzon m.fl. (m ) att grund
avgift inte skall utgå på passiva näringsinkom ster. Sam m a yrkande 
återfinns i m otion Sf331 av Karl-Gösta Svenson och förste vice talm an 
Ingegerd Troedsson (m , yrkande 2). De anser också att avkastning på 
eget kapital i näringsverksam het inte skall ligga till grund för egenav
gift (yrkande 3). Förstahandsyrkandet i denna m otion är att förslaget 
om  grundavgift avvisas (yrkande 1). Även i m otionerna Sk361 av O lof 
Johansson m.fl. (c, yrkande 2) och Sk406 av H åkan Hansson och 
G öran Engström  (c, yrkande 5) yrkas att skattedelen på socialavgifter
na minskas successivt. Ett yrkande i sam m a syfte framställs i m otion 
Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 42) där m otionärerna begär 
ett grundavdrag för egenföretagare från sociala avgifter. I m otionerna 
Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 30) och Sk392 av samma 
m otionärer (yrkande 21) förordas regionala sänkningar av socialavgift
erna. Bo Lundgren m.fl. (m ) yrkar i m otion Sk55 att pensionärer 
undantas från den särskilda löneskatten (yrkande 2).

I några m otioner tar m an också upp frågor om  uttag av socialavgift 
på ersättningar som utges inom  idrottsrörelsen. Dessa frågor behandlar 
utskottet i ett särskilt avsnitt nedan.

Socialförsäkringsutskottet har i sitt y ttrande i allt väsentligt anslutit 
sig till de överväganden som ligger bakom  förslagen i propositionen 
om  ändringar i socialavgiftssystemet och tillstyrkt de förslagen. Även 
om  frågan om  en särskild löneskatt inte tillhö r socialförsäkringsutskot- 
tets beredningsom råde uttalar socialförsäkringsutskottet att det enligt 
dess m ening är rim ligt att en löneskatt tas ut på arbetsinkom ster för 
pensionärer, i synnerhet som åtgärder nu  vidtas på andra om råden för 
att underlätta för försäkrade som uppnått den allm änna pensionsåldern 
att fortsätta med förvärvsarbete.

När det gäller egenföretagare e rin rar socialförsäkringsutskottet om  
den allm änna försäkringens solidariska obligatoriska karaktär och att 
de olika försäkringsgrenarna bör betraktas som delar av ett sam m an
hängande socialförsäkringssystem. Socialförsäkringsutskottet åberopar 
också att frågan om  avgifter och förm åner inom  pensionssystemet 
utreds inom  pensionsberedningen, vars arbete väntas vara avslutat 
inom  kort, och att riksförsäkringsverket överläm nat en rapport om  
egenföretagarnas sjukpenningförsäkring m ed förslag till regeringen. 
Förslaget syftar till en bättre överensstäm m else m ellan egenföretagar
nas sjukförsäkringsförm åner och sjukförsäkringsavgiften. Beträffande 
m otionärernas invändningar om  urholkningen  av förm ånsanknytning- 
en beträffande avgiftsuttaget hänvisar socialförsäkringsutskottet till so
cialförsäkringens solidariska och obligatoriska karaktär och anför bl.a. 
att förslaget om  en breddad bas för socialavgifterna syftar till att 
anpassa socialavgiftsuttaget på förvärvsinkom ster till inkom stbeskatt
ningen. H ärigenom  kan enligt socialförsäkringsutskottet en del praktis
ka problem  som har sam band med denna fråga lösas.

Skatteutskottet instäm m er i socialförsäkringsutskottets bedöm ningar. 
Med hänsyn till kravet på likform ighet i ett neutralt skattesystem



tillstyrker utskottet propositionen i denna del och avstyrker m otioner
na.

Pensionärer, barnpension
Pensionärer med låg pension får enligt gällande regler ett extra avdrag 
vid beskattningen. A vtrappningen av detta avdrag i högre inkom stskikt 
medför fortfarande marginaleffekter som inte är önskvärda. Enligt vad 
som anförs i propositionen är det av betydande intresse att pensionä
rerna beskattas på sam m a sätt som andra skattskyldiga, m en en sådan 
lösning är inte helt problem fri. Regeringen är därför inte beredd att 
nu fullt ut lägga fram ett sådant förslag. I stället föreslås att det extra 
avdraget för fo lkpensionärer avskaffas och att man skall medge ett 
särskilt grundavdrag med ett och ett halvt basbelopp för ensamstående 
och med något lägre belopp för dem  som  är gifta. Det särskilda 
grundavdraget får inte överstiga uppburen  folkpension och uppburet 
pensionstillskott eller m otsvarande ATP. Enligt förslaget skall det 
särskilda grundavdraget avtrappas med 65 %  av övriga pensionsinkom - 
ster frånsett inkom ster av privata pensionsförsäkringar. Det föreslås 
också att avdragen åren 1991 — 1992 även reduceras med 65 % av 
inkom st av kapital, inkom st av passiv näringsverksam het och på sam
ma sätt som nu m ot förm ögenhet. G rundavdraget skall alltid uppgå till 
m inst samma belopp som för annan  skattskyldig med lika hög taxerad 
inkomst.

För pensionärer med norm ala och höga inkom ster balanseras de 
höjda indirekta skatterna av sänkta inkom stskatter. Riksdagen har 
därför beslutat att basbeloppet fr.o.m. 1991 inte skall räknas upp med 
hänsyn till den extraordinära prisökningen som orsakas av skatterefor
mens finansiering. Pensionärer utan ATP eller med låg ATP betalar 
em ellertid ingen skatt och får därför ingen skattelättnad. Åtgärder för 
de sämst ställda pensionärerna inom  systemet för pensionstillskott och 
kom m unalt bostadstillägg har därför vidtagits.

Som framgått tidigare kom m er pensionärernas förvärvsinkom ster 
vid sidan av pensionen fr.o.m. 1991 att beläggas med särskild löneskatt 
på 22,2 %. Sociala avgifter utgår inte på sådana inkom ster.

I m otion Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 4), och Sk66 av 
Ivar Franzén (c), framställs yrkande av innebörd  att man bör höja 
grundpensionen kraftigt för alla för att m an därm ed kan undvara 
särreglerna för pensionärer vid beskattningen. Även i m otion Sk74 av 
Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 14) begärs ett nytt förslag av 
innebörd  att pensionärerna så långt som möjligt behandlas som lönta
gare. Även m otion av Sk81 Lars W erner m.fl. (v, yrkande 52) innehål
ler ett yrkande om  att grundpensionerna bör höjas.

Utskottet vill inte utesluta att m an på sikt kan undvara de särskilda 
reglerna för pensionärerna genom  att utform a grundpensionen och 
pensionstillskotten på ett annat sätt. De statsfinansiella och andra skäl



som  åberopas i propositionen innebär em ellertid  att det för närvarande 
saknas utrym m e för åtgärder av detta slag. U tskottet avstyrker därför 
dessa m otioner.

Av sam m a skäl avstyrker utskottet yrkandet i m otion Sk55 av Bo 
Lundgren m.fl. (m , yrkande 1) om  att förm ögenhetsinnehav fr.o.m. 
1991 inte skall leda till av trappning av grundavdraget.

I det förslag som läggs fram i propositionen är yrkandet i m otion 
Sk408 av Nils Nord m.fl. (s) om  en likabehandling av ålders- och 
förtidspensionärer vad gäller extra avdrag tillgodosett. Utskottet avstyr
ker alltså även denna m otion.

Pension som utbetalas från Norge till en person som är bosatt här i 
landet skall beskattas här, utan extra avdrag. Något extra grundavdrag 
kom m er inte heller att utgå i denna situation eftersom reglerna skall 
tilläm pas endast i fråga om  svensk pension. I tre m otioner — Sk335 av 
G unilla  Andersson (s), Sk386 av Isa Halvarsson (fp) och Sk394 av 
Kjell Ericsson (c)— yrkas att norsk pension skall jämställas med 
svensk folkpension vid beskattningen.

A tt reglerna får de konsekvenser som m otionärerna kritiserar beror 
bl.a. på u tform ningen av dubbelbeskattningsavtalet med Norge. Som 
framgår av m otionerna upp h ö r problem et om  pensionären efter en 
treårsperiod blir svensk medborgare.

Utskottet är inte berett att förorda den av m otionärerna föreslagna 
lösningen. Pensioner bör i princip  behandlas på samma sätt som andra 
inkom ster. De särskilda regler som gäller för svensk folkpension har 
historiska rötter i det svenska socialförsäkringssystemet. Att dessa skat
telättnader av statsfinansiella och andra skäl tills vidare får kvarstå 
utgör enligt utskottets m ening inte tillräckliga skäl för att inordna alla 
utländska pensioner i detta system. Problem et har för övrigt samband 
med utform ningen av dubbelbeskattningsavtalen och ingår inte i den
na del bland de frågor som utskottet behandlar i detta betänkande. 
U tskottet avstyrker således dessa m otioner.

Frågan om  barnpension tas upp  i fyra m otioner. I m otionerna Sk303 
av A nita Persson (s), Sk313 av Kenth Skårvik och Lars Ernestam  (fp) 
och Sk317 av M artin O lsson och G unh ild  Bolander (c) yrkas en 
översyn utav reglerna i syfte att lindra beskattningen av barn eller att 
helt eller delvis undanta barnpension från beskattning. I m otion Sk381 
av Rune Rydén och Ingrid Sundberg (m ) yrkas att avdrag skall medges 
från barnpension med ett belopp som m otsvarar helt bidragsförskott.

Utskottet har i sin behandling av denna fråga tidigare i år haft stora 
betänkligheter m ot att inom  ram en för nuvarande system ändra på 
reglerna på det sätt som m otionärerna har föreslagit. Samtidigt har 
utskottet pekat på att den planerade skattereform en kan leda till frågan 
kom m er i ett nytt läge.

Utskottet vill nu fram hålla att grundavdrag inte längre kom m er att 
medges från kapitalinkom ster och att tjänsteinkom sterna kom m er att 
beskattas med en  enhetlig förhållandevis låg skattesats. Detta innebär 
enligt utskottets uppfattning att det bör vara möjligt att åstadkom m a en 
rim lig lösning genom  att helt eller delvis undanta barnpension från



beskattningen. Enligt utskottets m ening bör regeringen skyndsam t prö
va h u r denna fråga kan lösas och lägga fram ett förslag med denna 
inriktning.

Vad utskottet här har anfört bör riksdagen som sin m ening ge 
regeringen till känna. Syftet med m otionerna får därm ed anses vara 
tillgodosett.

Inkomstslag, underskott
Skattereform en innebär bl.a. en genom gripande förändring av indel
ningen i olika inkomstslag. För enskilda personer innebär förslaget att 
m an slår ihop de nuvarande sex olika inkomstslagen så att m an får 
kvar inkom st av tjänst och inkom st av näringsverksam het (förvärvsin
komst) samt inkom st av kapital. Inkom st av tjänst kom m er att omfatta 
nuvarande tjänsteinkom ster och skall också fungera som en uppsam- 
lingspost för inkom ster som för närvarande inte beskattas. Bl.a. kom 
m er inkom st av hobbybetonad verksam het att beskattas som inkom st 
av tjänst, efter avdrag för om kostnader under året och året närm ast 
före beskattningsåret. N äringsverksam het är en sam m anslagning av 
jordbruksfastighet, annan  fastighet och rörelse, och m an gör här en 
uppdelning m ellan aktiv verksam het, som hänförs till en gem ensam 
förvärvskälla, och passiv verksam het, som kan bestå av flera olika 
förvärvskällor av detta slag. D et nya inkomstslaget kapital omfattar 
nuvarande kapitalinkom ster och realisationsvinster och det som blir 
kvar av inkom stbeskattningen av sm åhus (u thyrning och ränteutgifter). 
D en nya indelningen i förvärvskällor utgör en m odernisering och får 
betydelse bl.a. för m öjligheterna till avdrag för underskott i närings
verksam het. Sådana underskott får enligt förslaget i princip  kvittas 
endast m ot fram tida överskott i sam m a förvärvskälla. Detta innebär 
bl.a. att beskattningen i de nya inkom stslagen tjänst och kapital inte 
kom m er att påverkas av underskott i annan  verksam het. Så kallade 
definitiva förluster som uppkom m er när den Skattskyldige avslutat sin 
näringsverksam het kom m er dock enligt propositionen att få dras av 
enligt reglerna för realisationsförluster.

Förslaget i propositionen gäller i p rincip  även för författare, konst
närer och liknande. U nderskott i den konstnärliga verksam heten skall 
dock få dras av från arbetsinkom ster, under förutsättning att in täkter 
av någon betydenhet har redovisats i den konstnärliga verksam heten.

För underskott som uppkom m er i inkomstslaget kapital skall enligt 
propositionen skattereduktion medges med 30 % av underskottet. Här 
kan också näm nas att underskotten påverkas genom  en begränsning av 
avdraget för rän to r över en viss nivå. Dessa frågor tas upp  under 
rub riken  Inkom st av kapital.

N uvarande krav för att en verksam het skall anses som rörelse 
(näringsverksam het) ändras inte enligt förslaget. Härför krävs enligt 
nuvarande praxis att verksam heten har en inte alltför obetydlig omfatt
ning och att den drivs i vinstsyfte. Inkom ster av en hobby som inte 
kan hänföras till rörelse beskattas inte för närvarande. Enligt förslaget
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skall sådana inkom ster i fortsättningen tas upp som inkom st av tjänst 
med rätt till avdrag för utgifter under beskattningsåret och för under
skott året innan. Avdraget får dock inte överstiga beskattningsårets 
intäkter och får inte heller kvittas m ot andra tjänsteinkom ster.

Ett stort antal m otioner rör frågorna om  kvittning av underskott i 
näringsverksam het och om  beskattningen av inkom ster av hobbyverk
samhet. Y rkanden om  att kvittningsrätten helt eller delvis skall behål
las framställs bl.a. i m otionerna Sk56 av Kjell Ericsson (c, yrkande 5), 
Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 17), Sk75 av G öthe Knutson (m ), 
Sk84 av Margit G ennser (m , yrkande 1), Sk95 av Agne Hansson och 
M arianne Jönsson (c, yrkande 5), Sk341 av G ullan Lindblad och 
G öthe Knutson (m , yrkande 5), Sk453 av Sven Eric Lorentzon m.fl. 
(m , yrkande 2), Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 39), Sk67 av 
Ivar Franzén (c), Sk95 av Agne Hansson och M arianne Jönsson (c, 
yrkande 5), Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, yrkande 11), Sk74 av Inger 
Schörling m.fl. (m p, yrkandena 28 och 29), Sk94 av Krister Skånberg 
m.fl. (m p, yrkande 10). M otionärerna anför bl.a. att förslaget medför 
svårigheter för den som vill starta ett företag och att avdragsförbudet 
kan medföra svårigheter inte m inst för personer i glesbygden. I m otion 
Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 6) anförs också att reglerna 
behöver förtydligas.

I andra m otioner tar m otionärerna upp de särskilda problem  som 
förslaget kan medföra inom  hästsporten. Uppfödning och tävling m.m. 
med en till två hästar bedöm s ofta som hobby, vilket leder till att 
inkom sterna inte tas upp  till beskattning och att avdrag ej heller 
medges för om kostnaderna. Med den i propositionen föreslagna ord
ningen befarar m otionärerna att inkom sten av verksam heten kom m er 
att beskattas utan avdragsrätt för de kostnader som nedlagts långt innan 
inkom ster uppkom m er i verksam heten. Yrkanden om  oförändrade 
regler eller ändringar i förslaget framställs i m otionerna Sk59 av Carl 
Bildt m.fl. (m , yrkande 9), Sk69 av G öthe Knutson m.fl. (m , yrkande 
2), Sk358 av Rolf D ahlberg (m ), Sk426 av Jan Hyttring m.fl. (c), Sk431 
av G öthe Knutson (m , i denna del), Sk95 av Agne Hansson och 
M arianne Jönsson (c, yrkande 6), Sk56 av Kjell Ericsson (c, yrkande 
2). Vidare framställs yrkanden i m otionerna Sk90 av Lola Björkquist 
(fp) och Sk93 av Britta S undin (s) av innebörd att regeringen bör 
studera verkningarna för trav- och galoppsporten och, om  ej avsedda 
effekter uppkom m er, snarast utarbeta sådana riktlinjer eller förslag att 
orättvisor ej uppkom m er m ellan olika kategorier hästägare.

Vidare yrkas i m otion Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 7) 
att nuvarande regler behålls. I m otionerna Sk433 av Bengt Rosén och 
Elver Jonsson (fp), Sk63 av M artin Olsson (c) och Sk64 av Eva Björne 
(m ) yrkas att biodling undantas från de nya reglerna. I m otionerna 
Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 13) och Sk450 av G öthe 
Knutson och G ullan Lindblad (m , yrkande 4) begär m otionärerna ett 
extra avdrag på 10 000 kr. från inkom st av icke yrkesmässig verksam 
het.



I m otion Sk362 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas särskilda regler för 
ku ltu rskapare angående avdrag för underskott, utvecklingskostnader 
och avsättningar till upphovsm annakonto , reducerade egenavgifter och 
undantag  från moms. Likartade yrkanden framställs även i motion 
Sk395 av Larz Johansson och Jan  H yttring (c).

U tskottet instäm m er i regeringens uppfattning att kvittning av un 
derskott m ellan o lika förvärvskällor i p rincip  inte bör tillåtas. Nuva
rande ordn ing  i detta hänseende strider m ot g rundprinc iperna för 
skattereform en och läm nar alltför stort u trym m e för skatteplanering. I 
stället bör förlustu tjäm ning ske på det sättet att underskottet i enlighet 
med förslaget i propositionen förs över till nästa år och ackum uleras i 
förvärvskällan. Föreligger underskott när förvärvskällan upphör får 
70 % av underskottet enligt förslaget dras av från intäkt av kapital.

Vad utskottet nu  har anfört gäller i fråga om  verksam heter som är 
att bedöm a som näringsverksam het. När det gäller hobby innebär 
propositionen att inkom ster härav — i motsats till vad som gäller i dag 
— skall redovisas såsom inkom st av tjänst med rätt till avdrag för 
om kostnader med ett belopp som  högst far motsvara intäkterna av 
verksam heten. I om kostnadsbeloppet får enligt förslaget inräknas un
derskott som uppkom m it året före beskattningsåret. Med hänsyn till 
kontro llprob lem en bör avdragsrätten enligt utskottets uppfattning inte 
sträcka sig längre tillbaka i tiden än ett år.

I sam m anhanget vill utskottet understryka att utgifter för hobby
verksam het till sin natu r är att anse som ej avdragsgilla levnadskostna
der. Svårigheterna att d ra  en bestämd gräns m ellan rörelse och hobby 
har med nuvarande utform ning av reglerna dock fått till följd att 
avdrag i många fall ändå medgivits för kostnader av detta slag såsom 
för underskott av rörelse. I andra fall har in täkter som egentligen bort 
hänföras till rörelse kom m it att bedöm as som skattefria enligt nuvaran
de regler för hobby. Dessa problem  bortfaller i stort sett med den nu 
föreslagna ordningen  som  enligt utskottets uppfattning i allm änhet är 
ägnad att ge ett m er rättvisande resultat än nuvarande regler.

I vissa speciella situationer, såsom exempelvis i fråga om  hobbybeto- 
nad hästuppfödning, kan m an dock — som anförs i en del av motio
nerna — få den effekten att m an i ett skede när in täkter börjar inflyta 
i verksam heten inte får d ra av underskott som uppkom m it m er än ett 
år från beskattningsårets ingång. Enbart den om ständigheten att en 
hobby till sist börjar ge vissa in täkter leder enligt utskottets uppfatt
ning i och för sig inte till att kostnader som under tidigare år 
rätteligen varit att hänföra till levnadskostnader bör bedöm as annor
lunda. Som anförs i propositionen (s. 312, 313) kan det em ellertid  i en 
del fall vara svårt att från början avgöra om  det är fråga om  hobby 
eller näringsverksam het och bedöm a om  ett vinstsyfte föreligger eller 
ej. I ett längre perspektiv kan vinstsyftet ofta bedömas på säkrare 
grund. Som fram hålls i propositionen medför det nya om prövningsför- 
farandet vid taxeringen ökade m öjligheter att få tidigare taxeringar 
prövade på nytt. U tskottet finner att syftet med m otionerna därm ed 
åtm instone delvis är tillgodosett. Enligt utskottets m ening bör man 
em ellertid  i den planerade utvärderingen av reform en noga följa den



praktiska tilläm pningen av reglerna så att m an snabbt kan möta 
eventuellt uppkom m ande problem  för hästsporten. Med det anförda 
tillstyrker utskottet propositionen i dessa delar och avstyrker de nu 
behandlade m otionsyrkandena.

Det är inte ovanligt att författare, konstnärer och andra ku lturarbe
tare kom binerar verksam het som i det nya systemet b lir hänförlig till 
näringsverksam het med arbetsanställning som skall hänföras till tjänst. 
Det är enligt vad som anförs i propositionen rim ligt att i sådana fall 
underskott av näringsverksam heten får dras av mot intäkt av tjänst. En 
förutsättning för avdrag bör dock vara att den skattskyldige redovisat 
intäkter av någon betydenhet från verksam heten. Bedöm ningen bör 
avse en period av fyra år inkl. det aktuella beskattningsåret. Utskottet 
konstaterar också att avsättning till upphovsm annakonto  även fortsätt
ningsvis kom m er att medges.

Enligt utskottets m ening är därm ed kravet på förm ånliga regler för 
författare och konstnärer m.fl. tillgodosett så långt som möjligt. U tskot
tet avstyrker m otionerna och tillstyrker propositionen i denna del.

En speciell fråga om  föräldrapenning tas upp i m otion Sk399 av Kjell 
Johansson (fp). M otionären anser att en sådan ersättning bör kunna 
redovisas som intäkt i mottagarens ord inarie  verksam het, dvs. för den 
som har en rörelse i inkomstslaget näringsverksam het. Utskottet har i 
och för sig förståelse för denna synpunkt, eftersom det kan förekom m a 
att rörelsen annars visar underskott. N orm alt kom m er em ellertid detta 
att jäm na ut sig året efter. Utskottet är medvetet om  att skattereform en 
kan kom m a att aktualisera vissa frågor av denna art. Utskottet är för 
närvarande inte berett att gå in närm are på denna utan avstyrker 
motionen.

Allmänna avdrag, extra avdrag m.m.
Avdraget för underhåll till icke hem m avarande barn  (för närvarande 
3 000 kr. per barn och år) slopas enligt förslaget i propositionen. Även 
det extra avdraget vid sjukdom  och vid existensm inim um  slopas. Den 
s.k. 1 800-kronorsreduktionen, som har behandlats i det föregående, 
slopas också. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter, för närvaran
de högst 480 kr., kvarstår men utgår i fortsättningen med 20 % av 
högst 2 500 kr., dvs. högst 500 kr. Övriga allm änna avdrag kvarstår 
med ett par detaljändringar men skall enligt propositionen i fortsätt
ningen få dras av endast från förvärvsinkomster.

Beträffande avdraget för underhållsbidrag till barn yrkas i m otionerna 
Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 16) och Sk74 av Inger Schörling 
m.fl. (m p, yrkande 19) avslag på propositionen. I m otionerna Sk321 av 
Lennart B runander (c), Sk413 av Sten Svensson m.fl. (m , yrkande 1) 
och Sk430 av G öthe Knutson och G ullan Lindblad (m) yrkas att 
avdragsrätten utökas.

Som fram hålls i propositionen är ett grundläggande syfte med skat
tereform en att eftersträva en förenkling av regelsystemet och undanrö



ja brister i neutraliteten. Avdragsrätten för underhåll till barn är ett 
avsteg från principen  att avdrag för personliga levnadskostnader inte 
skall medges. D ärtill kom m er att underhållsbidragskom m ittén i febru
ari 1990 läm nat ett betänkande m ed förslag om  hur stödet till barn 
som inte lever sam m an med båda föräldrarna bör utform as i fram ti
den. Med hänvisning härtill tillstyrker utskottet propositionen och 
avstyrker m otionerna i denna del.

Förslaget i propositionen bygger på att kostnader för barn inte bör 
vara avdragsgilla vid taxeringen, en uppfattning som utskottet instäm 
m er i. Med hänvisning härtill och till den föreslagna höjningen av 
barnbidraget avstyrker utskottet det i m otion Sk400 av Eva Goés m.fl. 
(m p) framställda yrkandet om  rätt till avdrag för skolavgifter för barn i 
fristående skolor.

Det extra avdraget vid sjukdom  och vid existensm inim um  tas upp i sex 
m otioner. I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 22) begär 
m otionärerna förslag om  att extra avdrag för sjukdom skostnader skall 
medges om  synnerliga skäl föreligger. I m otion Sk88 av Karin Israels
son m.fl. (c) yrkas avslag på propositionen, och motion Sk347 av 
Kenth Skårvik och Elver Jonsson (fp) innehåller krav på en ökad 
avdragsrätt vid diabetes och vid tarm - och magsjukdomar. Vidare yrkas 
i m otionerna Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 21), Sk413 av Sten 
Svensson m.fl. (m , yrkande 3) och Sk385 av Tom Heyman (m ) att 
existensm inim ireglerna skall byggas ut i vissa hänseenden.

Förslaget att slopa det extra avdraget skall ses mot bakgrunden att 
tilläm pningen av reglerna utgör ett kom plicerande inslag i skattesyste
met och innefattar bedöm ningar som inte läm par sig för skattem yndig
heterna. Utfallet av dessa regler kan dessutom  m edföra kraftiga tröskel- 
effekter och olikform igheter. Det bör fram hållas att sjukdom skostna
der inte har något naturligt sam band med taxeringen. Avsikten med 
den föreslagna åtgärden är givetvis inte att ge några budgetförstärkning
ar. U tredningen utgick i sitt förslag från att m an, samtidigt som 
avdraget avskaffas, genom anslag av erforderliga medel i stället utökar 
andra stödform er inom  berörda om råden i ungefär motsvarande ut
sträckning. Utskottet utgår från att så kom m er att ske och är övertygat 
om  att sam hällets stöd till behövande grupper på denna väg kan få en 
bättre utform ning än genom ett avdrag vid beskattningen. Utskottet 
instäm m er alltså i förslaget att avskaffa detta avdrag. Som anförs i 
p ropositionen bör reglerna om  existensm inim um  dock kvarstå som ett 
förbehållsbelopp vid avdrag för kvarstående skatt.

Med det anförda tillstyrker tillstyrker utskottet propositionen i den
na del och avstyrker m otionerna.

Beträffande skattereduktionen fö r  fackföreningsavgifter och den därm ed 
sam m anhängande frågan om  arbetsgivarnas rätt till avdrag för sina 
organisationsavgifter yrkas i m otionerna Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , 
yrkande 18), Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 21), Sk89 av 
Bengt W esterberg m.fl. (fp, yrkande 2), Sk442 av Bengt Westerberg 
m.fl. (fp, yrkande 1) och Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkandena 
20 och 21) att skattereduktionen avskaffas och att arbetsgivarnas av-



dragsrätt för organisationskostnader reduceras. I m otion Sk329 av 
Anita M odin m.fl. (s) yrkas att o likhe terna i arbetsgivarnas och arbets
tagarnas avdragsrätt för organisationsavgift bör undanröjas. Vidare yr
kas i m otion Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, y rkandena 8 och 9) att 
skattereduktionen bestäms till 30 %  av beloppet 2 500 kr.

Ett avskaffande av skattereduktionen för fackföreningsavgift kräver 
att även arbetsgivarnas avdragsrätt för föreningsavgifter begränsas för 
att en olikform ighet inte skall uppstå. Som konstateras i propositionen 
finns det em ellertid starka skäl för att inte genom föra en  sådan åtgärd. 
Mot denna bakgrund instäm m er utskottet i att skattereduktionen för 
fackföreningsavgjfter bör behållas. Enligt utskottets m ening är förslaget 
i propositionen väl avvägt. Utskottet tillstyrker alltså propositionen och 
avstyrker m otionerna i dessa delar.

Pensionsförsäkringsavgifter är enligt beslutet hösten 1989 avdragsgilla 
vid 1991 års taxering endast till 75 % av det belopp som annars skulle 
vara avdragsgillt enligt nuvarande regler. Beslutet avsåg att neutralisera 
m öjligheterna att utnyttja avdragsreglerna för att uppnå ej avsedda 
fördelar i samband med skatteom läggningen. I m otionerna Sk59 av 
Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 48), Sk402 av Bo Lundgren m.fl. (m , 
yrkande 6) och Sk403 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 5) yrkas att 
denna tillfälliga avdragsbegränsning slopas. M otion Sk413 av Sten 
Svensson m.fl. (m ) innehåller också ett yrkande av denna innebörd 
(yrkande 4 i denna del).

Med hänvisning till de skäl som ligger till grund för höstens beslut i 
denna fråga avstyrker utskottet m otionerna i denna del.

Yrkande 4 i m otion Sk413 av Sten Svensson m.fl. (m ) innehåller 
också att avdrag bör medges utan begränsningar för efterlevandeförsäk- 
ring, att m öjligheten till avdrag för p rem ier för makes pensionsförsäk
ring bör återinföras och att m an bör införa rätt till ett avdragsgillt 
pensionssparande i bank. Vidare yrkas i m otion Sk314 av Charlotte 
Cederschiöld (m) en gemensam avdragsrätt inom  familjen för pen
sions® rsäkringsprem ier.

U tskottet anser att nuvarande avdragsm öjligheter för pensionsförsäk- 
ringsprem ier är tillräckliga. Med hänvisning härtill och till att frågan 
om  pensionssparande i bank uppm ärksam m as inom  finansdepartem en
tet avstyrker utskottet m otionerna i denna del.

I m otion L611 av Margit G ennser och Hugo Hegeland (m ), begär 
m otionärerna att reglerna ändras så att m an får rätt att insätta annan 
förm ånstagare än nära anhörig  till pensionsförsäkring.

I propositionen föreslås att m an även i ett hom osexuellt samlevnads- 
förhållande skall kunna teckna försäkring med sam bo som förm ånsta
gare. I den mån yrkandet i m otionen inte tillgodoses genom  detta 
förslag avstyrker utskottet detsam m a. U tskottet tillstyrker propositio
nen i denna del.

I m otion Sk454 av Karl-Gösta Svenson och förste vice talm an Ingegerd 
Troedsson (m ) yrkas att egenföretagare skall kunna dra av avgifter för 
pensionsförsäkring i förvärvskälla och inte som allm änt avdrag.



Propositionen om fattar även denna fråga och det förslag som läggs 
fram tillgodoser yrkandet i m otionen. U tskottet tillstyrker dessa för
slag.

Y rkanden om  en avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål av 
olika slag framställs i m otionerna Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. (fp, 
yrkande 9), Sk312 av Kjell Johansson m.fl. (fp), Sk346 av Sten Svens
son (m ), Sk388 av G örel Bohlin (m ), Sk375 av Pär G ranstedt och 
Birgitta Ham braeus (c), Sk437 av G örel Bohlin (m ) och Sk389 av 
Gösta Lyngå och M arianne Samuelsson (m p, yrkande 1). Yrkande 2 i 
den sistnäm nda m otionen innebär att biståndsorganisationer som god
känts av UD skall undantas från arvsskatt.

U tskottet anser att utgifter av detta slag har privat karaktär och inte 
bör beaktas genom avdrag vid beskattningen. Med hänvisning härtill 
och till sina ställningstaganden till m otsvarande yrkanden tidigare år 
avstyrker utskottet m otionerna i dessa delar.

Inkomst av tjänst 

K ostnadsersättningar m .m .

En av grundsatserna i propositionen är att alla typer av ersättningar 
för eget arbete eller andra  prestationer skall beskattas likformigt, 
oavsett i vilken form ersättningen utgår och utan undantag eller 
undervärdering av vissa ersättningar. Vidare bör alla förm åner tas upp 
till sitt marknadsmässiga värde med en rim lig avvägning av kraven på 
neutralite t och enkelhet. O m  en inkom st inte uttryckligen är befriad 
från skatt eller är att hänföra till något annat inkomstslag skall den 
hänföras till inkomstslaget tjänst. Detta krav på likform ighet får bety
delse fram för allt för beskattningen av kostnadsersättningar och förm å
ner av olika slag och för avdragsreglerna. U ndantag medges endast i 
fråga om  vissa särskilda ersättningar i speciella situationer och för 
hittelön och vissa andra belöningar. Mot denna bakgrund föreslås i 
propositionen bl.a. att statliga och kom m unala kostnadsersättningar 
med vissa undantag skall beskattas på sam m a sätt som motsvarande 
ersättningar från andra arbetsgivare. D enna princip  genom fördes hös
ten 1989 fr.o.m. inkom ståret 1990 för traktam enten vid endagsförrätt- 
ningar och bilersättningar, samtidigt som avdraget för ökade levnads
kostnader vid endagsförrättningar slopades och avdraget för bilkostna
der begränsades.

Den särskilda skattefrihet som gäller för lön till utländska gästfors
kare (endast 70 % av lönen är nu skattepliktig) slopas. Likaså slopas 
skattefriheten för ersättning från Nordiska m inisterrådet i samband 
med det nordiska tjänstem annautbytet, för kostnadsersättning för vård 
i enskilt familjehem och för förvaltningskostnadsbidrag m.m. U ndan
tag medges därem ot även i fortsättningen för vissa kostnadsersättningar 
till utländska gästforskare, kostnadsersättningar från SIPRI, ersättning 
för flyttningskostnad, vissa ersättningar till värnpliktiga och understöd



vid arbetskonflikt sam t för utlandstillägg och därm ed likställd förm ån. 
Frågan om  bilersättningar behandlas under en  särskild rubrik  nedan. 
Även frågan om  inkom ster av bärplockning behandlas för sig.

Frågan om  gästforskare tas upp i m otionerna Sk71 av A nn-C athrine 
Haglund m.fl. (m ) och Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 15). 
M otionärerna yrkar avslag på propositionen i denna del eller att 
reglerna utform as så att de ger u trym m e för en generös tilläm pning.

De särskilda reglerna för gästforskare innebär bl.a. att en särskild 
näm nd prövar frågan om  skattefri kostnadsersättning till utländska 
forskare som tillfälligt vistas här och som då omfettas av bestäm m elser
na. Utskottet finner att denna skattefrihet bör bestå i enlighet med 
förslaget i propositionen men att den särskilda skattelättnaden på 
30 % av lönen i dessa fell skulle innebära en överkom pensation. 
Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker m otionerna i denna 
del.

Beträffande flyttningskostnader yrkas i m otion Sk96 av O lof Johansson 
m.fl. (c, yrkande 12) att det nuvarande undantaget för flyttningskostna
der slopas.

Ersättning för flyttningskostnader är av särskilda skäl för närvarande 
undantagen från skatteplikt såväl i statlig som  — under vissa förutsätt
ningar — enskild tjänst. En strikt likform ighet enligt de principer som 
bör gälla för skattereform en skulle leda till att även dessa ersättningar 
beskattas. Som anförs i propositionen talar starka skäl bl.a. av arbets
m arknadspolitisk art för en fortsatt skattefrihet för dessa ersättningar. 
Mot denna bakgrund är utskottet in te berett att föreslå någon ändring 
på denna punkt utan avstyrker m otionen även i denna del.

Beträffande hemsjukvårdsbidrag yrkas i m otion Sk308 av Sten Svens
son m.fl. (m ) att skattefriheten behålls.

I propostionen anförs bl.a. att det är förenat med både för- och 
nackdelar att göra dessa kostnadsersättningar skattepliktiga. En läm plig 
lösning är enligt propositionen att låta de av RSV i dag rekom m ende
rade högsta om kostnadsbeloppen utgöra en schablon med vilken av
drag får göras om  den skattskyldige inte kan visa att hans kostnader 
varit högre. Ö verskjutande kostnadsersättning skulle i enlighet med 
detta bli skatte- och avgjftsgrundande. Enligt propositionen bör det 
ankom m a på verket att utferda rekom m endationer härom .

Den utform ning förslaget har fått innebär i regel inte någon utökad 
beskattning. Mot bakgrund av att alla andra kom m ande kostnadsersätt
ningar b lir skattepliktiga finner utskottet att propositionen bör godtas. 
U tskottet tillstyrker propositionen och avstyrker m otionen.

Utskottet har inte heller i övrigt något att erin ra  mot regeringens 
förslag i vad avser beskattningen av kostnadsersättningar m.m. utan 
tillstyrker propositionen i dessa delar.



A vtalsförsäkringar

De s.k. avtalsförsäkringarna på arbetsm arknaden är tjänstegrupplivför
säkring (TGL), försäkring om  avgångsbidrag (AGB), avtalsgruppsjuk
försäkring (AGS) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) särbe
handlas för närvarande vid beskattningen. Prem ieförm ån eller motsva
rande beskattas inte hos den anställde, och utfallande belopp beskattas 
endast i viss utsträckning.

När det gäller TGL avser regeringen att återkom m a med ett förslag i 
höst.

Beträffande AGB föreslås i propositionen att den nuvarande skatte
friheten för s.k. B-belopp slopas. V idare föreslås att de utbetalningar 
som sker på grund  av AGB-försäkring beläggs med löneskatt och att de 
inte b lir förm ånsgrundande. AGS skall enligt propositionen beskattas 
och i allm änhet beläggas med socialavgifter och bli förm ånsgrundande. 
Beträffande TFA föreslås att den nuvarande skattefriheten för s.k. 
dagersättning slopas och att ersättning från försäkringen beläggs med 
socialavgifter eller löneskatt.

I m otion Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, yrkande 10) yrkas avslag på 
propositionen. E tt motsvarande yrkande framställs i motion Sk96 av 
O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 11) i vad avser TFA.

Utskottet vill fram hålla att arbetsm arknadsförsäkringarna om fattar i 
stort sett hela arbetsm arknaden. De tjänar enligt utskottets uppfattning 
viktiga sociala ändam ål. De framstår också som motiverade från rättvi
sesynpunkt eftersom de tjänar till att likställa olika kategorier arbetsta
gare i skilda hänseenden. De skatteregler som gäller på detta om råde 
betecknades em ellertid  från början som  ett provisorium  och de har 
även senare väckt viss kritik .

Ett gem ensam t drag för förm ånerna av avtalsförsäkringarna är att de 
har d irekt sam band med tjänsten eller yrket. Eftersom reform en syftar 
till en neu tra l beskattning av arbetsinkom ster bör dessa förm åner i 
princip beskattas. U tskottet instäm m er i regeringens bedöm ning att 
skälen för att behålla en skattefrihet för de aktuella förm ånerna inte är 
tillräckligt starka. U tskottet tillstyrker propositionen i denna del och 
avstyrker m otionerna.

Skadestånd

I m otionerna Sk355 av Lars W erner m.fl. (v) och Sk384 av A nna H orn 
af Rantzien m.fl. (m p) yrkas att skadestånd enligt lagen om  anställ
ningsskydd bör skattebefrias eftersom de avser ideell skada.

De skadestånd som avses i m otionerna har d irekt samband med den 
skadeståndsberättigades anställning och har enligt utskottets uppfatt
ning sådan karaktär att de bör beskattas. U tskottet avstyrker således 
m otionerna.



I m otion Sk.364 av Ewy M öller och Bertil Danielsson (m ) yrkas att det 
nuvarande undantaget för fackliga stipendier skall slopas.

Som anförs i propositionen bör frågan om  den skattemässiga be
handlingen av stipendier anstå i avvaktan på stiftelse- och förenings- 
skattekom m itténs (Fi 1988:03) förslag. U tskottet avstyrker således mo
tionen.

Personalvård

Av varierande skäl har olika typer av personalvårdsförm åner undan ta- 
gits från skatteplikt. För att skattefrihet skall kom m a i fråga bör det 
enligt propositionen i fortsättningen endast röra sig om  enklare åtgär
der av m indre värde. Dessa krav skall vara uppfyllda även i det fall en 
förm ån utgår på grund av sedvänja inom  det yrke eller den verksam 
het det handlar om.

I m otion Sk316 av Ragnhild Pohanka och Gösta Lyngå (m p) yrkas 
förslag från regeringen av innebörd  att reglerna kom pletteras med en 
skattebefrielse för personliga utgifter i sam band med träning och 
förebyggande hälsovård på betald arbetstid och att m an på o lika sätt 
stim ulerar företagen till att ha en verksam het av detta slag.

Sm ärre trivselförm åner bör enligt utskottets uppfattning även i 
fortsättningen kunna undantas från skatteplikt, men med hänsyn till 
de gränsdragningsproblem  som annars skulle uppstå och kravet på 
likform ighet är det angeläget att skattefriheten begränsas på det sätt 
som föreslås i propositionen. D et bör också fram hållas att arbetsgivar
nas avdragsrätt för sådana kostnader som avses i m otionen behålls i 
nuvarande om fattning. I den m ån yrkandet i m otionen inte är tillgodo
sett med de aktuella förslagen från regeringens sida avstyrker utskottet 
m otionen.

Kostförmån

Förm ån av lunch eller m iddag skall enligt propositionen tas upp  till 
genom snittspriset i riket för en norm allunch , helt fri kost till 25 %  av 
detta. Förslaget innebär också att socialavgifter skall tas ut på förm åns
värdet. Enligt nuvarande ordn ing  kan arbetsgivaren skattefritt läm na 
subventioner med 40 %  av genom snittspriset. Beträffande s.k. pedago
giska m åltider anförs i propositionen att det även i fortsättningen bör 
finnas en m öjlighet till jäm kning  av förm ånsvärdet om  det föreligger 
synnerliga skäl.

I m otion Sk77 av Stina Gustavsson m.fl. (c) yrkas att m åltidssubven
tioner skall vara skattefria. M otsvarande yrkande framställs i m otion 
Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p) beträffande s.k. pedagogiska m ålti
der (yrkande 16). M otion Sk51 av Sten Svensson (m ) innehåller krav 
på ett uttalande om  att m åltidssubventioner inte skall vara förm åns- 
g rundande och om  att de inte skall beläggas med sociala avgifter.



Vidare yrkas i m otion Sk52 av M ona Saint Cyr och M argareta Gard 
(m ) att en analys görs av sam bandet m ellan kostvanor och 
produktionseffekter i näringslivet.

U tskottet har förståelse för den betydelse en god kosthållning kan ha 
för de anställdas allm änna hälsotillstånd och arbetsprestationer. I g run 
den utgör detta em ellertid inte en fråga för beskattningen.

Starka principiella skäl talar för att alla löneförm åner beskattas på 
ett likartat sätt. När det gäller kostförm åner har det dessutom  fram hål
lits att ett slopande av skattesubventionerna av lunchförm ånerna på 
sikt kan leda till en effektiv utveckling i branschen, också det i linje 
med m ålen för skattereform en.

I den kritik  som har riktats mot den föreslagna skärpningen av 
beskattningen har bl.a. anförts att propositionen vilar på ett felaktigt 
underlag i fråga om  antalet personer som har tillgång till m åltidssub
ventioner. Enligt vissa uppgifter har 2,5—3 m iljoner personer tillgång 
till m åltidssubventioner, och av dem  har 0,5—0,6 m iljoner lu nchku 
ponger. Med anledning härav vill utskottet fram hålla att det i och för 
sig saknar betydelse vid beskattningen att en person har tillgång till 
subventionerad lunch. För att förm ånen skall tas upp  till beskattning 
fordras att den också har utnyttjats i p raktiken. När det gäller antalet 
personer med lunchkuponger utgår propositionen från den näm nda 
siffran 0,5—0,6 m iljoner. D ärutöver har m an i underlaget för proposi
tionen tagit upp  1 m iljon andra subventionerade m åltider per dag. 
Enligt utskottets m ening b lir likform ighetskravet snarast starkare om  
antalet anställda som utnyttjar lunchsubventioner och härm ed också 
det totala värdet av subventionerna är större än vad som ligger till 
grund för beräkningarna i propositionen.

Utskottet som finner att förslaget i propositionen är väl m otiverat 
tillstyrker propositionen och avstyrker m otionerna i denna del.

När det gäller m åltider i sam band med representation, konferenser och 
andra särskilda tillfällen yrkas i m otion Sk449 av Lars Norberg (m p) 
att den nuvarande skattefriheten för m åltider vid enstaka tillfällen 
omprövas.

Som fram går av lagrådets y ttrande är rättsläget på denna punkt 
oklart. Lagrådet föreslog därför ett klargörande av innebörd  att kostför
m åner skall beskattas även i sådana fall. D etta förslag ingår em ellertid 
inte i propositionen, efterom  m an inte utan vidare kan ta för givet att 
det rö r sig om  en inbesparad levnadskostnad.

Med hänsyn till vad som anförs i propositionen i denna fråga finner 
utskottet att utvecklingen på detta om råde bör avvaktas innan m an går 
in på en närm are lagreglering av denna detaljfråga. U tskottet avstyrker 
m otionen i denna del.



Skattefriheten för reseförm åner till anställda i trafik- eller resebyråfö
retag slopas också enligt propositionen.

I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 11) begär m otionärer
na förslag från regeringen av innebörd  att vad som kan anses som 
vanlig personalrabatt bör vara skattefritt och att en försiktig värdering 
bör ske när det gäller övriga reseförm åner. Pensionärer som redan 
intjänat sina förm åner bör enligt m otionen inte beskattas alls. Beträf
fande reseförm åner inom  SAS anförs att 1 å 2 fria resor bör vara 
skattefria i egenskap av personalrabatt. Värdet av övriga resor bör 
beskattas på "stand by-basis".

Enligt utskottets m ening saknas det bärande skäl för att reglera 
frågan om  reseförm ån på det sätt som m otionärerna föreslår. Avsikten 
är att m an skall ha en försiktig värdering m en att värderingen skall 
ansluta till det marknadsmässiga värdet. Utskottet avstyrker m otionsyr- 
kandet och tillstyrker propositionen även i denna del.

Bilförmån

De nuvarande reglerna om  värderingen av bilförm åner justeras i vissa 
hänseenden enligt det förslag som läggs fram i propositionen.

För nya bilar bör förm ånsvärdet bestämmas till 0,8 basbelopp (för 
närvarande knappt 24 000 kr.) med tillägg av 20 % av nybilspriset. 
Enligt en begränsningsregel skall värdet ligga m ellan 35 och 42 % av 
nybilspriset. O m  årsm odellen är äldre än tre år bör värdet bestämmas 
till 85 %  av det värde som fram kom m er vid en beräkning enligt 
reglerna för nyare bilar. O m  årsm odell är sex år eller äldre bör 
förm ånsvärdet även i fortsättningen beräknas med utgångspunkt i ett 
nybilspris på 85 %  av nypriset för de vanligast förekom m ande bilarna 
och beräkningen ske på sam m a sätt som gäller för nya bilar, dvs. 
sådana som är tre år eller yngre. Som förm ånsvärde bör i dessa fall 
gälla 85 % av det fram räknade värdet. O m  ett jäm förbart nybilspris 
finns får förm ånsvärdet bestämmas på sam m a sätt som föreslås för 
bilar som  är äldre än tre år.

O m  en skattskyldig bekostar allt drivm edel för privatbruk får enligt 
förslaget förm ånsvärdet sättas ned med en femtedel. När det gäller 
äldre lyxbilar är avsikten att värdet skall räknas upp på sam m a sätt 
som hittills (RSV Dt 1989:22 avsnitt 3.4).

Propositionen innebär att beskattningsnivån höjs genom att beräk
ningarna utgår från att den genom snittliga privata körsträckan uppgår 
till närm are 1 500 m il per år.

I m otionerna Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 10), Sk74 av 
Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 15), Sk96 av O lof Johansson m.fl. 
(c, yrkande 8), Sk330 av G öthe Knutson m.fl. (m,fp, yrkandena 1 — 4), 
Sk341 (yrkande 4) av G ullan Lindblad och G öthe Knutson (m ), Sk356 
av Per W esterberg (m ), Sk371 av Sören Lekberg (s), Sk392 (yrkande 5) 
av Inger Schörling m.fl. (m p) och Sk440 (yrkandena 3 och 6) av Rolf 
C larkson m.fl. (m ) framställs skilda krav på andra m indre stelbenta



regler, lägre värden, hänsynstaganden till de faktiska förhållandena i 
det enskilda fallet och en u tform ning som tar hänsyn till de krav som 
bör ställas från m iljösynpunkt.

Som utskottet anförde förra året vid sin prövning av dessa frågor är 
det ofrånkom ligt att använda schabloner. Reglerna är i dag starkt 
schabloniserade bl.a. för att de skall kunna tilläm pas av arbetsgivaren 
vid beräkningen av prelim inärskatteavdraget. Propositionen innebär 
ingen ändring i detta förhållande utan endast vissa justeringar i avsikt 
att fa en bättre precision och få reglerna så enkla och lätthanterliga 
som möjligt. Samtidigt föreslås en försiktig uppräkning  av förm ånsvär
dena med utgångspunkt i en genom snittlig körsträcka på knappt 1 500 
m il per år. Enligt utskottets m ening är förslaget väl avvägt u r dessa 
synvinklar. Ä ndringar av det slag som m otionärerna förordar skulle 
innebära att reglerna b lir praktiskt ohanterliga. Med hänsyn härtill 
tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker m otionerna i denna 
del.

Vinstandelssystem m.m.

I fyra m otioner återkom m er m otionsyrkanden rörande olika system 
där arbetstagarna på ett eller annat sätt får del av vinsten i det företag 
där de är anställda. Så yrkas i m otion Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. 
(fp, yrkande 3), Sf207 av G ullan Lindblad (m ) och Sk415 av Kenth 
Skårvik m.fl. (fp,m,c, yrkande 1) att lättnader i socialavgiftshänseende 
för avsättningar m .m . till sådana stiftelser. Yrkande 2 i den sistnäm nda 
m otionen och yrkandet i m otion Sk309 av G ullan Lindblad (m ) 
innefattar krav på en u tredning  i syfte att stim ulera en ökad använd
ning av vinstandelssystem.

Utskottet har vid sin prövning tidigare år av likartade m otionsyrkan
den avvisat olika krav på skattestim ulanser för vinstandelssystem efter
som förm åner av denna art skulle uppfattas som orättvisa av alla som 
inte kan åtn ju ta denna typ av förm åner. Eftersom de aktuella kraven 
strider m ot g runderna för skattereform en avstyrker utskottet m otioner
na i denna del.

Belöningar m.m.

I propositionen anförs att det inte finns anledning att beskatta ersätt
ning till blodgivare och liknande, ersättningar för upplysningar m.m. 
som lett till gripande av brottslingar, hittelön eller belöningar till 
personer som räddat m änniskor eller egendom  i fåra.

Med hänsyn till dessa ersättningars speciella karaktär tillstyrker 
utskottet propositionen i denna del.

Krav på skattefrihet för belöningar från arbetsgivaren för förslag till 
förbättringar m .m . framställs i m otion Sk84 (yrkande 2) av Margit 
G ennser (m). Eftersom skäl för undantag saknas beträffande förm åner



som  har sam band med anställning avstyrker utskottet m otionen i 
denna del.

600-kronorsregeln och idrottsrörelsen, m.m.

600-kronorsregeln innebär att förm åner som i p rincip  är skattepliktiga 
ändå inte skall tas upp som in täkt om det sam m anlagda värdet per år 
uppgår till högst 600 kr. Regeln gäller inte för kontant ersättning m.m. 
eller för förm åner som skall värderas enligt schabloner.

I propositionen föreslås att 600-kronorsregeln slopas. Samtidigt före
slås med tanke på idrottsrörelsen att m edaljer, plaketter o.d. som har 
karaktären av m innesförem ål och tävlingsvinster som består av t.ex. 
nyttoförem ål undantas från skatteplikt om  värdet inte överstiger 0,01 
basbelopp avrundat till närm aste hundratal k rono r, dvs. ca 300 kr. I 
dessa fall utgår då inte heller socialavgifter. Förslaget innebär en 
förenkling av skyldigheten att läm na kontrolluppgift. Vidare förenklas 
beloppgränsen genom  att den skall bedömas för sig vid varje enskilt 
tillfälle och inte med hänsyn till det sam m anlagda värdet under året.

E tt flertal m otioner angår 600-kronorsregeln och vissa andra skatte
frågor u r idrottsrörelsens synvinkel. Utskottet behandlar dessa yrkan
den tillsam m ans med de särskilda reglerna för idrottspriser m.m. 1 
övrigt finner utskottet att propositionen i nyssnäm nda delar bör godtas 
och instäm m er alltså i regeringens förslag att 600-kronorsregeln slopas.

M otionerna berör inte endast beskattningen av idrottspriser utan 
även andra ersättningar till idrottsm än och funktionärer, skyldigheten 
att läm na kontrolluppgifter, frågan om  socialavgifter samt schablonav
draget och m öjligheterna till inkom stutjäm ning för idrottsutövare. 
A ndra frågor som tas upp i m otionerna är effekterna av den indirekta 
beskattningen. I denna del behandlas m otionerna i betänkandet 
SkU31. De yrkanden, som är aktuella nu, finns i m otionerna Sk53 av 
K arin Falkm er (m , yrkandena 3—5), Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , 
yrkande 13), Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 10), Sk98 av 
M arianne A ndersson i Vårgårda och Lennart B runander (c, yrkandena 
3 och 4), Sk70 av Kjell Ericsson och Jan H yttring (c), Skl21 av 
Sven-Olof Petersson och Ingbritt Irham m ar (c, yrkandena 1 och 2), 
Sk404 av Karin S tarrin  (c) och SO50 av sam m a m otionär, Sk447 av 
Jan H yttring m.fl. (c, yrkandena 1 och 3), Sk637 av Bertil Danielsson 
och Ewy M öller (m , yrkande 2) och Sk379 av Bo Lundgren m.fl. (m , 
yrkandena 4 och 5). M otionärerna anser att idrottsrörelsen blivit hårt 
arbetsbelastad m ed adm inistrationen av olika skattefrågor och att be
skattningen och de sociala avgifterna m edfört kostnadsfördyringar. 
Enligt deras m ening förvärras situationen ytterligare genom  skattere
form en. Den sistnäm nda m otionen tar upp schablonavdraget och de 
bristande m öjligheterna till inkom stutjäm ning.

Som utskottet redan anfört i ett tidigare avsnitt är det angeläget att 
effekterna av skattereform en för idrottsrörelsen beaktas noga i uppfölj
ningen av skattereform en. Skulle — som tidigare näm nts — icke 
avsedda effekter uppkom m a bör självfallet m otverkande åtgärder vid-



tas. Dessa bör, som  framhålls i propositionen redovisas senast i budget
propositionen 1991. Skattereglerna ingår också i stiftelse- och före- 
ningsskattekom m itténs (Fi 1988:03) utredningsarbete. Föreningarnas 
särskilda svårigheter i samband med skattefrågorna kom m er alltså att 
ägnas särskild uppm ärksam het. När det gäller farhågorna för att de nu  
ifrågavarande reglerna för idrottspriser m .m ., som träder i stället för 
600-kronorsregeln, skall försvåra situationen förefaller dessa enligt 
utskottets m ening åtm instone delvis förhastade. I anslu tn ing till vad 
ku ltu ru tsko ttet anfört i sitt y ttrande vill utskottet fram hålla att reglerna 
i vissa situationer tvärt om kan m edföra förbättringar efterom  m an kan 
inskränka sig till att bedöma vinstvärdet vid det enstaka tävlingstillfäl- 
let. Beträffande de särskilda schablonregler som tilläm pas beträffande 
kostnadsavdragen för idrottsutövare har såväl ku lturutskottet som so
cialförsäkringsutskottet konstaterat att det in te finns några h inder mot 
att riksskatteverket även i fortsättningen utfärdar rekom m endationer i 
detta hänseende. Något behov av särskilda u ttalanden i denna fråga 
föreligger inte enligt utskottets uppfattning, och utskottet finner ej 
heller skäl till att nu åter gå in på en närm are prövning av de andra 
årligen återkom m ande detaljfrågor som tas upp i m otionerna.

Med hänvisning till vad utskottet här och tidigare i detta betänkande 
har anfört och till innehållet i socialförsäkringsutskottets och k u ltu ru t
skottets yttranden tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker mo
tionerna i dessa delar i den m ån de inte är tillgodosedda genom  vad 
utskottet anfört.

Ökade levnadskostnader

N uvarande regler för avdrag för ökade levnadskostnader i sam band 
med tjänsten behålls i sina huvuddrag m en stram as upp och förenklas 
i vissa hänseenden.

1 höstas godtog riksdagen den nya principen att statliga och kom m u
nala kostnadsersättningar skall beskattas med rätt till avdrag för m ot
svarande m erkostnader på sam m a sätt som  för privatanställda och att 
avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa skall medges endast 
om  tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga 
verksam hetsorten. Denna princip  genom fördes i vad gäller endagsför- 
rättningar fr.o.m. inkom ståret 1990. P rincipen fullföljs nu  även i fråga 
om  andra förrättningar. Samtidigt föreslås nya beloppsram ar för avdra
get för ökade levnadskostnader.

Avdraget skall i princip motsvara traktam entet men b lir maxim alt 
150 kr. Efter en trem ånadersperiod reduceras avdraget till 100 kr., om  
rätt till avdrag alltjäm t föreligger. För den som inte uppburit trakta
m ente medges schablonavdrag med 75 kr.

För kostnader för övernattning medges avdrag för de faktiska kost
naderna. För den som uppburit traktam ente föreslås också en nattscha
blon på 75 kr.



I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 15) begär m otionärer
na att avdragsbeloppen räknas upp. I m otion Sk449 av Lars Norberg 
(m p) yrkas i denna del att skattefriheten för nattraktam entet bör 
om prövas.

Propositionen grundar sig på ingående överväganden, och i m otio
nerna har inte anförts skäl som leder till att dessa avvägningar bör 
frångås. U tskottet tillstyrker propositionen och avstyrker m otionerna i 
denna del.

I m otion Sk418 M arianne Andersson och Ingbritt Irham m ar (c) 
yrkas ett tillkännagivande om  att den tvåårsregel som gäller för bygg
nadsarbetare i sam band med tjänstgöring på annan ort bör utsträckas 
till alla kategorier.

De regler som föreslås i propositionen har utform ats m er generellt 
än vad som gäller för närvarande. D ärm ed tillgodoses syftet med 
yrkandet i m otionen. U tskottet avstyrker alltså densamm a.

Bilkostnader

Riksdagens beslut i höstas innefattade en begränsning i avdragsbeloppet 
för bilresor i tjänsten. I den då aktuella propositionen föreslogs att den 
som använder egen bil i tjänsten skall få avdrag enligt en schablon som 
baseras på den extrakostnad som körningen i tjänsten genom snittligt 
kan antas ge upphov till. Detta belopp beräknades till 11 kr. per mil. 
Efter ingående prövning beslutade utskottet att fastställa avdraget till 
12 kr. per mil. och avstyrkte de då föreliggande m otionerna i den mån 
de inte därigenom  blivit tillgodosedda. Samtidigt avstyrkte utskottet då 
föreliggande m otioner om  ändringar i reglerna om  avdrag för bilresor 
m ellan bostad och arbetsplats. M otionsyrkandena avsåg såväl höjningar 
som sänkningar av avdragsbeloppen. Riksdagen godtog utskottets för
slag även i detta avseende och de avdragsbelopp som medges under 
vissa förutsättningar är fortfarande 10:20 kr. per mil upp till 1 000 mil 
och därefter 7:70 kr. per mil.

Avdragsreglerna för bilkostnader berörs inte i den nu aktuella 
propositionen m en ett flertal m otioner har väckts i dessa frågor, såväl 
när det gäller resor i tjänsten som resor m ellan bostad och arbetsplats. 
M otionärerna anser att avdragsbeloppen bör räknas upp och ändras i 
vissa hänseenden eller att bilersättningar till vissa yrkeskategorier ej 
skall beskattas.

Y rkandena med ändringar i fråga om  bilkostnader i tjänsten åter
finns i m otionerna Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 47), Sk434 av 
O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 2), Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, 
yrkande 9), Sk95 (yrkandena 4 och 7) av Agne Hansson och M arianne 
Jönsson (c), Sk344 av Stina Gustavsson och Kersti Johansson (c), 
Sk382 av Carl G Nilsson och Ingvar Eriksson (m ), Sk310 av Tom 
Heym an (m ), Sk323 av Agne Hansson och M arianne Jönsson (c, 
yrkande 1), Sk403 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 4), Sk357 av G ullan 
Lindblad (m ), Sk341 av G ullan  Lindblad och G öthe K nutson (m, 
yrkande 3), Sk360 av G ullan Lindblad och G öthe Knutson (m ), Sk440



av Rolf Clarkson m.fl. (m, yrkande 4), Sk450 av G öthe K nutson och 
G ullan  Lindblad (m , yrkande 1), Sk363 av M argareta G ard (m ), Sk438 
av O lof Johansson m.fl. (c) och Sk441 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande
2).

Frågan om resekostnader till och från arbetet tas upp i m otionerna 
Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 12), Sk74 av Inger Schörling 
m.fl. (m p, yrkande 18), Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 16), 
Sk315 av Kjell Ericsson (c), Sk440 av Rolf C larkson m.fl. (m , yrkande 
1, 2 och 5), Sk322 av Rosa Ö sth och Ulla T illander (c), Sk345 av 
M artin Olsson (c), Sk413 av Sten Svensson m.fl. (m , yrkande 2), Sk325 
av B jörn Sam uelson (v) och Sk392 av Inger Schörling m.fl. (m p, 
yrkande 6).

I m otionerna har inte åberopats några nya om ständigheter som 
föranleder utskottet att ändra ståndpunkt i dessa frågor. U tskottet 
avstyrker m otionerna i dessa delar.

Bär, svam p och kottar

I propositionen föreslås att den nuvarande skattefriheten upp till 5 000 
kr. för inkom ster från bär- svamp- och kottp lockning slopas.

I 14 olika m otioner från samtliga riksdagspartier yrkas avslag på 
propositionen i denna del. Y rkanden av denna innebörd finns i 
m otionerna Sk328 av Ingrid H em m ingsson (m ), Sk423 av Elisabeth 
Fleetwood och Birgitta Rydle (m ), Sk425 av K arin Falkm er (m ), Sk427 
av Jan H yttring (c), Sk56 av Kjell Ericsson (c, yrkande 1), Sk59 av 
Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 14), Sk65 av Eva Björne (m ), Sk68 av 
G öthe Knutson och G ullan Lindblad (m ), Sk74 av Inger Schörling 
m.fl. (m p, yrkande 17), Sk79 av Sigge G odin m.fl. (fp), Sk81 av Lars 
W erner m.fl. (v, yrkande 7), Sk86 av Hans Dau (m ), Sk96 av Olof 
Johansson m.fl. (c, yrkande 13) och Sk97 av Leif M arklund m.fl. (s).

Den nuvarande skattefriheten står i strid m ot principen  om  en 
neu tra l beskattning av arbetsinkom ster. Att beskattningen av arbetsin
kom ster sänks så väsentligt som nu b lir fallet innebär också att 
särreglerna för inkom ster av detta slag borde k u n n a  slopas. Undantaget 
g rundar sig em ellertid  på speciella praktiska skäl i sam band med 
denna verksam het och på önskem ålet om  att stim ulera ett ökat tillva
ratagande av naturtillgångar. Det bör också fram hållas att undantaget 
inte gäller i anställningsliknande förhållanden. Med vad som ovan 
anförs tillstyrker utskottet m otionerna och avstyrker propositionen i 
denna del.
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B eskattn ingen  av k ap ita lin k om ster i a llm än h et

Inkomstslaget kapital kom m er med förslaget i propositionen huvud
sakligen att omfatta nuvarande inkom st av kapital sam t realisations
vinster och vad som blir kvar av sm åhusbeskattningen, dvs. ränteavdra
get och inkom ster av uthyrning. Inkom sten beskattas, som framgått 
ovan, endast med en statlig inkom stskatt på 30 %, utan grundavdrag 
och utan s.k. sparavdrag.

Inkom ster av kapital skall i princip beräknas likformigt och nom i
nellt, enligt kontan tprincipen och i en enda förvärvskälla. Bland de 
viktigare ändringarna ingår att reavinstbeskattningen i princip skall 
avse hela den nom inella vinsten, dock med vissa begränsningar i olika 
hänseenden. Å andra sidan blir reaförluster avdragsgilla till 70 %, i 
fråga om  m arknadsnoterade aktier m.m. 100 % mot vinster inom  
denna kategori värdepapper. I fråga om  höga ränteutgifter införs en 
motsvarande begränsning. U ppkom m er underskott skall detta medföra 
rätt till skattereduktion med 30 % av underskottet. Rätten till skattere
duktion skall utnyttjas sam m a år och får enligt förslaget inte förskjutas 
i tiden.

I m otionerna Sk56 av Kjell Ericsson (c, yrkande 4) och Sk96 av O lof 
Johansson m.fl. (c, yrkande 23) framställs yrkanden om  ett sparavdrag 
på 1 000 kr. M otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 24) 
innehåller ett yrkande om  särskilt grundavdrag på 1 000 kr. från 
kapitalinkom st sam ordnat med det vanliga grundavdraget. Yrkandena 
22 och 23 i m otion Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p) innehåller krav 
på grundavdrag i kapital på 500 kr. plus ett sparavdrag med 30 % av 
bruttot, högst 1 800 kr.

Kravet på en likformig beskattning och avvägningen av skatteuttaget 
mellan arbetsinkom ster och kapitalinkom ster leder enligt utskottets 
uppfattning till att avdrag av detta slag inte skall medges i fråga om 
kapitalinkom ster.

Utskottet kan instäm m a i att obetydliga belopp bör undantas från 
beskattning. Utskottet vill dock erinra om  att räntebelopp under 100 
kr. från en och sam m a bank är undantagna från skatteplikt enligt 
bestäm m elserna i 19 § kom m unalskattelagen. Detta undantag kvarstår 
och innebär att m an kan ha närm are 500 kr. i ränta från olika banker 
utan att skatteplikt uppstår. Skäl att nu gå längre i detta hänseende 
föreligger inte enligt utskottets mening. Utskottet tillstyrker alltså pro
positionen och avstyrker m otionerna i dessa delar.

I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 23) begär m otionärerna 
förslag om  rätt att utnyttja underskott vid senare beskattningsår.

Som anförs i propositionen bör det fram för allt av förenklingsskäl 
inte vara möjligt att spara underskott för avräkning under senare 
beskattningsår. I m otionen har inte anförts tillräckliga skäl för ett 
annat ställningstagande i den frågan. U tskottet tillstyrker propositionen 
och avstyrker m otionen i denna del.



I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkandena 25 och 34) yrkas 
också att man bör kunna kvitta reaförluster m ot reavinster i full 
utsträckning.

H uvudregeln om  en begränsning av avdragsrätten för underskott till 
70 % avser att fö rh indra enkla typer av skatteanpassning som med en 
full avdragsrätt skulle kunna sättas i system för att uppnå ej avsedda 
fördelar vid beskattningen. 1 propositionen anförs att utredningsförsla
get är väl avvägt och att det inte kan antas försvåra företagens riskkapi
talförsörjning i näm nvärd utsträckning. I m otionen har inte anförts 
några vägande invändningar m ot denna bedöm ning varför utskottet 
tillstyrker den i propositionen föreslagna huvudregeln och avstyrker 
m otionen i denna del.

Den i propositionen föreslagna avdragsbegränsningen för rän to r gäller 
över en viss gräns. O m  nettoränteutgifterna överstiger ränteinkom ster
na med 100 000 kr. S r  endast 70 % av det överskjutande beloppet 
dras av. För barn och ungdom ar under 18 år och för dödsbon som 
behandlas enligt reglerna för handelsbolag föreslås att gränsen blir 
10 000 kr. Skattereduktionen för det överskjutande räntebeloppet 
kom m er därm ed att begränsas till 21 %.

I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 27) yrkas avslag på 
propositionen i vad avser ränteavdragsbegränsningar. I m otion Sk74 av 
Inger Schörling m.fl. (m p, yrkande 24) yrkas därem ot att avdrag skall 
vägras helt över en viss beloppsgräns. M iljöpartiets förslag innebär att 
del av avdraget b lir bundet till boende. I m otion Sk81 av Lars W erner 
m.fl. (v, yrkande 17 och 28) framställs y rkanden av innebörd att m an 
nu skall sätta ett fullständigt avdragstak vid de i propositionen angivna 
gränserna, och att man på sikt bör slopa ränteavdraget helt och i stället 
inrätta en statlig bostadsbank.

Enligt utskottets m ening är det angeläget att ränteavdraget begränsas 
om  detta kan ske på ett sådant sätt att oacceptabla kostnadshöjningar 
för boendet undviks. Enligt utskottets m ening är begränsningarna väl 
avvägda i dessa hänseenden. B egränsningarna torde också vara tillräck
liga för att förhindra m öjligheterna till skatteflykt. U tskottet anslu ter 
sig till propositionen och avstyrker m otionerna i denna del.

A llem anssparande m .m .

Allem anssparande! får enligt förslaget i propositionen behålla en viss 
förm ånlig behandling vid beskattningen. Ränta i denna sparform  och 
på ungdom sbosparande skall beskattas med 20 %. Beträffande alle
m ansfonder föreslås att realisationsvinster på andelar skall beskattas 
m en enligt fördelaktigare regler än för reavinster i allm änhet. Även 
här är skatteuttaget 20 %  och som anskaffningsvärde skall anses m ark
nadsvärdet av den 31 decem ber 1990 för de andelar som den skattskyl
dige då hade. I m otionerna Sk74 av Inger Schörling m.fl. (m p, 
yrkande 25) och Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, yrkande 19) krävs att 
räntor på allem anssparande och bonusrän ta på ungdom ssparande skall



beskattas som andra ränteinkom ster med 30 %. Y rkande 22 i den 
sistnäm nda m otionen innebär att reavinster på andelarna skall beskat
tas med 30 % på samma sätt som andra kapitalinkom ster.

Enligt finansutskottets yttrande utgör propositionen — med hänsyn 
till de villkor som gäller för allm anssparande — en lämplig avvägning 
mellan å ena sidan intresset av likform ighet och å andra sidan intresset 
av att öka sparandet. Skatteutskottet instäm m er i finansutskottets be
döm ning och tillstyrker således propositionen och avstyrker m otioner
na i denna del.

Frågan om  allm änna sparstim ulanser, personliga investeringskonton 
m.m. tas upp i 11 m otioner. I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , 
yrkande 8) framställs krav på allm änna sparstim ulanser i form av ett 
startsparande för barn, ett breddat bostadsägande, avskaffande av lönta
garfonderna, försäljning av statliga företag, skattesänkningar m.m. Öv
riga m otionsyrkanden om  sparstim ulanser — m otionerna Sk56 av 
Kjell Ericsson (c, yrkande 6), Sk94 av Krister Skånberg m.fl. (m p, 
yrkande 5), Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 22), Sk331 av 
M arianne Andersson m.fl. (c,m,fp), Sk341 av G ullan Lindblad och 
G öthe Knutson (m, yrkande 8), Sk354 av Bengt Westerberg m.fl. (fp, 
yrkande 3), Sk416 av Bertil Danielsson och Ewy M öller (m ), Sk361 av 
O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 3) och Sk406 av Håkan Hansson och 
G öran Engström  (c, yrkandena 1 och 2) — innehåller förslag om 
skattelättnader för insättningar på personliga investeringskonton, ny- 
etableringskonton eller riskkapitalkonton eller andra sparstim ulanser 
för att främja företagens riskkapitalförsörjning.

Som finansutskottet fram håller i sitt yttrande utgör den nya låga 
beskattningsnivån i sig en påtaglig stim ulans för sparandet. F inansut
skottet konstaterar också att konton av detta slag passar dåligt in i det 
nya skattesystemets principer. Utskottet erinrar också om att det i 
propositionen aviseras att frågan om  s.k. särskild redovisningsmetod 
för m indre företag liksom handelsbolagens skattemässiga behandling 
skall utredas. Resultaten av denna u tredning kan väntas positivt påver
ka både m öjligheterna att starta företag och att expandera verksamhet. 
Skatteutskottet instäm m er i finansutskottets bedöm ning och erin rar 
samtidigt om  att skatteutskottet vid åtskilliga tillfällen har avstyrkt 
m otioner med den här angivna inrik tn ingen. Utskottet finner inte skäl 
till ett ändrat ställningstagande i dessa frågor och avstyrker m otionerna 
även denna gång.

Finansutskottet har i sam band med behandlingen av kom pletterings
propositionen beslutat att lägga fram  förslag till riksdagen om  en 
ändring i 18 § lagen (1983:890) om  allem anssparande av innebörd att 
allem ansfonder i likhet med aktiefonder skall kunna lämna utdelning. 
Syftet med förslaget är att uppnå neutralite t i detta avseende mellan 
allem ansfonder och aktiefonder. Skatteutskottet får med anledning 
härav förorda att lagen (1988:847) om  skattelättnader för allem ansspa
rande och ungdom sbosparande kom pletteras så att beskattningen av 
realisationsvinst och utdelning på andel i allemansfond blir likformig.



Utvecklingen på aktiem arknaden och penningm arknaden har under 
de senaste decennierna varit mycket snabb med stora värdeförändring
ar åt båda hållen och kraftig ökning  av förmögenhetsvärdet på grund 
av en långsiktig kursstegring på aktier. Samtidigt har ett stort antal nya 
finansiella instrum ent in troducerats och hanteringen moderniserats.

U tvecklingen har lett till ökade krav på beskattningsreglerna. Trots 
upprepade ändringar har det visat sig att lagstiftningen inte har varit 
tillräckligt flexibel. Den har blivit allt m indre effektiv och har lett till 
snedvridande effeker av olika slag.

K ritiken mot aktievinstbeskattningen har gått ut på att reglerna är 
olikform iga, orättvisa och krångliga. De har givit upphov till såväl 
skatteplanering som inlåsningseffekter. K ontrollm öjligheterna är brist
fälliga och skatteintäkterna har varit förhållandevis små.

U nder utredningsarbetet har olika metoder diskuterats för att få 
ekonom iskt riktiga lösningar och enkla och lättilläm pade regler. I 
propositionen anförs att den av kom m ittén föreslagna portföljm etoden 
för aktievinstbeskattningen har uppenbara fördelar från tilläm pnings- 
och effektivitetssynpunkt men har sådana avvikelser från traditionella 
beskattningsprinciper att det inte går att få nödvändig förståelse för en 
sådan omläggning.

Det förslag som regeringen nu lägger fram syftar till en enhetlig och 
likform ig beskattning av alla typer av kapitalinkom ster i en enda 
förvärvskälla. Förslaget bygger på principen att hela den nom inella 
vinsten vid en försäljning skall tas upp till beskattning, oavsett inne- 
havstidens längd och u tan  indexering av anskaffningsvärdena. Dessa 
p rinciper genom förs även i fråga om  fastigheter och andra tillgångar.

Förluster vid försäljningar skall enligt förslaget också behandlas mer 
enhetligt än i dag. I fråga om  m arknadsnoterade värdepapper är 
avsikten att förluster skall få kvittas fullt ut mot vinster vid försäljning 
sam m a år av m otsvarande värdepapper. I övrigt får förluster dras av 
till 70 % vid inkom stberäkningen, och underskott som uppkom m er 
S r  beaktas samma år i form av skattereduktion med 30 % härav.

Den genom snittsm etod som i dag gäller för ak tier med innehavstid 
på m inst två år, skall tilläm pas generellt beträffande alla aktier m.fl. 
finansiella instrum ent. Tills vidare S r  också en m odifierad schablon 
tilläm pas för m arknadsnoterade aktier m.m. Anskaffningsvärdet S r  
enligt schablonen tas upp till 20 % av försäljningspriset efter avdrag 
för om kostnader.

I m otion Sk452 av Alf W ennerfors (m ) (yrkandena 2—4) som väckts 
under den allm änna m otionstiden avvisas utredningsförslaget om  en 
portföljm etod för aktievinstbeskattningen. M otionären anser att be
skattningen bör utgå från S ktiska vinster och förluster och att vinster 
och förluster bör behandlas lika.

Utskottet finner att dessa m otionsyrkanden i väsentliga delar har 
tillgodsetts genom regeringens förslag och att någon särskild åtgärd inte 
påkallas med anledning av dessa yrkanden.



I m otionen (yrkandena 1 och 6) krävs också att aktieförsäljning i 
fåmansföretag under vissa förhållanden skall anses som rörelse och att 
aktieinnehav upp till en  viss nivå stim uleras genom  förm ånliga skatte
regler. U tskottet finner inte skäl att förorda ett sådana undantag.

Utskottet avstyrker alltså m otionen i dessa delar.

I m otion Sk59 (yrkandena 26 i denna del, 32, 33 och 35) begär 
m otionärerna en generell rätt till anstånd ett år med skatten på 
aktievinster, förslag om  indexering av anskaffningsvärdena för aktier 
och en snabbutredning om  avskaffande av aktievinstbeskattningen. I 
m otion Sk453 säger Sven Eric Lorentzon m.fl. (m , yrkande 3) nej till 
skärpt reavinstbeskattning. M otion Sk444 av Lars W erner m.fl. (v) 
innehåller därem ot krav på en skärpning av reavinstbeskattningen på 
aktier med 550 milj. kr. Från sam m a håll yrkas med anledning av 
propositionen — i m otion Sk81 (yrkandena 21 och 25) — avslag på 
förslagen om  en schablon för beräkning av anskaffningsvärdet och om  
en full kvittningsrätt för förluster på vissa aktier.

Enligt utskottets uppfattning innebär regeringens förslag om  aktie
vinstbeskattningen och beskattningen i övrigt av kapitalinkom ster avse
värda förbättringar. G enom  att reglerna så långt som möjlig S r  en 
enhetlig u tform ning och att skattesatserna sänks kan de snedvridande 
effekter som nuvarande regler m edför begränsas. Samtidigt S r  m an ett 
jäm nare skatteuttag och en likartad behandling av kapitalinkom ster 
och andra inkom ster. Enligt utskottets m ening innebär förslaget också 
andra praktiska fördelar i förhållande till vad som nu  gäller. I fråga 
om inkom stberäkningen innebär förslaget välmotiverade skärpningar. 
Därtill kom m er att incitam enten till skatteflykt av det slag som grasse- 
rat under senare tid på detta beskattningsom råde motverkas genom  
den nya utform ningen.

Med hänsyn till de grundläggande kraven om  en likform ig beskatt
ning med en fördelningspolitiskt acceptabel profil kan utskottet inte 
ställa sig bakom  de nyss återgivna kraven på lättnader i aktievinstbe
skattningen, och utskottet finner inte heller skäl att förorda sådana 
skärpningar som  föreslås av vänsterpartiet. Även i övrigt är propositio
nen enligt utskottets uppfattning väl avvägd i de nu återgivna delarna. 
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker mo
tionerna i dessa delar.

M otionerna Sk59 och Sk96 angår också vissa detaljbetonade frågor. 
Den förstnäm nda m otionen  innehåller yrkanden om  att realisations
förlust på prem ieobligationer bör vara fullt avdragsgill (yrkande 37) 
och om  att frågan om  reavinstbeskattning av fordringar i stället bör 
lösas enligt reglerna om  ränta (yrkande 36). Enligt den sistnäm nda 
m otionen bör ränta på konvertibla skuldebrev behandlas som ränta 
och inte, såsom föreslås i propositionen, u tdeln ing (yrkande 28). 
Yrkande 29 i denna m otion innebär ett yrkande om  avslag på proposi
tionen vad avser behandlingen av op tioner, eftersom det framlagda 
förslaget enligt m otionärernas uppfattning kan få snedvridande effekter 
i vissa situationer.



När det gäller reaförluster på prem ieobligationer skulle det först
näm nda förslaget leda till oläm pliga effekter genom att kursförändring
arna före och efter en vinstdragning då skulle kunna utnyttjas för ej 
avsedda skattelättnader. Att ränta och realisationsvinst enligt proposi
tionen beskattas i sam m a förvärvskälla innebär att problem en i sam
band med gränsdragningen mellan ränteinkom ster och reavinster i stor 
utsträckning försvinner på inkom stsidan. På avdragssidan blir det med 
regeringens förslag den skillnaden att en  reaförlust i princip endast är 
avdragsgill med 70 %. För övriga m arknadsnoterade fordringar inne
håller förslaget dock ett undantag från denna avdragsbegränsning. 
Därigenom  är yrkandet i m otionen i allt väsentligt tillgodosett.

Skuldebrev som kan utbytas mot ak tier bör enligt propositionen 
behandlas enligt reglerna för aktier. I fråga om  beskattningen av 
optioner, som  i dag vilar på olika lösningar i rättspraxis, innebär 
propositionen att om rådet regleras, och förslaget grundas i denna del 
på ingående överväganden som redovisas utförligt i propositionen. 
U tskottet kan inte finna att m otionärerna åberopat några skäl som 
förrycker bedöm ningen att regeringens förslag även i dessa delar är väl 
avvägda. Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyr
ker m otionerna i dessa delar.

I sam band med strukturrationalisering  kan regeringen under vissa 
förutsättningar och efter särskild prövning medge befrielse från realisa
tionsvinstbeskattning. I propositionen föreslås i stället en obetingad rätt 
till uppskov med beskattningen i sådana fall. O m  försäljningen avser 
aktier i fåmansföretag fordras dock ansökan till skattem yndigheten.

I m otion Sk432 yrkas att nuvarande regler ändras.
U tskottet har inte något att erin ra m ot förslaget i propositionen.

R eavinst på övrig  lös egendom

Vinst vid försäljning av lösöre m.m. som säljaren haft mer än fem år 
är skattefri. Ä r innehavstiden kortare än två år är hela vinsten skatte
pliktig. Vid längre innehav än två år trappas skatteplikten gradvis av. 
O m  egendom en förvärvats genom arv eller gåva är vinsten alltid 
skattefri.

I propositionen föreslås att dessa regler ändras. Vinsten skall alltid 
vara skattepliktig i full utsträckning. F rån försäljningspriset medges 
avdrag för inköpspris, förbättringskostnader m .m ., och återstående 
belopp skall i sin helhet tas upp till beskattning. I fråga om personligt 
lösöre innebär förslaget att man alternativt får d ra av 25 %  av försälj
ningspriset. F rån sum m an av vinsterna på personligt lösöre medges 
avdrag med 50 000 kr. Vidare föreslås att avdrag inte skall medges för 
reaförluster på egendom  avsedd för personligt bruk.

I m otionerna Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 39) och Sk52 av 
Mona Saint Cyr och Margareta Gard (m ) yrkas avslag på propositio
nen. Den förstnäm nda m otionen innehåller också ett yrkande om  en 
generell rätt till uppskov ett år med betalningen av skatten på reavinst
er. I den sistnäm nda m otionen yrkas i andra hand ett fribelopp på



300 000 kr. vid försäljning av konst och antikviteter. A ndrahandsyr- 
kandet innebär också att försäljning från dödsbon skall undantas från 
beskattning. Vidare yrkas i m otion Sk390 av förste vice talm an Inge
gerd Troedsson och Lars A hlm ark (m ) att konst och antikviteter inte 
skall reabeskattas efter fem års innehav.

En av grundprinc iperna för skattereform en är att m an inte längre 
skall godta skattefria om råden som lockar till skatteflykt. Reformen 
innebär också en allm än skärpning av kapitalbeskattningen. I proposi
tionen åberopas också som skäl för förslaget att m an kan konstatera att 
konst och andra värdeförem ål i allt högre grad utnyttjas vid kapitalpla
ceringar. Enligt utskottets uppfattning är det därför väl m otiverat att 
slopa nuvarande undantag.

I fråga om  personligt lösöre instäm m er utskottet också i att m indre 
vinster vid försäljning av vanligt bohag m.m. inte bör beskattas. U t
skottet har inte heller något att erin ra  mot det schablonavdrag som 
föreslås vid försäljning av sådan egendom eller m ot fribeloppet 50 000 
kr. Med anledning av en av m otionerna kan näm nas att förslaget i 
dessa delar innebär att huvuddelen av de avyttringar som sker när 
dödsbon avvecklas kom m er att bli skattefria även i fortsättningen.

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker 
m otionerna i dessa delar.

R ealisa tion sv in st på fastigheter och bostadsrätter

Vid avyttring av fastigheter och bostadsrätter skall enligt förslaget i 
propositionen vinsten beräknas enligt en nom inell metod, vilket inne
bär att indexuppräkningen av anskaffningsvärden för fastigheter avskaf
fas. Även uppskovsreglerna för fastigheter slopas.

En egenföretagares reavinster på fastigheter och bostadsrätter skall 
också beskattas som inkom st av kapital. U nder innehavstiden gjorda 
värdem inskningsavdrag m.m. skall tas upp som intäkt av näringsverk
samhet. Detsamm a skall gälla kostnader för värdehöjande reparationer 
och underhåll som lagts ned på en sådan fastighet eller bostadsrätt 
under en fem årsperiod före avyttringen. Kostnader för värdehöjande 
reparationer och underhåll som återläggs skall vid vinstberäkningen 
behandlas som förbättringskostnader. O m  en näringsfastighet eller en 
bostadsrätt i näringsverksam het övergår till privatbostad skall värde
m inskningsavdrag m.m. och kostnaden för värdehöjande reparationer 
och underhåll tas upp  som intäkt av näringsverksam het på sam m a sätt 
som om  en avyttring skett.

Skatteuttaget skall enligt förslaget begränsas genom  en alternativregel 
(takregel) som innebär att reavinster får beräknas till 30 % av försälj
ningsintäkten för privatbostadsfastighet eller privatbostad som är per
m anentbostad. För övriga privatbostadsfastigheter och privatbostäder 
får reavinsten beräknas till 60 %. För dödsbon skall 60-procentsregeln



enligt förslaget gälla generellt för alla sådana bostäder. För näringsfas
tigheter och sådana bostadsrätter sorn ingår i en näringsverksam het 
föreslås att reavinsten får beräknas till 90 %.

Enligt förslaget skall en perm anentbostad i p rincip  vara en bostad 
där den skattskyldige varit bosatt m inst tre av de senaste fem åren. 
Bosättning m inst ett år skall godtas om  den skattskyldige förvärvar 
fastigheten till ett marknadsmässigt pris och under den ytterligare 
förutsättningen att den skattskyldige inte har ägt fastigheten under ett 
å r eller m er utan att ha varit bosatt där.

För bostadsrätter skall den skattepliktiga försäljningsintäkten anses 
motsvara köpeskillingen ökad eller m inskad med andelen i förening
ens nettoskuld eller nettoförm ögenhet vid försäljningstillfållet. Avdrag 
medges för ett om kostnadsbelopp avseende anskaffningskostnader 
m .m ., beräknat på m otsvarande sätt. Enligt en m otsvarande alternativ
regel som för fastigheter får reavinsten tas upp till 30 %, 60 % eller 
90 % av försäljningsintäkten plus bostadsrättens andel i föreningens 
nettoskuld eller m inus andelen i föreningens förm ögenhet vid försälj
ningstillfållet.

Rätten till avdrag för s.k. värdehöjande reparationer begränsas enligt 
förslaget. Kostnader för reparationer av detta slag skall få inräknas i 
om kostnadsbeloppet endast för de senaste fem åren före avyttringstill
fället och endast om beloppet under ett år överstiger 5 000 kr.

De i propositionen föreslagna övergångsbestämmelserna för realisa
tionsvinst på fastigheter innebär att om kostnadsbeloppet vid försäljning 
senast den 31 decem ber 1999 får beräknas genom att det om kostnads
belopp som skulle gällt vid försäljning den 31 decem ber 1990 enligt då 
gällande regler ökas med förbättringskostnader m .m . som lagts ned på 
fastigheten under tiden m ellan den 1 januari 1991 och avyttringstillfäl
let. Vid om kostnadsbeloppets beräkning skall indexuppräkning ske 
med åtta — och inte med fyra — års förskjutning.

För bostadsrätterna utform as övergångsbestämmelserna så att den 
skattepliktiga andelen hänförlig till en avyttring av en bostadsrätt som 
anskaffats före den 1 januari 1987 beräknas som 60 %  av reavinsten år 
1991, 75 % år 1992 och 90 % år 1993. En sådan övergångsregel skall 
dock enligt förslaget ej få tilläm pas om  vinsten beräknas enligt någon 
av schablonreglerna.

I m otion Sk59 (yrkandena 30 och 31) av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas 
avslag på propositionen i vad avser avskattning och återläggning av 
värdem inskningsavdrag och kostnader för värdehöjande reparationer i 
en näringsfastighet.

I flera m otioner tas det föreslagna slopandet av rätten till indexupp
räkning  och avskaffandet av uppskovsinstitutet upp. I m otion Sk59 av 
Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas avslag på propositionens förslag i dessa 
avseenden och full indexuppräkning av anskaffningsvärdet (yrkande 
28) sam t att man i fortsättningen skall ha uppskovsregler för såväl 
fastigheter som bostadsrätter (yrkande 29). I sam m a m otion (yrkande 
26 i denna del) krävs att m öjligheter till anstånd med betalningen av 
reavinstskatten införs. I m otion Sk327 (yrkande 1) av Carl Bildt m.fl.



(m ) framställs ett liknande yrkande i fråga om  indexuppräkning och 
uppskov sam t en utredning om  slopande av reabeskattning av bostäder. 
I m otion Sk62 yrkar M artin Olsson (c) avslag på propositionen och 
begär ett nytt modifierat förslag. Birgitta H am braeus och G öran Eng
ström  (båda c) vill enligt m otion Sk54 att riksdagen avslår propositio
nen i vad avser uppskovsreglerna och begär ett nytt förslag om 
uppskov även för bostadsrätter. V idare föreslås i m otion Sk96 (yrkande 
25) av O lof Johansson m.fl. (c) att m an behåller en m öjlighet till 
uppskov efter särskild prövning, t.ex. vid byte av bostad av m edicinska 
skäl, handikappskäl eller åldersskäl.

Den föreslagna utform ningen av takregeln kritiseras i några m otio
ner. I m otionerna Sk58 (yrkande 21) av Carl Bildt m.fl. (m ), Sk96 
(yrkande 26) av O lof Johansson m.fl. (c) och Sk83 Ingrid Hem m ings
son och Mona Saint Cyr (båda m) krävs att reavinsten får beräknas till 
skattetaket bestäms till 60 % av försäljningsintäkten för näringsfastig
heter. I m otion Sk81 (yrkandena 26 och 27) av Lars W erner m.fl. (v) 
begärs ett skattetak på 15 % av försäljningsintäkten för privata perm a
nentbostäder och inget tak för övriga bostäder. Förste vice ta lm annen 
Ingegerd Troedsson (m ) yrkar i m otion Sk73 att skatten begränsas till 
högst 9 % vid ett dödsbos försäljning av sm åhus efter en person som 
varaktigt bebott huset.

Enligt tre m otioner är den i propositionen föreslagna regeln om 
värdehöjande reparationer alltför begränsad. I m otionerna Sk59 (yr
kande 31) av Carl Bildt m.fl. (m ), Sk95 (yrkande 2) av Agne Hansson 
och M arianne Jönsson (båda c) och Sk96 (yrkande 27) av O lof 
Johansson m.fl. (c) yrkas att värdehöjande reparationer under en 
1 O-årsperiod beaktas.

Vad först gäller frågan om  en avskattning och återläggning av värde- 
minskningsavdrag och kostnader för värdehöjande reparationer i en 
näringsfastighet motiveras förslaget i propositionen med ett behov att 
fö rhindra skatteplanering. Den om ständigheten att kostnader av detta 
slag dras av i inkomstslaget näringsverksam het m edan härem ot svaran
de vinster skall hänföras till inkomstslaget kapital skulle från skatte- 
synpunkt göra det om otiverat lönsam t att köpa fastigheter eller bo
stadsrätter med stort reparationsbehov, reparera dem  och därefter sälja 
dem . U tskottet instäm m er därför i att kostnader för värdehöjande 
reparationer m.m. — av praktiska skäl dock endast de som dragits av i 
den löpande beskattningen inom  den senaste fem årsperioden före 
avyttringen — alltid bör återläggas i inkom stslaget näringsverksam het. 
U tskottet tillstyrker således propositionen i denna del och avstyrker 
m otion Sk59 yrkandena 30 och 31.

Vad därefter beträffar frågan att slopa rätten till indexuppräkning 
och uppskov finner utskottet i likhet med bostadsutskottet att det är 
väsentligt att undanröja de skillnader som i dag finns vid reavinstbe
skattningen av fastigheter och bostadsrätter. Mot bakgrund härav och 
att ett slopande av indexuppräkningen och uppskovsinstitutet innebär 
betydande förenklingar i systemet tillstyrker utskottet propositionen 
även i denna del och avstyrker de här behandlade m otionsyrkandena.



Beträffande den föreslagna takregeln no terar utskottet att bostadsut
skottet inte har funnit anledning till invändningar i vad avser utform 
ningen. Med hänsyn härtill och då utskottet finner de föreslagna 
reglerna läm pliga och väl avvägda tillstyrker utskottet propositionen i 
denna del och avstyrker samtliga de i detta avsnitt behandlade 
m otionsyrkandena.

I fråga om  för hu r lång tid före avyttringen värdehöjande reparationer 
skall få tillgodoräknas i avdragshänseende anslu ter utskottet sig till den 
uppfattning som fram förs i propositionen att kostnader för reparatio
ner som ligger långt bak i tiden till stor del kan ses som personliga 
levnadskostnader m otsvarande förbrukade reparationer under en lång 
m ellanliggande period. På grund härav och av de praktiska skäl som 
åberopas i propositionen biträder utskottet förslaget att begränsa det 
berörda avdraget till kostnaderna under de senaste fem åren före 
avyttringstillfället i den m ån beloppet under ett år överstiger 5 000 kr. 
U tskottet tillstyrker följaktligen propositionen i denna del och avstyr
ker de aktuella m otionerna i motsvarande del.

Omläggning av bostadsbeskattningen

B ostadsbeskattn ingens u tform n in g  i a llm än h et

Den i propositionen föreslagna om läggningen av bostadsbeskattningen 
innebär i huvudsak följande.

Fastigheter skall klassificeras antingen som privatbostadsfastighet och 
redovisas i inkomstslaget kapital eller som  näringsfastighet. Sm åhus 
(en- eller tvåfamiljs) sam t bostadshus på jordbruksfastighet räknas som 
bostäder (privatbostadsfastighet) om  de helt eller till övervägande delen 
används för eller är avsedda för ägarens eller honom  närstående 
personers perm anent- eller fritidsboende. Även tom tm ark som är 
avsedd att bebyggas för sådana ändam ål räknas som privatbostadsfastig
het. Privatbostad som ingår i dödsbo får hänföras till denna kategori 
under fyra kalenderår efter dödsfallet.

Bostadsrätt i s.k. äkta bostadsföretag skall räknas som privatbostad. 
Schablonbeskattningen av allm ännyttiga bostadsföretag och s.k. äkta 
bostadsföretag (vanligen bostadsrättsföreningar) behålls.

A ndra fastigheter b lir näringsfastighet och skall redovisas i inkom st
slaget näringsverksam het enligt i huvudsak oförändrade regler i övrigt.

Schablonbeskattningen av sm åhus dvs. av en- och tvåfamiljsfastighe- 
ter slopas. Skatt för innehavet tas ut enligt fastighetsskattelagen. Be
skattningen av ägarens bostad på ett jo rdbruk  (norm alt mangårdsbygg- 
naden) bryts u t u r inkomstslaget näringsverksam het. Aven i detta fall 
tas skatt för innehavet ut enligt fastighetsskattelagen.

Fastighetsskatten för sm åhus föreslås uppgå till 1,5 % av taxerings
värdet och för hyreshus till 2,5 % av taxeringsvärdet. Initialt föreslås 
fastighetsskatten reduceras för nyproduktion. Fr.o.m . år 1991 föreslås 
gälla för bostadsfastigheter att någon fastighetsskatt inte tas ut under de 
första fem åren  efter byggandet samt att halv fastighetsskatt tas ut



under de följande fern åren. Utöver förslaget om  reducerad fastighets
skatt för den fram tida nyproduktionen föreslås vissa övergångsregler 
för uttagande av fastighetsskatt för hyreshus och småhus. För hyreshus 
innebär övergångsreglerna att någon fastighetsskatt inte tas ut för 
årgång 1973—1976 under år 1991, att det inte tas ut någon fastighets
skatt för årgång 1979—1990 samt halv fastighetsskatt för årgång 
1975—1978 under år 1992, att det inte tas ut någon fastighetsskatt för 
årgång 1981 — 1990 samt halv fastighetsskatt för årgång 1977—1980 
under år 1993 osv. till dess att övergångsreglerna för de totalt berörda 
18 årgångarna är avvecklade efter nio år.

För sm åhus innebär övergångsreglerna att fastighetsskatten nedsätts 
till 1,2 % av taxeringsvärdet år 1991 och 1992 samt genom  att det tas 
ut halv fastighetsskatt för årgång 1986—1990 under år 1991, för årgång 
1987—1990 under år 1992, för årgång 1988—1990 under år 1993, för 
årgång 1989—1990 under år 1994 samt för årgång 1990 under år 1995.

De nu redovisade förslagen avses förutom  vissa äldre bestäm melser 
träda i kraft den 1 ju li 1990 och tilläm pas första gången vid 1992 års 
taxering.

Underlaget för beskattningen, beskattningen av uthyrda bostäder 
m .m . tas upp under särskilda rubriker.

I m otion Sk59 (yrkande 44) av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas att schablon
beskattningen av sm åhus bibehålls och att högst 50 % av taxeringsvär
det m edräknas. V idare (yrkande 46, delvis) yrkas att fastighetsskatt 
skall utgå på 1989 års nivå. Y rkanden av sam m a innebörd framställs i 
m otion Sk327 (yrkandena 6 och 7 resp. yrkande 4), också den väckt av 
Carl Bildt m.fl. (m ). 1 den sistnäm nda m otionen (yrkande 3) begärs 
även ett införande av avdragsrätt för reparationer i småhus.

I m otion Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) yrkas att fastighetsskatten 
för sm åhus bestäms till 1,2% (yrkande 32) och att övergångsbestäm
m elserna utformas så att ingen fastighetsskatt utgår för årgångarna 
1986— 1990 och halv fastighetsskatt för årgångarna 1981 — 1985, med 
en successiv avveckling av reduceringarna över tiden. Agne Hansson 
och M arianne Jönsson (båda c) yrkar i m otion Sk95 (yrkande 3, 
delvis) att fastighetsskatten skall vara 1,2% och att övergångsbestäm
melser införs av i huvudsak sam m a innebörd som i centerns ovan
näm nda partim otion.

När det gäller flerfamiljshus yrkas i m otionerna Sk59 (yrkande 46 i 
denna del) och Sk327 (yrkande 5) av Carl Bildt m.fl. (m ) att höjning
en av fastighetsskatten från och med 1990 rivs upp. O lof Johansson 
m.fl. (c) yrkar i m otion Sk96 att fastighetsskatten för hyreshus bestäms 
till 2 % (yrkande 33). V idare yrkas i centerns partim otion ingen 
fastighetsskatt för de fem senaste årgångarna av hus och halv fastighets
skatt för de fem årgångarna dessförinnan (yrkande 34). Agne Hansson 
och M arianne Jönsson (båda c) har framställt ett yrkande av liknande 
innebörd  i m otion Sk95 (yrkande 3, delvis).

Vad gäller propositionens förslag till beskattning av jordbrukets 
fastigheter yrkas i m otionerna Sk59 (yrkande 43) av Carl Bildt m.fl. 
(m ) och Sk96 (yrkande 31) av O lof Johansson m.fl. (c) avslag på



propositionen. Sven Eric Lorentzon m.fl. (m ) yrkar i m otion Sk453 
(yrkande 4) att avdragsrätten behålls för underhåll av mangårdsbygg- 
nad.

Bostadsutskottet har i sitt y ttrande tillstyrkt propositionen såvitt nu är i 
fråga och avstyrkt m otionerna i m otsvarande delar. Aven skatteutskot
tet vill fram hålla att den ifrågavarande om läggningen av bostadsbeskatt
ningen utgör ett viktigt led i skattereform en, som syftar till att åstad
kom m a en sam hällsekonom iskt effektiv beskattning samtidigt som 
fördelningspolitiska mål uppfylls. U tskottet tillstyrker följaktligen pro
positionen i dessa delar och avstyrker m otionerna i motsvarande delar.

U nd erlaget för bostadsbeskattningen, m .m .

Enligt propositionen bör underlaget lör beskattningen vara taxerings
värdet, åtm instone på kort sikt. En översyn bör dock göras. I det 
sam m anhanget bör enligt regeringen också analyseras om  effekterna av 
de nya höjda taxeringsvärdena och uttaget av fastighetsskatt övergångs
vis i några fall kan ge ett oskäligt beskattningsresultat.

I m otion Sk327 (yrkande 8) av Carl Bildt m.fl. (m ) kritiseras 
boendebeskattningens nuvarande koppling till taxeringsvärdet och be
gärs en u tredning i syfte att avveckla sm åhusbeskattningen. Med sam
ma motiv begär Karl-Gösta Svenson och Evy M öller (båda m) i 
m otion Sk827 en avveckling av fiastighetstaxeringssystemet. Aven i 
m otion Sk351 av Birgit Friggebo (fp) yrkas en avveckling av den 
allm änna fastighetstaxeringen och en övergång till en m era schablonar- 
tad bostadsbeskattning. I m otion Sk81 av Lars W erner (yrkande 48) 
begärs ett uttalande om  att den löpande beskattningen bör vara låg och 
att avskattningen främst bör ske genom  beskattning av reavinster. I 
sam m a m otion (yrkande 49) och i m otion Sk352 (yrkande 2) av Jan 
Ström dahl (v) föreslås att beskattningen knyts till bruksvärdet. Elving 
A ndersson (c) begär i m otion Sk318 en u tredning i syfte att avveckla 
den nuvarande bostadsbeskattningen och införa en m öjlighet för kom 
m unerna att ta ut en differentierad skatt med olika nivåer för närings
verksam het, åre truntboende och fritidsboende.

Vad särskilt gäller frågan om  beskattningen av bostäder i attraktiva 
om råden yrkas i ett flertal m otioner ändringar av beskattningsreglerna 
i syfte att åstadkom m a en lindring av beskattningen. I m otionerna 
Sk410 av Viola Furubjelke och Maj-Inger Klingvall (s) och Sk392 
(yrkande 7) av Inger Schörling m.fl. (m p) yrkas sålunda en särbehand
ling vid fastighetstaxeringen av skärgårdsfastigheter som bebos perm a
nent. I m otion Sk829 av Alf W ennerfors m.fl. (m ) begärs i ett liknande 
syfte en översyn av taxeringsreglerna. Hugo Andersson m.fl. (c) före
slår i m otion Sk407 (yrkande 1) en utredning om  en kom m unal 
fastighetsskatt för fastighetsägare som inte bor perm anent i kom m unen 
och (yrkande 2) en reducering av taxeringsvärdena för perm anentbe- 
bodda skärgårdsfastigheter med en särskild lägesfaktor. I m otion Sk74 
(yrkande 26) av Inger Schörling m.fl. (m p) föreslås olika taxeringsni- 
våer för perm anentboende och fritidsboende.



I några m otioner har speciella värderingsfrågor tagits upp. I m otion 
Sk833 begärs direktiv  till en u tredning  mot övervärdering av långtids- 
uthyrda tom ter. I m otion Sk392 (yrkande 8) av Inger Schörling (m p) 
föreslås en lindring av beskattningen av villor med energibesparande 
installationer.

Inledningsvis vill utskottet fram hålla att fastighetsstaxeringen fortfa
rande framstår som ett läm pligt underlag för bedöm ningen av många 
skattefrågor och att den för närvarande inte kan undvaras. Som 
näm nts ovan kom m er frågan nu att tas upp i en översyn. Med hänsyn 
härtill kan det för närvarande inte anses aktuellt för riksdagen att göra 
något uttalande i frågan, och utskottet avstyrker därför m otionerna 
Sk327, Sk827, Sk351, Sk81, Sk352 och Sk318 såvitt avser underlaget 
för beskattningen m.m.

Beträffande förutsättningarna för perm anentboende i våra skärgårdar 
har bostadsutskottet tidigare uttalat att åtgärder bör vidtas i den mån 
schablonintäktens utform ning inte ger avsedd effekt och att regeringen 
bör återkom m a till riksdagen om  boendekostnadsökningarna för den 
bofasta skärgårdsbefolkningen utvecklas på ett oacceptabelt sätt. Bo
stadsutskottet v idhåller i sitt nu avläm nade yttrande denna uppfattning 
och föreslår ånyo att riksdagen begär en översyn av frågan om  beskatt
ningen av fastigheter i vissa attraktiva skärgårdsom råden och i andra 
om råden av stort intresse i rekreationssam m anhang.

Utskottet har tidigare vid sin behandling av frågan om  ändringar i 
villaschablonen konstaterat att det är förenat med stora svårigheter att 
hitta en tillfredsställande lösning på skärgårdsbefolkningens särskilda 
regionala problem . Så sent som hösten 1989 (bet. 1989/90:SkU10) 
erinrade utskottet om  att en lösning på sikt av dessa problem  hängde 
sam m an med åtgärder även inom  bostadspolitikens och regionalpoliti
kens om råden. Det bör fram hållas att effekterna av fastighetstaxeringen 
redan beaktades vid de då aktuella ändringarna av förm ögenhetsbe
skattningen och kom m er att vägas in även vid de ärndringar som 
förestår. Även arvs- och gåvobeskattningen kom m er att ses över, bl.a. 
med anledning av 1990 års fastighetstaxering. Vid utform ningen av 
dessa förslag kom m er de aktuella frågorna att beaktas.

U tskottet kan på sam m a sätt som vid sin tidigare behandling av 
dessa frågor instäm m a i m otionärernas syfte att underlätta situationen 
för de bofasta i skärgården. Frågan är som tidigare näm nts enligt 
propositionen på väg att ses över, och i det sam m anhanget skall bl.a. 
analyseras om effekterna av de nya höjda taxeringsvärdena och uttaget 
av fastighetsskatt övergångsvis i några fell kan ge ett oskäligt beskatt- 
ningsresultat. Med hänsyn till den uppm ärksam het som regeringen 
ägnar åt de ifrågavarande regionala problem en finner utskottet em el
lertid att någon särskild åtgärd från riksdagens sida inte kan anses 
påkallad. U tskottet avstyrker således dessa m otioner.

Vad gäller taxeringen av tom ter som  upplåtits mot långtidskontrakt 
är detta enligt utskottet en fråga som bör tas upp i samband med nästa 
allm änna fastighetstaxering av bostads- och fritidsfastigheter. När till
räcklig erfarenhet vunnits av den pågående fastighetstaxeringen av 
detta bestånd bör givetvis en samlad utvärdering ske av utfallet och en



bedöm ning göras av vilka förändringar i taxeringsreglerna som är 
påkallade. Ett ställningstagande till den av m otionärerna aktualiserade 
frågan bör ske i ett sådant större sam m anhang. Utskottet avstyrker 
därför m otion Sk833.

Vad därefter gäller en lindring  av beskattningen av villor med 
energibesparande installationer har utskottet i andra sam m anhang 
motsatt sig att skattereglerna utnyttjas för stim ulanser av det slag som 
m otionärerna föreslår. Stöd till energibesparande åtgärder kan enligt 
utskottets m ening utform as på ett enklare och bättre sätt genom t.ex. 
d irekta bidrag än genom  åtgärder vid beskattningen. Utskottet vidhål
ler sin uppfattning i detta hänseende och avstyrker Sk392 yrkande 8.

U th yrn in g  av bostäder

Förslaget i propositionen innebär att intäkt av u thyrn ing  m.m. av 
privatbostad, som inte är att hänföra till näringsverksam het, beskattas 
som intäkt av kapital till den del den överstiger 4 000 kr. Vid 
u thyrning av ägt sm åhus medges härutöver avdrag med 20 % av 
brutto in täkten. Vid andrahandsuthyrn ing  av hyreslägenhet, där intäk
ten också skall beskattas i inkomstslaget kapital till den del den 
överstiger 4 000 kr., eller vid u thyrning av bostadsrätt medges i stället 
för nyss näm nda procentavdrag avdrag för den del av den egna hyran 
eller föreningsavgiften som belöper på det som hyrts ut. Dessa avdrag 
avses täcka kostnader för underhåll och reparation m .m . I övrigt 
medges avdrag i huvudsak enbart för räntor. 4 000-kronorsavdraget 
medges inte vid u thyrn ing  till den skattskyldiges eller denne närståen
des arbets- eller uppdragsgivare. 1 de fallen medges skäligt avdrag. I 
m otionerna Sk422 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Rydle (båda 
m), Sk445 av Kjell Johansson m.fl. (fp) och Sk450 (yrkande 5) av 
G öthe Knutson och G ullan  Lindblad (båda m) yrkas att det vid 
u thyrning av fritidsbostad skall finnas kvar ett skattefritt belopp, f.n. 
8 000 kr. M otionärerna yrkar genom gående att beloppet höjs till ett 
halvt basbelopp.

Mot bakgrund av den kritik  som gällande regler på detta om råde 
utsatts för av flera u tredningar under årens lopp ansluter utskottet sig 
till föredragande statsrådets uppfattning att de nu bör ersättas av nya 
bestämmelser. De regler som föreslås i propositionen och som innebär 
att samtliga typer av inkom ster från u thyrn ing  av privatbostäder be
skattas uppfyller enligt utskottets uppfattning kravet på likformighet 
och enkelhet. U tskottet tillstyrker följaktligen propositionen i denna 
del och avstyrker de nu behandlade m otionerna i motsvarande del.

K om m unala bostadsföretag

I m otionerna Sk59 (yrkande 45) av Carl Bildt m.fl. (m ) och Sk327 
(yrkande 2), likaledes av Carl Bildt m.fl. (m ), föreslås att även allm än
nyttan och äkta bostadsföretag skall beskattas enligt den konventionella 
metoden.



Utskottet instäm m er i bostadsutskottets uppfattning att den nuvaran
de schablonbeskattningen av allm ännyttiga bostadsföretag och bostads
rättsföreningar bör behållas i avvaktan på förslag av bostadsrättstaxe- 
ringskom m ittén (Fi 1989:01, dir. 1989:27), som utreder m öjligheterna 
att ta fram ett nytt system för fastighetstaxering av hus ägda av 
bostadsrättsföreningar. U tskottet avstyrker därför m otionerna i berört 
hänseende.

In d u strifastigh eter

I m otion Sk444 (yrkande 3) återkom m er Lars W erner m.fl. (v) med ett 
yrkande att industrifastigheter beläggs med fastighetsskatt. Skatten bör 
enligt m otionärerna avvägas så att statens inkom st därav uppgår till 2 
m iljarder kr.

Lika lite som tidigare är bostadsutskottet berett att nu tillstyrka 
förslaget. Skatteutskottet delar bostadsutskottets uppfattning och avstyr
ker m otionen i denna del.

Förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt
Skattereform en om fattar inte förm ögenhetsskatten och arvs- och gåvo
skatten. Förm ögenhetsskatten ändrades i höstas med hänsyn till resul
tatet av den pågående fastighetstaxeringen, med verkan fr.o.m. 1991 års 
taxering. Fortsatta överväganden rörande förm ögenhetsskatten och 
arvs- och gåvobeskattningen pågår inom  finansdepartem entet. Avsikten 
är att resultatet av detta arbete skall redovisas senare i år.

I m otion Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. (fp, yrkande 5) begärs ett 
u ttalande om att förm ögenhetsskatten bör sänkas genom höjning av det 
skattefria grundbeloppet och om  att skatten bör göras proportionell 
med en skattesats på 1 %. Yrkandet innefattar också ett slopande av 
sam beskattningen av m akar och barn. I m otion Sk403 av Carl Bildt 
m.fl. (m , yrkande 7) krävs ett p rinciputtalande om  att förm ögenhetsbe
skattningen skall avskaffas på sikt och om  att olika lättnader tills 
vidare bör genom föras. V idare yrkas i m otion Sk89 yrkande 6 ett 
uttalande om  att uttaget av inkom stskatt och förm ögenhetsskatt bör 
begränsas till to talt högst 50 % av inkom sten. Y rkanden om  ändringar 
i begränsningsregeln framställs även i m otionerna Sk320 av Carl Bildt 
m.fl. (m , yrkande 2) och Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m , yrkande 23). I 
den förstnäm nda av dessa båda m otioner yrkas att spärrbeloppet beräk
nas till högst 65 % mot nuvarande 75 % vid 1991 års taxering. Den 
sistnäm nda m otionen innebär att skatten begränsas till 50 % vid 1992 
års taxering. I m otion Sk81 av Lars W erner m.fl. (v) yrkas därem ot 
skärpningar dels genom  ändringar i skatteskalan (yrkande 50) och dels 
genom  skärpta värderingsregler och åtgärder m ot m anipulerande med 
lån (yrkande 51). I m otion Sk444 av Lars W erner m.fl. (v, yrkande 7) 
begärs en skärpning  av förm ögenhetsskatten med 2 m iljarder kronor.

Sam beskattningen av förm ögenhet tas upp i flera m otioner. I motio
nerna Sk319 av Bengt W esterberg m.fl. (fp, yrkande 1), Sk340 av



Ingbritt Irham m ar och Stina Gustavsson (c) och Sk403 av Carl Bildt 
m.fl. (m , yrkande 10) yrkas att sam beskattningen av förm ögenhet 
slopas. M otsvarande yrkande framställs i m otion Sk305 av M artin 
Olsson (c) i fråga om  sam beskattningen av m akars förm ögenhet. I 
m otionerna Sk302 av G ullan  L indblad och G öthe Knutson (m ), Sk307 
av M artin O lsson och G unh ild  Bolander (c), Sk403 av Carl Bildt m.fl. 
(m , yrkande 10), Sk398 av Ingem ar Eliasson och Kjell Johansson (fp) 
och Sk372 av M arianne Andersson och Birger Andersson (c) yrkas att 
sam beskattningen av m akar och barn slopas. De båda sistnäm nda 
m otionerna avser sam beskattningen av fosterföräldrar och fosterbarn.

Beträffande arvs- och gåvobeskattningen yrkas i m otionerna Sk89 av 
Bengt W esterberg m.fl. (fp, yrkande 7), Sk334 av Birger Andersson 
och M artin O lsson (c, i denna del), Sk403 av Carl B ildt m.fl. (m , 
yrkande 13) och Sk420 av H åkan Hansson och G öran Engström  (c) att 
det skattefria gåvobeloppet höjs. M otionerna Sk89 yrkande 8, Sk334 
och Sk403 yrkande 13 innebär även att grundavdraget vid arvsbeskatt
ningen skall höjas. Enligt m otion Sk403 yrkande 12 bör m an på sikt 
anpassa arvs- och gåvobeskattningen till förhållandena i övriga nordis
ka länder. I m otion Sk389 yrkande 2 yrkas att arv som genom 
testam ente tillfallit en av u trikesdepartem entet godkänd biståndsorgani
sation skall undantas från arvsskatt.

I flera m otioner yrkas också lättnader i beskattningen av kapital som 
lagts ned i företag. Så yrkas i m otionerna Sk58 av Carl Bildt m.fl. (m , 
yrkande 22), Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. (fp, yrkande 4), Sk320 av 
Carl Bildt m.fl. (m , yrkandena 1 och 2), Sk341 av G ullan  Lindblad 
och G öthe K nutson (m , yrkande 1), Sk348 av Filip Fridolfsson m.fl. 
(m,fp,c), Sk354 av Bengt W esterberg m.fl. (fp, yrkandena 1 och 2), 
Sk406 av H åkan Hansson och G öran Engström  (c), Sk698 av O lof 
Johansson m.fl. (c, yrkande 5) och Sk320 av Carl Bildt m.fl. (m , 
yrkandena 3 och 4) att förm ögenhetsskatten på arbetande kapital i små 
och m edelstora företag slopas. Y rkandet i den sistnäm nda m otionen 
avser också gåvoskatten. En del av dessa m otionsyrkanden avser också 
andra åtgärder för att underlätta generationsskiften i familjeföretag. 
Aven i m otion Sk339 av Sten Svensson m.fl. (m,fp,c, yrkande 1) yrkas 
lättnader i arvs- och gåvoskatten i sam band med generationsskiften i 
familjeföretag. E tt yrkande som avser vissa lättnader i förm ögenhets
skatten m en som  har sam band med problem en i sam band med genera
tionsskiften framställs i m otion Sk339 yrkande 2, där m otionärerna 
yrkar befrielse från förm ögenhetsskatt på kapitalförsäkring som tagits 
med tanke på generationsskiften i familjeföretag.

Även värderingsreglerna för börsnoterade aktier och OTC-aktier 
m .m . tas upp i några m otioner. Så yrkas i m otion Sk403 av Carl Bildt 
m.fl. (m , yrkande 8) ett uttalande om  att börsnoterade ak tier bör tas 
upp till 65 % m ot nuvarande 75 %  av m arknadsvärdet. V idare yrkas i 
m otionerna Sk359 av Sten Svensson m.fl. (m,fp,c) och Sk403 av Carl 
Bildt m.fl. (m , yrkandena 9 och 14) ett uttalande om  att O TC-aktier 
och liknande bör värderas till 30 % av substansvärdet vid förm ögen
hetsbeskattningen och vid arvs- och gåvobeskattningen.
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Enligt utskottets m ening saknas det skäl att nu föregripa regeringens 
ställningstaganden till de överväganden som pågår inom  finansdeparte
m entet rörande förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten. U t
skottet förutsätter att regeringen kom m er att pröva samtliga nu aktuel
la frågor och avstyrker m otionerna i dessa delar.

Allmänt om företagsbeskattningen
G enom  de förändringar i företagsbeskattningen som beslutades hösten 
1989 (prop. 1989/90:50, bet. SkUlO, rskr. 96) har riksdagen tagit det 
första steget mot en omläggning av denna beskattning. En utgångs
p unk t för den inledda skattereform en är att åstadkom m a en kraftig 
sänkning av skattesatsen. En sådan åtgärd förutsätter — liksom för 
inkom stbeskattningen i övrigt — en om fattande breddning av skatteba
sen. Bland de allm änna motiven för en omläggning m ärks behovet av 
en internationell harm onisering och önskvärdheten av att m inska 
inlåsningen av kapital.

M ålsättningen redan i samband med riksdagens tidigare beslut var 
att sänka bo lagsskattesatsen från 52 % till 30 %. För att få en m jukare 
övergång till det nya systemet sänktes bolagsskattesatsen i det första 
steget till 40 % samtidigt som vissa begränsningar gjordes i reserve- 
ringsm öjligheterna. Rätten till avsättningar i investeringsfondssystemet 
slopades med något tillfälligt undantag. Rätten för aktiebolag m.fl. 
juridiska personer att göra nedskrivning av lager begränsades från 
50 % till 40 %. Vissa ändringar gjordes även vad gäller avskrivnings- 
m öjligheterna. I princip slopades rätten att göra avskrivning på skepps- 
kontrakt, och prim äravdraget på byggnader avskaffades. Den sänkta 
bolagsskattesatsen och inskränkningarna i reserveringsm öjligheterna 
slår igenom redan vid 1990 års taxering för de aktiebolag m.fl. ju rid is
ka personer som har bokslut fr.o.m. den 31 decem ber 1989. För de 
företag som hade avslutat sina räkenskaper före den näm nda tidpunk
ten får reglerna genomslag vid 1991 års taxering.

1 proposition 1989/90:110 föreslås att reform en nu fullföljs i enlighet 
med den ursprungliga målsättningen. Bolagsskattesatsen sänks till 
30 % från och med 1992 års taxering. Den generella rätten att bilda 
reserver i lager tas bort och m öjligheten att i andra form er bilda 
obeskattade reserver inskränks kraftigt. En ny generell reserverings- 
möjlighet, skatteutjäm ningsreserv (SURV), föreslås. Aktiebolag och 
andra jurid iska personer som får rätt till skatteutjäm ningsreserv skall 
kunna grunda sina avsättningar antingen på det egna kapitalet eller — 
med tanke på företag med ett litet eget kapital — de löner som betalats 
ut till anställda.

Egenföretagarna berördes inte av de nyss näm nda begränsningarna 
av lagernedskrivningsrätten. Skälet var att fysiska personer inte fick del 
av någon större skattesänkning under inkom ståret 1989. Den skatte
sänkning som genomförts för inkom ståret 1990 förutsätter enligt p ro
positionen inte heller några större begränsningar av reserveringsm öjlig
heterna för enskilda näringsidkare. M öjligheten att göra avsättning till



investeringsreserv slopas dock redan fr.o.m. 1991 års taxering. Övriga 
begränsningar i reserveringsrätten genom förs fr.o.m . 1992 års taxering 
då också enskilda näringsidkare får tillgång till skatteutjäm ningsreserv. 
De enskilda näringsidkarnas SURV-avsättningar föreslås få grundas på 
såväl det egna kapitalet som företagets lönesum m a. Som ett alternativ 
skall enskilda näringsidkare få göra avsättningar till skatteutjäm nings
reserv som — i likhet med inkom stbaserad avsättning till den nuvaran
de resultatutjäm ningsfonden — grundas på inkom sterna. D enna alter
nativa avsättningsm öjlighet underlättar bl.a. vid nystart av företag.

Det har enligt propositionen varit möjligt att inom  ram en för vad 
som  är godtagbart u r neutralitetssynpunkt u tform a egenföretagarnas 
reserveringsm öjligheter något generösare än enligt utredningsförslaget. 
Med hänsyn till den m öjlighet som egenföretagarna har i förhållande 
till löntagare att utnyttja skattekrediter för konsum tion , förordade 
URF m er begränsade reserveringsm öjligheter än för aktiebolagen. U n
der utredningsarbetet har prövats att ge egenföretagare tillgång till 
ytterligare en företagsform som skulle kunna skapa ett "staket" mellan 
näringsverksam heten och privatekonom in. En sådan företagsform 
skulle ge en enskild näringsidkare bättre m öjligheter att utvidga sin 
verksam het utan att behöva välja aktiebolagsform en. E tt förslag om  s.k. 
särskild redovisningsform (SRM) har arbetats fram, m en frågan måste 
utredas ytterligare.

När det gäller beskattning av näringsverksam het som drivs i handels- 
bolagsform föreslås inte annat än nödvändiga anpassningar till det nya 
skattesystemet. Frågan om  handelsbolag kan göras till skattesubjekt 
skall prövas vidare i sam band med att frågan om  särskild redovisnings- 
m etod för egenföretagare utreds.

I m otioner som väckts med anledning av propositionen förordas en 
fortsatt översyn av företagsbeskattningen i o lika hänseenden.

Enligt m otion Sk81 yrkande 12 av Lars W erner m.fl. (v) bör en 
översyn syfta till regler som innebär att de m indre företagen inte 
skattemässigt missgynnas gentem ot de större börsbolagen. M otionärer
na vill också i yrkande 29 resp. 56 fortsätta att u treda en s.k. p roduk
tionsfaktorskatt och real beskattning i företagssektorn. En annan v- 
m otion, A17 yrkande 9 av Lars W erner m.fl., innehåller ett förslag om 
att en särskild skatt på företagens vinst och förm ögenhet skall arbetas 
fram.

I m otion Sk94 av Krister Skånberg m.fl. (m p) finns flera yrkanden 
om  att riksdagen skall göra uttalanden i o lika frågor och begära 
kom pletterande förslag från regeringen. Y rkandena 1 och 2 gäller ett 
uttalande att företagsbeskattningen skall grundas på en positiv inställ
ning till sm åföretagare, utgå från sm åföretagarnas förutsättningar och 
att reglerna skall vara enkla och tydliga. Regeringen skall enligt 
m otionen utarbeta förslag till skatteregler som uppfyller dessa krav. 
Företag som driver verksam heter i andra kom m uner än hem kom m u
nen skall enligt m otionens yrkande 4 vara skyldiga att om vandla dessa 
verksam heter till dotterbolag eller självständiga bolag med egen och 
fullständig ekologisk, ekonom isk och social bokföring och redovisning.



M otionen innehåller, yrkande 12, även en begäran att riksdagen skall 
uttala att en in ternationell anpassning inte får m edföra m inskade 
m öjligheter att styra verksam heten för att skydda m iljön och nå viktiga 
sociala och sam hällsekonom iska mål.

Vad först gäller skatteförhållandena för de små företagen har dessa 
frågor varit en mycket viktig del av det utredningsarbete som ligger till 
grund för de förslag som nu lagts fram i propositionen. Dessa förslag 
kännetecknas av en strävan att åstadkom m a neutralite t m ellan inkom s
ter från olika verksam heter och att skapa likartade förutsättningar för 
olika verksam hetsform er så långt detta är möjligt att åstadkom m a. Som 
framgår av propositionen pågår ytterligare utredningsarbete för att 
kom m a till rätta med olika problem  som kan uppkom m a när en 
egenföretagare vill utvidga sin verksamhet. En modell som skulle ge 
möjlighet till expansion på likartade villkor som aktiebolag utan att 
bolagsformen behöver väljas har prövats under utredningsarbetet. Det 
finns em ellertid kvarstående problem  som måste få en ytterligare 
belysning. I det sam m anhanget skall också prövas om  handelsbolagen 
skall kunna utgöra skattesubjekt. Enligt skatteutskottets m ening finns 
det inte anledning för riksdagen att göra uttalanden om  fortsatt över
syn m.m. i enlighet med v-m otionens yrkande 12 eller m p-m otionens 
yrkande 1 och 2. Beträffande vad som anförts i den sistnäm nda 
m otionen om  enkla och tydliga regler vill utskottet e rin ra  om  att det 
kom m er att ske en tagtekniskt inriktad översyn av reglerna för att 
dessa skall bli överskådligare.

Utskottet anser inte heller att det finns skäl att beställa förslag i 
enlighet med vad som yrkats i den ovan näm nda m otionen Sk94 
yrkandena 4 och 12 av Krister Skånberg m.fl. (m p). Det är självfallet 
så att en harm onisering av skattereglerna till in ternationella förhållan
den, som delvis utgör en bakgrund till förslagen i propositionen, inte 
h indrar att viktiga sociala och sam hällsekonom iska mål kan uppnås. 
Tvärtom  kan den föreslagna skattereform en förväntas öka effektiviteten 
i ekonom in och därigenom  få positiv betydelse också på det m iljöpoli
tiska och socialpolitiska om rådet.

Sammanfattningsvis avstyrker utskottet m otionerna Sk81 yrkande 12 
och Sk94 yrkandena 1, 2, 4 och 12 med hänvisning till vad som här 
ovan anförts.

Beträffande de frågor om  alternativa skattem odeller som tagits upp i 
v-m otionens yrkande 29 och 56 vill utskottet näm na att det under 
utredningsarbetet har gjorts en grundlig prövning av dessa frågor. URF 
valde en nettovinstbeskattning efter nom inalistiska principer. Mot en 
real metod talar redan det skälet att en sådan metod knappast före
kom m er i om världen. Till detta kom m er att beskattningen i hushålls- 
sektorn förutsätts ske enligt nom inalistiska principer. Utskottet avstyr
ker m otion Sk81 yrkande 29 och 56 om  en fortsatt u tredning av dessa 
frågor. U tskottet avstyrker också yrkande 9 i v:s m otion A17 med 
begäran om  att regeringen skall få i uppdrag att lägga fram ett förslag 
om  en särskild skatt på företagens vinst och förm ögenhet.



Den nuvarande vinstdelningsskatten bygger på en real beskattning. En 
beskattning av företagen enligt nom inalistiska p rinciper förutsätter att 
vinstdelningsskatten upphävs, vilket föreslås i propositionen. Utskottet 
tillstyrker förslaget och avstyrker därm ed yrkande 15 i v-m otionen 
Sk81 om  att behålla vinstdelningsskatten.

G enerella och regionalt inriktade åtgärder för att stim ulera nyföreta
gande i glesbygd yrkas i m otion Sk396 av Kjell Ericsson och G öran 
Engström  (båda c). I m otionen tas upp flera frågor som rör skattereg
lernas u tform ning och i vissa hänseenden förordas särskilda lättnader i 
fråga om  företagandet i glesbygd. Det gäller t.ex. avsättning till SURV, 
särskilda kvittningsregler under de fem första åren  av en ny verksam
het och stim ulanser i form av avdrag vid inkom stbeskattningen för 
sparande i eget eller andras företag. M otionen gäller även åtgärder 
beträffande socialavgifter från regionalpolitisk synpunkt. Frågan om 
nedsättning av sociala avgifter i stödom rådena behandlas i socialförsäk- 
ringsutskottets kom m ande betänkande med anledning av proposition 
1989/90:76 om  regionalpolitiken. Skatteutskottet avstyrker m ot denna 
bakgrund m otionens yrkande om  ett tillkännagivande till regeringen i 
dessa frågor.

En annan  fråga som utskottet tar upp  redan här gäller förslaget i 
m otion Sk58 yrkande 2 av Carl Bildt m.fl. (m ) om  att kapitalvinster 
inom  bolagssektorn skall beräknas efter sam m a p rinciper som gäller 
för kapitalvinster vid försäljning av fastigheter och värdepapper. Detta 
har också föreslagits i m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. Motionsförslaget 
avser indexuppräkning av anskaffningsvärdet. Med hänvisning till u t
skottets ställningstagande tidigare i detta betänkande till m otion Sk59 i 
berörda delar avstyrker utskottet även m otion Sk58 yrkande 2.

Ytterligare en fråga av principiellt intresse tar utskottet också upp i 
detta sam m anhang. Det gäller dubbelbeskattningen av aktiebolag m.fl. 
juridiska personer. Propositionen innebär att ordningen med dubbel
beskattningen behålls. I motsats till utredningsförslaget förordas dock 
att Annellavdragen och avdragsrätten för u tdeln ing på medlemsinsatser 
i kooperativa föreningar, som i båda fallen är knutna till tillskjutet 
kapital, skall finnas kvar. Som motiv härför anförs att i ekonom iskt 
avseende är denna form av lättnad m otiverad även i ett skattesystem 
med låga skattesatser. I frånvaro av lättnader uppkom m er näm ligen en 
d iskrim inering av sådana investeringar som finansieras med nyemis
sion (tillskjutet kapital) i förhållande till investeringar som finansieras 
med kvarhållna vinstmedel eller med lånat kapital.

Dessutom föreslås i propositionen ett avskaffande av 70-procentsav- 
draget för utdelning på aktier i ej börsnoterade aktiebolag. Denna 
lättnad har en m er generell u tform ning än A nnellavdraget och är inte 
kopplad till tillskjutet kapital. Em ellertid  har 70-procentsavdraget den 
betydelsen i dagens skattesystem att det m edför en skattemässig balans 
m ellan ägaruttag i form av lön och i form  av utdelning. D enna balans 
uppnås enligt propositionen utan något särskilt utdelningsavdrag i det 
föreslagna systemet med generellt sänkta skattesatser.



Frågor rörande dubbelbeskattningen i aktiebolagen har tagits upp i 
motion Sk58 yrkande 3 av Carl Bildt m.fl. (m). I m otionen förordas 
att dubbelbeskattningen av aktieutdelningar successivt slopas genom  
införande av avräkning för erlagd bolagsskatt vid beskattningen av 
aktieägaren fr.o.m. 1992. E tt liknande yrkande finns i den under 
allm änna m otionstiden väckta m otionen Sk320 yrkande 7 av Carl 
Bildt m.fl. (m ). Enligt yrkande 6 i den sistnäm nda m otionen skall 
70-procentsavdraget vid aktieutdelningar behållas och beloppsgränsen 
för avdragsunderlaget höjas till 25 % av aktiekapitalet eller högst 
1 000 000 kr.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen i fråga om  bibehållen 
dubbelbeskattning med de föreslagna undantagen. Detta innebär att 
utskottet avstyrker m otionerna Sk58 yrkande 3 och Sk320 yrkandena 6
och 7.

Bolagsskattesats och skatteutjämningsreserv
Regeringens förslag innebär att bolagsskattesatsen sänks till 30 %. Den 
redan inledda avvecklingen av investeringsfondsystemet fullföljs och 
den generella rätten till nedskrivning på lager tas bort.

Flera skäl talar enligt propositionen för att behålla vissa m öjligheter 
till reserveringar också i det nya skattesystemet. E tt viktigt skäl för att 
tillåta en generell reserveringsm öjlighet, s.k. skatte utjämningsre - 
serv (SURV), är att u tjäm na sk illnaderna m ellan kostnaderna för 
finansiering med eget och främ m ande kapital utöver vad som följer av 
sänkningen av skattesatsen och A nnellavdragen. Skatteutjäm ningsreser
ven gör det också möjligt att i viss m ån åstadkom m a en kvittning av 
förluster mot tidigare års vinster.

Avsättningar till SURV skall kunna  uppgå till högst 30 % av 
företagens beskattade egna kapital (K-SURV). Företag med litet eget 
kapital kan alternativt göra reserveringar på m aximalt 15 %  av löne
sum m an (L-SURV). Skatteutjäm ningsreserven skall kunna utnyttjas av 
aktiebolag, ekonom iska föreningar och andra juridiska personer som 
beläggs med 30 % bolagsskatt. I avvaktan på stiftelse- och förenings- 
skattekom m itténs förslag görs inga ändringar i fråga om  skattskyldighe
tens om fattning för stiftelser och ideella föreningar och föreslås att 
möjligheten till SURV-avsättningar inte skall vara tillgängliga för dessa. 
Skatteutjäm ningsreserv kom m er inte heller att vara tillgänglig för bl.a. 
förvaltningsföretag, investm entföretag, aktiefonder, allm ännyttiga bo
stadsföretag, bostadsföreningar och bostadsaktiebolag. Särskilda regler 
skall gälla för handelsbolag. Dessa innebär bl.a. att underlaget för 
SURV beräknas hos handelsbolaget. Enskilda näringsidkares avsätt
ningar till skatteutjäm ningsreserv kom m er också att styras av särskilda 
regler. U tskottet återkom m er till SURV-avsättningar i egenföretag i det 
följande.

1 m otion Sk81 yrkande 13 och 14 av Lars W erner m.fl. (v) hemställs 
att propositionen avslås i denna del och att särskilda övergångsregler 
för den upplösning av reserver som föranleds av förslaget skall utarbe-



tas. En annan fråga gällande SURV har tagits upp av Carl Bildt m.fl. 
(m ) i m otion Sk58 yrkande 1. M otionärerna föreslår ett system med 
s.k. MINI-SURV för små, nystartade företag med utgångspunkt från de 
överväganden som gjorts i denna fråga under utredningsarbetet. Mo
tion Sk320 yrkande 5 av Carl Bildt m.fl. (m ) innehåller ett liknande 
yrkande. Med tanke främst på kapitaluppbyggnaden i små företag 
förordas i m otion Sk94 yrkande 6 av Krister Skånberg m.fl. (m p) att 
ett företag skall kunna avsätta obeskattade överskott till en "reserv
fond" motsvarande 25 basbelopp.

Utskottet instäm m er i de skäl för att tillåta en generell reservering 
som redovisas i propositionen och tillstyrker att systemet med skatte
utjäm ningsreserv införs. Följaktligen avstyrker utskottet m otion Sk81 
yrkandena 13 och 14.

Beträffande det förslag till reserveringsm öjlighet som lagts fram i 
m otion Sk94 yrkande 6 framgår av m otiveringen till m otionsyrkandet 
att förslaget skall ge företagen goda m öjligheter att återinvestera över
skott i verksam heten genom  att överskotten får behållas i form av en 
obeskattad reservering upp till den i yrkandet avsedda nivån. U tskottet 
vill fram hålla att systemet med skatteutjäm ningsreserv på det egna 
kapitalet tillgodoser bl.a. detta intresse. Någon beloppsmässig begräns
ning i avsättningsm öjligheterna har dock inte föreslagits i propositio
nen, och en sådan begränsning bör enligt utskottets uppfattning inte 
införas. U tskottet avstyrker m otionsyrkandet.

U nder utredningsarbetet övervägdes olika slag av s.k. M INI-reserver 
som skulle ge bättre expansionsförutsättningar för små, nystartade 
företag. Propositionen innehåller inte förslag om  en sådan särskild 
avsättningsmöjlighet för nya företag, något som bör ställas i relation till 
de allm änna förbättringar skatteförslaget innebär. Ytterligare en 
SURV-avsättningsmöjlighet skulle mot denna bakgrund sannolikt 
kom m a att få en begränsad ekonom isk betydelse för de berörda aktie
bolagen m.fl. I propositionen frångår man också URF:s förslag om  ett 
tak för SURV-avsättningarna, vilket gynnar kapitalintensiva sm åföre
tag. Utskottet har därför inte funnit skäl att frångå ställningstagandet i 
propositionen på denna punk t och avstyrker därför yrkandena om  att 
införa regler om  s.k. M INI-SURV i m otionerna Sk58 yrkande 1 och 
Sk320 yrkande 5. Som utskottet näm nt inledningsvis finns det i fråga 
om  enskild näringsverksam het skäl som talar för avsättningsmöjlighe
ter utöver K-SURV och L-SURV. Utskottet återkom m er till denna 
fråga i det följande.

Enligt propositionen skall underlaget fö r  skatteutjämningsreserven i 
form av K-SURV utgöras av företagets egna kapital vid beskattnings
årets utgång. Eftersom det är det beskattade egna kapitalet som skall 
ligga till grund för avsättning till SURV skall årets inkomstskatt 
beaktas vid bestäm m ande av underlaget. Skattekostnaden får därvid 
räknas fram schablonmässigt. Tillgångarna skall värderas till skattemäs- 
siga värden. I p rincip  skall alla tillgångar och skulder beaktas vid 
beräkning av underlaget för K-SURV. A ktier i dotterbolag och andra 
näringsbetingade aktier skall dock inte få ingå i underlaget. Skälet för



denna begränsning är att undvika dubbelräkning  i vissa fall, t.ex. när 
ett m oderföretag tecknar aktier i sitt dotterföretag. A ktier i utländska 
dotterbolag skall enligt propositionen få m edräknas till 65 %.

Underlaget för L-SURV skall motsvara det belopp som under året 
betalats i lön till arbetstagarna. Företag i intressegemenskap skall 
använda sam m a m etod för reservering, dvs. antingen K-SURV eller 
L-SURV. För sådana företag med negativt kapitalunderlag beräknas en 
intäkt. M öjlighet skall finnas att kvitta ett negativt kapitalunderlag mot 
ett positivt underlag i ett annat företag i koncernen.

Beträffande de i propositionen framlagda förslagen om  beräkning av 
underlag för skatteutjäm ningsreserven har väckts en m otion som tar 
upp frågan i vilken om fattning aktier i utländska bolag skall få räknas 
in i K-SURV. I m otionen, Sk58 yrkande 4 av Carl Bildt m.fl. (m ), 
förordas att aktier i u tländska dotterbolag skall få m edräknas i under
laget för K-SURV till 80 %.

I vilken om fattning aktier i utländska dotterbolag skall få räknas in i 
skatteutjäm ningsreserv kan få betydelse i situationer där ett svenskt 
företag står i begrepp att köpa upp ett annat företag. En prisskillnad 
kan uppkom m a därigenom  att svenska företag har möjlighet att göra 
avsättningar baserade på det egna kapitalet. Vid köp av ett svenskt 
företag kom m er det köpande företaget att få en upplösning i sin egen 
skatteutjäm ningsreserv eftersom ak tierna i dotterbolaget inte får ingå i 
det köpande företagets SURV-underlag. Detta förhållande kan dock 
förväntas påverka prissättningen vid uppköpet och köparföretaget kan 
alltså på det sättet få kom pensation för förlusten av SURV-underlag. 
O m  köparen som alternativ  till uppköpet av det svenska företaget 
skulle kunna  köpa ett utländskt företag tillkom m er om ständigheten att 
priset inte kan förhandlas på sam m a prem isser eftersom prissättningen 
i utlandsfallen inte påverkas av förlust av SURV-underlag. Ett uppköp 
av ett utländskt företag skulle därm ed kunna ställa sig ofördelaktigare 
än ett uppköp av ett annat svenskt företag, något som har hävdats 
kunna få betydelse för m öjligheten för svenska företag att expandera i 
utlandet.

Vad utskottet anfört ovan har avsett endast effekterna vid själva 
uppköpstillfållet. Enligt propositionen bör även beaktas effekterna 
över hela livslängden för de alternativa placeringarna. Skillnaden i 
lönsam het ä r  m indre än den skillnad som kan finnas i likviditetseffekt 
vid uppköpet och reduceras om vinsterna i det utländska företaget tas 
hem i form  av skattefri utdelning. V insterna kom m er i så fall att öka 
det svenska m oderföretagets underlag till K-SURV och m inska de 
svenska skattebetalningarna. D enna m öjlighet m otiverar enligt proposi
tionen i sig att det svenska och det utländska företaget prissätts olika. 
En ytterligare aspekt som fram hålls i propositionen är att en av 
skatteutjäm ningsreservens funktioner är att m ildra dubbelbeskattning
en av avkastningen på eget kapital och att det argum entet för att 
inkludera ak tierna i underlaget för K-SURV inte kan göras gällande 
om  vinsterna kan tas hem  i form av skattefri utdelning.

Som har fram hållits i propositionen är det förenat med stora svårig
heter att kvantitativt sam m anväga de o lika faktorer som spelar in i



sam m anhanget. U tskottet delar uppfattningen i propositionen att m er
parten av de utländska aktierna skall få räknas in i underlaget. 
Samtidigt får nivån inte fastställas så att den innebär ett gynnande av 
en expansion i u tlandet på bekostnad av en expansion i Sverige. 
Utskottet förutsätter att regeringen följer utvecklingen härvidlag och 
om  så bedöm s nödvändigt återkom m er i ärendet. Utskottet vill dock 
inte gå ifrån den bedöm ning som gjorts i propositionen om  att de 
utländska ak tierna till 65 % skall få räknas in i underlaget för SURV. 
Utskottet tillstyrker således propositionen i denna del och avstyrker 
därm ed m otion Sk58 yrkande 4.

Värdering av lager

I samband med riksdagens beslut hösten 1989 om  en påbörjad sänk
ning av bolagsskattesatsen beslutades en  begränsning i m öjligheten att 
bilda reserver i form  av lagerreserver. När skattesänkningarna nu 
genom förs fullt ut föreslås i propositionen att den generella rätten till 
nedskrivning på lager slopas.

Beträffande lager i allmänhet föreslås i propositionen att lagret skat- 
temässigt in te skall få åsättas ett lägre värde än det högsta värde som  är 
tillåtet enligt bestäm m elserna i 14 § första och andra stycket bokfö
ringslagen (1976:125), BFL. Som alternativ  till en sådan strik t värde
ring skall det em ellertid  vara tillåtet att ta upp lagret till ett värde av 
97 % av det totala anskaffningsvärdet. Lager av fastigheter och liknan
de tillgångar sam t värdepapper skall inte omfattas av den alternativa 
värderingsregeln. Även fortsättningsvis skall lagret värderas enligt 
FIFU-m etoden (först in —först ut). Vid värderingen antas alltså att de 
varor som finns i lagret är de som anskaffats senast.

A lternativregeln för lagervärderingen har tagits upp  i m otion Sk58 
yrkande 5 av Carl Bildt m.fl. (m). I m otionen  yrkas att lager alternativt 
skall få värderas till 95 % av det totala anskaffningsvärdet. M otionärer
na hänvisar till att detta överensstäm m er med utredningsförslagets 
alternativregel, vilket enligt m otionen medger ett schablonm ässigt in- 
kuransavdrag om  5%.

Som fram går av vad utskottet ovan näm nt skall utgångspunkten för 
lagervärderingen vara att lagret inte får värderas försiktigare än vad 
som följer av lägsta värdets princip. Bokföringslagen innehåller inte 
några schablonregler om  inkurans. V idare beaktas inte inkuransen om  
värderingen grundas på anskaffningsvärdet. Förslaget i propositionen 
om  att tillåta ett visst schablonm ässigt inslag i värderingen m otiveras av 
att detta förebygger praktiska problem  som kan uppkom m a vid en 
strikt värdering enligt bokföringslagens regler. U tskottet anser inte att 
det finns anledning att gå längre än vad som föreslagits i propositio
nen. Följaktligen tillstyrker utskottet propositionens förslag om  lager
värdering och avstyrker m otion Sk58 yrkande 5.



I fråga om  lager av djur i jordbruk och renskötsel föreslås att dessa skall 
få tas upp  till lägst 85 %  av den genom snittliga produktionskostnaden. 
D juren  behöver dock inte tas upp  till högre belopp än allm änna 
saluvärdet. D jur i jo rdbruk  och renskötsel skall alltid anses som lager.

I m otion Sk74 yrkande 27 av Inger Schörling m.fl. (m p) yrkas att 
renar inte skall betraktas som om sättningstillgång utan att de skall 
anses vara inventarier i näringsverksam heten. U tskottet finner inte skäl 
att på grund av vad som anförts i m otionen om pröva ställningstagande
na i propositionen rörande behandlingen av lager av d jur i jo rdbruk  
och renskötsel. Den alternativa värderingsregeln innebär em ellertid  ett 
visst hänsynstagande till att d ju r — oavsett om  de är avsedda för 
om sättning och fö rbrukning  eller inte — alltid skall betraktas som 
lagertillgång. U tskottet tillstyrker propositionen även i denna del och 
avstyrker m otionsyrkandet.

Avskrivningsregler
Nuvarande avskrivningsregler behålls i huvudsak. De ändringar som 
föreslås gäller att avskrivningsrätten för befarat prisfall efter balansda
gen på kontraherade inte levererade inventarier skall slopas. Vidare 
föreslås att de särskilda reglerna i inkomstslaget annan  fastighet om 
avskrivning på m askinell u trustn ing  avskaffas. I fråga om  m arkanlägg
ningar föreslås att hela anskaffningsvärdet skall få skrivas av och inte 
endast 75 % som gäller för närvarande. Skälet för den sistnäm nda 
ändringen är att den tekniska utvecklingen och struk turrationalisering
ar inom  näringslivet torde ha bidragit till att i varje fall vissa typer av 
m arkanläggningar fått en m er begränsad ekonom isk varaktighet än 
tidigare.

Det framgår av propositionen att URF har lagt förslag om  att vid 
sidan av de generella avskrivningsreglerna tillåta en form  av partiell 
direktavskrivning. D enna avskrivningsm odell, kallad nuvärdeavskriv
ning, skulle rym m a m öjlighet till ett direktavdrag om  84 % av en 
anskaffningskostnad i stället för avskrivning enligt vanliga regler. För 
att nuvärdeavdraget skall kunna utnyttjas även under år då företagets 
skattepliktiga vinst understiger avdraget har URF också föreslagit att 
det till denna avskrivningsm öjlighet kopplas en m öjlighet att göra 
avsättningar till s.k. periodiseringsfonder. URF:s förslag om  nuvär
deavskrivning och periodiseringsfonder har inte fullföljts.

N uvärdeavskrivningen har tagits upp i m otion Sk58 yrkande 6 av 
Carl Bildt m.fl. (m). Enligt m otionen bör förslaget genomföras. Också 
enligt m otion Sk94 yrkande 7 av Krister Skånberg m.fl. (m p) förordas 
en o rdn ing  med nuvärdeavskrivning i enlighet med utredningens för
slag.

Utskottet vill näm na att ett sådant system med nuvärdeavskrivning 
som URF föreslagit m edför kom plikationer av olika slag, på det 
ekonom iska planet bl.a. i form  av en icke önskvärd inlåsningseffekt. I 
propositionen har också ifrågasatts om  m etoden skulle ge några m er 
påtagliga positiva effekter på företagens risktagande och likviditet.



Em ellertid  har utskottet noterat att det i propositionen anges att vissa 
ytterligare överväganden i detta ärende skall ske. U tskottet har därför 
inte någon anledning att gå närm are in  på frågan i detta sam m anhang. 
Utskottet avstyrker m otionerna Sk58 yrkande 6 och Sk94 yrkande 7.

I några m otioner från den allm änna m otionstiden i år yrkas om  
ändringar i reglerna för avskrivning på skogsbilvägar . Enligt m otion 
Sk378 yrkande 2 av Sven E ric  Lorentzon m.fl. (m ) bör ett direktavdrag 
få ske för kostnader vid byggande av skogsbilvägar. Y rkandet gäller 
även skogsdikning. M otionärerna förutsätter härvid att bidrag för dessa 
ändam ål skall avvecklas. En direktavdragsrätt lör skogsbilvägar föror
das även i m otionerna Sk326 av Börje H örn lund  och Per-Ola Eriksson 
(c) och i m otion Sk411 yrkande 2 av Karl E rik  Olsson m.fl. (c).

Enligt gällande regler får värdem inskningsavdrag för skogsvägar ske 
med 10 % per år på hela anskaffningsvärdet. Sam m a gäller för täck- 
d ikningar. Ö ppna d ikningar får enligt huvudregeln för m arkanlägg
ningar skrivas av med 5 %  per år på 75 % av anskaffningsvärdet. 
Särskilda regler gäller em ellertid  för dikningar som främ jar skogsbru
ket. För dessa medges — liksom i fråga om  anläggning av skog — 
om edelbart avdrag för hela kostnaden. Alla typer av m arkanläggningar 
som skall användas bara tillfälligt kan också dras av om edelbart till 
hela kostnaden. Utgår bidrag minskas avskrivnings- eller avdragsrätten 
i m otsvarande mån. U tskottet vill i sam m anhanget erin ra  om  att 
bidraget till d ikningar har avvecklats. Propositionen innebär inga 
andra förändringar i gällande regler än att avskrivningsunderlaget för 
samtliga typer av m arkanläggningar höjs från 75 % till 100 % av 
anskaffningskostnaden. U tskottet har tidigare prövat yrkanden med 
m otsvarande innehåll som de nu förevarande och har då avstyrkt 
dessa. U tskottet har inte funnit skäl att frångå den tidigare bedöm ning
en och avstyrker m otionerna Sk378 yrkande 2, Sk326 och Sk411 
yrkande 2.

Inkomstberäkning och förvärvskällor

Beskattning av aktiebolag kan enligt dagens regler ske i fem olika 
inkomstslag. I propositionen föreslås att beskattning av alla inkom ster i 
aktiebolag m.fl. juridiska personer skall ske i det nya inkomstslaget 
näringsverksam het och enligt bokföringsmässiga grunder. Någon upp
delning på olika förvärvskällor föreslås inte. U nderskott i förvärvskäl
lan får dras av vid beräkningen av inkom st av förvärvskällan närm ast 
följande beskattningsår. Inkom st på grund av avyttring av aktier och 
ak tieanknu tna finansiella instrum ent skall liksom andra inkom ster 
ingå i förvärvskällan m en inkom sterna skall beräknas för sig. Avdrag 
för underskott får göras vid motsvarande beräkning närm ast följande 
beskattningsår.

I anslu tn ing  till propositionens förslag i denna del hem ställs i 
m otion Sk94 yrkande 8 av Krister Skånberg m.fl. (m p) att riksdagen 
skall göra ett uttalande av innebörd  att överskott på grund av kapital
transaktioner genom  spekulation utanför den o rd inarie  verksam heten



skall beskattas hårdare än inkom ster i den o rd inarie  verksam heten. I 
den m ån m otionärerna syftar på i propositionen berörda frågor angå
ende kapitalplaceringsaktier m .m . vill utskottet e rin ra  om  att de före
slagna reglerna inte innebär att aktiebolagen får en gynnsam m are 
situation än vad som gäller för fysiska personer. Utskottet avstyrker 
m otionsyrkandet.

I den under allm änna m otionstiden väckta m otionen Sk361 yrkande 
1 av O lof Johansson m.fl. (c) har tagits upp en fråga angående handel 
m ed förlustbolag. Enligt m otionen bör riksdagen göra ett uttalande av 
innebörd att stora vinstgivande företag inte skall kunna köpa förluster 
i andra företag i spekulativt syfte.

Propositionen innebär att de särskilda inskränkningar som gäller i 
fråga om  m öjligheten att utnyttja förlustavdrag efter ägarskiften be
hålls. U nder utredningsarbetet har diskuterats förändringar av gällande 
regler, m en det återstår vissa ytterligare överväganden. Spärregler före
slås därför tills vidare överförda från förlustavdragslagen till SIL. 
Utskottet finner inte anledning för riksdagen att besluta om  ett till 
regeringen riktat tillkännagivande i frågan. U tskottet avstyrker därför 
m otion Sk361 yrkande 1.

I en annan  m otion från den allm änna m otionstiden, Sk409 yrkande 
1 av Rolf C larkson m.fl. (m), föreslås ett upphävande av de regler som 
begränsar m öjligheterna att göra avdrag för underskott i rederirörelse.

För närvarande kan fysiska personer och andra aktiebolag än börs
bolag inte fritt kvitta underskott av rederirörelse och luftfartsröreise 
mot annan  inkom st. Det främsta skälet till denna begränsning är 
möjligheten att göra avskrivningar på fartyg och luftfartyg i väsentligt 
snabbare takt än som svarar mot den faktiska värdenedgången. Mot 
bakgrund av att rätten till kontraktsavskrivning inte finns kvar i det 
nya skattesystemet föreslås att begränsningarna i rätten att kvitta u n 
derskott av rederirörelse och luftfartsrö reise respektive underskott av 
verksam het i u tlandet avskaffas. M öjligheten att kvitta underskott 
kom m er i fortsättningen att följa de allm änna reglerna. D ärm ed är 
m otionärernas krav tillgodosett.

Fondavsättningar
Rätten att få avdrag för avsättningar till investeringsfond upphävdes 
samtidigt som riksdagen i ett första steg till ett nytt företagsskattesystem 
sänkte bolagsskattesatsen från 52 % till 40 %. Avvecklingen av fondsy
stemet fullföljs nu  genom  att lagarna om  investeringsfond, återanskaff- 
ningsfond för fastighet, särskild fartygsfond och särskild nyanskaff- 
ningsfond föreslås upphävda. De nuvarande eldsvådefonderna om for
mas till ersättningsfonder. Dessa skall få användas inte enbart då 
skattepliktig ersättning erhållits för egendom som skadats genom brand 
eller annan  olyckshändelse, utan också i vissa tvångssituationer och 
liknande.

I några m otioner yrkas att m öjligheten att göra avsättningar till 
fartygsfonderna med avdragsrätt skall finnas kvar. Dessa m otioner är



Sk.58 yrkande 7 av Carl Bildt m.fl. (m ), Sk96 yrkande 36 av O lof 
Johansson m.fl. (c), SklOO av Rolf C larkson m.fl. (m ), Sk343 av Elving 
Andersson m.fl. (c) och Sk409 yrkande 2 av Rolf C larkson m.fl. (m).

Som framgått av vad utskottet tidigare anfört kan den kraftigt 
nedsatta bo lagsskattesatsen inte gärna kom bineras med så om fattande 
reserveringsm öjligheter som  dagens fondsystem erbjuder. Den nya ge
nerella avsättningsm öjligheten i form  av K-SURV kom m er em ellertid  
att delvis fylla sam m a funktion som dagens fondavsättningar.

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet propositionens 
förslag angående fondavsättningar och avstyrker de nyss näm nda 
m otionsyrkandena.

I m otion Sk628 yrkande 3 av Kenth Skårvik m.fl. (fp), som väckts 
under den allm änna m otionstiden, har ånyo tagits upp  en tidigare av 
utskottet vid upprepade tillfällen behandlad fråga om  att investerings
fonder skall kunna användas till investeringar i begagnade fartyg. U tskot
tet har tidigare avstyrkt yrkandet. Det finns mot bakgrund av att 
investeringsfondssystemet nu  skall avvecklas inte an ledning  att ytterli
gare gå in på denna fråga. M otionsyrkandet avstyrks följaktligen.

Koncernbeskattning m.m.
Inga genom gripande förändringar föreslås i fråga om  koncernbeskatt
ningsreglerna. Vad gäller koncernbidrag innebär propositionen bl.a. att 
sådant bidrag skall kunna medges även i koncerner där m oderföretaget 
är en sparbank. K oncernbidrag skall k unna  ges också i de fall ett 
dotterföretag är en ekonom isk förening. D en spärregel som gäller m ot 
koncernbidrag från fastighets® rvaltande famansfö retag avskaffas. P ro
positionen innebär vissa begränsningar i fråga om avdrag för förluster 
vid överlåtelser inom  en koncern eller m ellan företag som står under 
gem ensam ledning. Avdragsrätten för avsättning till in ternvinstkonto  
slopas.

I fråga om  kedjebeskattningsreglerna föreslås en utvidgning av reg
lerna om  skattefrihet för utdelning på näringsbetingade aktier så att 
skattefriheten skall gälla också utdelningar som tillfaller ömsesidiga 
skadeförsäkringsföretag och sparbanker. En konsekvens av denna skat
tefrihet bör vara att möjligheten till A nnellavdrag inskränks beträf
fande utdeln ing  som skattefritt tillfaller ömsesidiga försäkringsbolag 
och sparbanker i likhet med vad som gäller utdelning som skattefritt 
tillfaller andra företag. En sådan förändring har em ellertid  inte tagits 
in i det lagförslag rörande Annellagen som lagts fram i propositionen. 
Utskottet har kom pletterat lagförslaget på sätt framgår av utskottets 
hem ställan angående lagförslagen.

Med den justering som föreslagits beträffande A nnellavdraget i fråga 
om  utdelning som lämnas till ömsesidiga försäkringsbolag och spar
banker tillstyrker utskottet de i propositionen framlagda förslagen 
rörande koncernbeskattningen.



Särskilda branscher 1989/90: S k U 30

1 propositionen föreslås en om läggning i beskattningen av investmentfö- 
retag och aktiefonder som är två slag av m ellanhandsägare. Förslagen i 
propositionen syftar bl.a. till att beskattningen av dessa skall vara 
likartad och dessutom neutral i förhållande till läget om  de aktier och 
andra värdepapper som ingår i investm entföretaget eller aktiefonden 
skulle ha varit direktägda.

G em ensam t för investmentföretag och alla slags aktiefonder skall 
gälla att reavinster på aktier inte skall beskattas och reaförluster inte 
vara avdragsgilla. Intäktsräntor skall vara skattepliktiga. Förvaltnings
kostnader och utgiftsräntor skall vara avdragsgilla. Mottagen utdelning 
beskattas, och läm nad utdelning skall vara avdragsgill, dock ej så att 
skattemässigt underskott uppkom m er.

Skattefriheten för reavinster skall möjliggöra om placeringar i aktie
portföljen utan att detta föranleder skattemässiga kostnader. E n sådan 
skattefrihet ger em ellertid en förm ån till det indirekta ägandet jäm fört 
med direkt ägande — en s.k. sparbösseeffekt — och strider därm ed 
m ot kravet på neutralite t m ellan indirekt och d irek t ägande.

En skatt på 0,5 % av aktiernas m arknadsvärde skulle enligt proposi
tionen  m otverka sparbösseeffekten. För att underlätta beräkningen av 
skattepliktig inkom st bör enligt propositionen skatten em ellertid  utfor
mas som  en skattepliktig schablonintäkt. Vid en skattesats på 30 % 
b lir motsvarande schablonintäkt 1,5 %. Detta föreslås gälla för aktie
fonderna.

Investm entföretagen har — i motsats till aktiefonderna — m öjlighet 
att genom  upplåning skaffa sig avdragsgilla rän tor som kan kvittas mot 
schablonintäkten. Den brist i neutralitet som uppkom m er härav skulle 
k unna  motverkas genom  begränsningar i avdragsrätten för utgiftsrän
tor. En alternativ lösning, som förslaget i propositionen också bygger 
på, är att schablonintäkten för investm entföretagen skall sättas något 
högre än för aktiefonderna. Enligt propositionen är 2 % en lämpligt 
aw ägd nivå.

U nderlaget för beräkning av schablonintäkten om  1,5 % respektive
2 %  skall vara aktiernas m.m. m arknadsvärde vid beskattningsårets 
ingång.

I m otion Sk58 yrkande 10 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas att förslagen 
om  beskattningen av investm entföretag och aktiefonder skall avslås och 
att regeringen får i uppdrag att lägga fram ett nytt förslag i enlighet 
med utredningsförslaget. URF:s förslag skiljer sig från förslaget i pro
positionen genom att skattefriheten för allem ansfonder slopas, att 
rän to r och utdelningar för aktiesparfonder b lir skattepliktiga och att 
schablonintäkten differentieras.

I m otion Sk452 yrkande 5 av Alf W ennerfors (m ) hem ställs om  en 
likform ig effektiv beskattning av investm entbolag och aktiefonder.

Vad gäller differentieringen av schablonintäkten har utskottet ovan 
redovisat de motiv som ligger bakom  denna och utskottet ställer sig 
bakom  den förändring i förhållande till URF:s förslag som  gjorts i 
propositionen. Beträffande allem ansfonderna skall fram hållas att inne-



havet av andelar i dessa är gynnat trots skärpningen i beskattningen av 
själva fonden eftersom — som framgått tidigare i betänkandet — endast 
två tredjedelar av en vinst b lir skattepliktig. D enna särbehandling 
utgör en avsevärd stim ulans av denna sparform  och det finns inte 
tillräckliga skäl att dessutom särbehandla själva allem ansfonderna. Det 
finns inte heller skäl att behandla aktiesparfonderna eller de nyligen 
tillkom na försäkringsprem iefbnderna på ett annat sätt än vanliga aktie
fonder.

U tskottet tillstyrker följaktligen propositionen och avstyrker m otion 
Sk58 yrkande 10. Enligt utskottets uppfattning har genom  proposition
ens förslag uppnåtts en likform ighet i beskattningen av investm entföre- 
tag och aktiefonder. U tskottet avstyrker därför även m otion Sk452 
yrkande 5.

I två m otioner har tagits upp  ett par frågor om  allemansfonderna. E n 
ligt m otion Sk96 yrkande 24 av O lof Johansson m.fl. (c) bör inrättas 
särskilda allem ansfonder med lägre beskattning i syfte att tillföra 
riskkapital till icke börsnoterade företag. Samma sak föreslås i den 
under allm änna m otionstiden i år väckta m otionen Sk361 yrkande 4 
av O lof Johansson m.fl. I m otionen yrkas även att allem ansfonders 
placeringar i icke noterade aktier skall kunna ske till lägre skattesats 
än vad som gäller för övriga placeringar i allem ansfonder. E tt liknande 
förslag finns i motion Sk406 yrkande 3 av H åkan Hansson och G öran 
Engström  (c).

F inansutskottet har i sitt yttrande tagit upp förslaget i Sk96 yrkande 
24 och har erin ra t om att redan nuvarande regler ger möjlighet för en 
allem ansfond att förvärva aktier m.m. i icke börsnoterade företag. 
Placeringar av detta slag får dock norm alt inte överstiga 10 % av 
fondens värde. Skatteutskottet finner i likhet med finansutskottet att 
m otionärernas önskem ål i betydande utsträckning är tillgodosedda 
redan med nuvarande regler. Utskottet avstyrker med hänvisning till 
det anförda m otionerna Sk96 yrkande 24 och Sk361 yrkande 4.

Den nya m odellen för beskattning av företag tilläm pas generellt och 
om fattar även banker, fondkommissionsbolag, kreditaktiebolag och f i 
nansbolag. Innehavet av fordringar och värdepapper — lagret — skall 
värderas enligt generella regler. Lagret får inte tas upp till lägre värde 
än det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet, lägsta 
värdets princip. I den m ån en  fordran är osäker t.ex. på grund av en 
s.k. länderrisk får detta beaktas inom  ram en för denna regel. Rätt till 
SURV-avsättning skall tillkom m a även dessa företag.

Beträffande lagervärderingen av fordringar och värdepapper yrkas i 
m otion Sk58 yrkande 11 av Carl Bildt m.fl. (m ) att fordringar på 
allm änheten  exklusive utlåning till staten och kom m uner skall få tas 
upp till 99 % av det samlade anskaffningsvärdet.

Förslaget i m otionen överensstäm m er med det förslag till en alterna
tiv lagervärderingsregel som URF lade fram. När det gäller värdering
en av lager i allm änhet har av hänsyn till den praktiska tilläm pningen 
godtagits en alternativ schablonm ässig värdering till 97 %  av det 
samlade anskaffningsvärdet. Det fram hålls i propositionen att läget är



något annorlunda för kreditinstituten. Dessa torde ha skyldighet att 
alltid skriva ned värdet på individuella fordringar som inte kan förvän
tas inflyta med fullt belopp. Någon schablonm ässig värdering eller 
kollektiv värdering b lir alltså inte ak tuell för dessa företag, och en 
schablonregel — som utgår från anskaffningsvärdet — är därför obe
hövlig för kreditinstituten. Hänsyn till det risktagande som ligger i 
fram tida, potentiella risker bör som fram hålls i propositionen återspeg
las i det egna kapitalets storlek. Därvid är kapitaltäckningsreglerna ett 
centralt styrinstrum ent. Regeringen aviserar i propositionen att den 
avser att återkom m a till frågan om  justeringar i kapitaltäckningsregler
na m ot bakgrund av den förändrade beskattningen.

U tskottet vill med hänvisning till det anförda avstyrka kravet i 
m otion Sk58 yrkande 11 på en alternativ  schablonm ässig värdering av 
lager av fordringar m.m. i kreditinstitu ten .

I likhet med förslaget beträffande finansiella företag slopas möjligheten 
för skadeförsäkringsföretag att bygga upp  obeskattade värderegleringsre- 
server. Avdragsrätten för avsättningar till såväl regleringsfond för tra
fikförsäkring som utjäm ningsfond slopas. Värderegleringsreserver skall 
återföras till beskattning vid övergången till det nya systemet.

En närm are granskning görs av grunderna för avsättning till säker
hetsfond för att få k larhet om  denna rym m er inslag av skattekonsolide- 
ring. Enligt propositionen är avsikten att skadeförsäkringsbolagen efter 
den företagna granskningen skall få m öjlighet till SURV-avsättningar. 
G ranskningen skall även om fatta konsekvenserna av en återföring till 
beskattning av regleringsfond för trafikförsäkring och utjämningsfond.

Enligt m otion Sk60 av Per-O la Eriksson (c) får skattereglerna inte 
tvinga ömsesidiga och kundägda försäkringsbolag att om bilda sig till 
aktiebolag. Ett yrkande av m otsvarande innebörd  finns i m otion Sk80 
av Håkan Hansson och Kjell Ericsson (båda c). M otionärerna hem stäl
ler att åtgärder vidtas för att e lim inera snedvridning av konkurrensför
hållanden m ellan olika skadeförsäkringsföretag i samband med avskatt
ningen av reserver. I m otion Sk96 yrkande 36 av O lof Johansson m.fl. 
(c) hemställs om  utredning angående de ömsesidiga bolagens konkur
rensförutsättningar och att läm pliga åtgärder skall vidtas om  dessa 
förutsättningar försämras.

Det problem  som  m otionärerna tagit upp gäller i vad mån framtida 
SURV-avsättningar kan kom pensera för avskattningen av de reserver 
som skall lösas upp vid övergången till det nya systemet. Här uppkom 
m er skillnader m ellan olika företagsform er på grund av skillnader i 
storleken av det egna beskattade kapitalet. Som har redovisats i propo
sitionen bereds för närvarande frågor om  avskattningsreglernas konse
kvenser. Den fråga m otionärerna tagit upp bör enligt utskottets me
ning granskas i sam band med att frågan om  SURV-avsättningar i de 
berörda företagen härvid övervägs. U tskottet finner mot denna bak
grund inte anledning att besluta ett tillkännagivande till regeringen i 
denna fråga. M otionsyrkandena avstyrks följaktligen.

I fråga om  byggnadsföretag gäller för närvarande att omsättningsfastig- 
heter får tas upp till lägst 85 %  av anskaffningsvärdet eller 90 %  för



aktiebolag m.fl. företag som omfattades av första steget i skatterefor
m en. Detta m edför en m öjlighet till schablonm ässig nedskrivning om  
15 % eller med 10 % för de nyss näm nda aktiebolagen. H ar samtidigt 
gjorts avsättning till resultatutjäm ningsfond reduceras nedskrivnings- 
m öjligheterna till 10 % respektive 5 %. D irekta och indirekta kostna
der räknas in vid beräkningen av anskaffningsvärde för omsättningsfas- 
tighet. Förslaget i propositionen innebär att m öjligheten till schablon
mässig nedskrivning av om sättningsfastigheter avskaffas. Värderingen 
skall göras strik t enligt bokföringslagens regler.

Pågående arbeten  till fest pris ger också en m öjlighet till schablon
mässig nedskrivning. Värdet av arbetena skall aktiveras till lägst 85 % 
av nedlagda kostnader (90 % för de ovan näm nda aktiebolagen m.fl.). 
Därvid räknas endast de direkta kostnaderna in. När det gäller de 
indirekta kostnaderna behöver dessa inte aktiveras utan de får omkost- 
nadsföras löpande. Det får alltså ske ett d irek t avdrag för dessa. De 
indirekta kostnaderna — t.ex. adm inistrationskostnader som inte kan 
hänföras till byggarbetsplatsen, lönekostnader m .m . för ekonom ifunk
tion, företagsledning och allm än adm inistration, samt lokal- och kon- 
torsom kostnader — uppgår i allm änhet till ca 5 % av de direkta 
kostnaderna. M öjligheten till skattemässig reservering b lir här alltså 
högst 15 % (respektive 10 % ) av de d irek ta kostnaderna, men till 
detta kom m er att de indirekta kostnaderna kan dras av direkt. Enligt 
propositionen skall pågående arbeten till fest pris som alternativ till 
strikt värdering enligt bokföringslagens regler tas upp till lägst 97 % 
av nedlagda kostnader. Något undantag skall inte gälla för indirekta 
kostnader. Härvid hänvisas till vad bokföringsnäm nden fram hållit i sitt 
remissvar om  att värdet av alla om sättningstillgångar från redovisnings- 
mässiga utgångspunkter bör ink ludera även indirekta kostnader.

För arbeten på löpande räkning  får d irek ta och indirekta kostnader 
dras av löpande. Resultatredovisningen sker i takt med faktureringen. 
Någon förändring föreslås inte i detta hänseende. I övrigt avser propo
sitionen slopande av m öjligheten att vid värderingen beakta medelvär
dena av de två närm ast föregående beskattningsåren samt att basbe- 
loppsavdraget för pågående arbeten i konsultrörelse avskaffas.

I m otion Sk58 yrkande 12 av Carl Bildt m.fl. (m ) hemställs att 
pågående arbeten till fest pris skall alternativt kunna tas upp till lägst 
95 % av nedlagda kostnader. Vidare hem ställs i yrkande 13 i samma 
m otion att ind irekta kostnader vid pågående arbeten skall få kostnads- 
föras om edelbart.

Om läggningen av skattesystemet innebär att alla slag av skattemässig 
konsolidering tas bort vid värdering av lager och liknande tillgångar. 
Värderingen av omsättningsfastigheter i byggnadsföretag bör mot denna 
bakgrund göras strik t enligt bokföringslagens (BFL) regler. Vad gäller 
frågan om  värderingen av pågående arbeten tillkom m er frågan om de 
indirekta kostnaderna, som enligt dagens system får dras av direkt. En 
utgångspunkt för den nya företagsbeskattningen är att man i ett bas- 
breddat system med låg skattesats inte bör ha m öjlighet till en mer 
försiktig värdering av lager än som föreskrivs i BFL. Detta talar för att 
den skattemässiga behandlingen av indirekta kostnader vid pågående
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arbeten bör grundas på redovisningsmässiga överväganden. Mot bak
grund av vad som anförts i propositionen i denna fråga anser utskottet 
att även de indirekta kostnaderna bör ingå i värdet av de pågående 
arbetena på sätt som avses i propositionen. Utskottet vill em ellertid 
fram hålla att ändrade skatteregler för de indirekta kostnaderna kan 
medföra vissa tilläm pningsproblem  av övergångskaraktär för såväl före
tagen som skattem yndigheterna. I syfte att m ildra dessa svårigheter och 
ge rim lig tid för en om ställning föreslås i propositionen att möjlighe
ten att få d irekt avdrag för samtliga indirekta kostnader behålls för 
kostnader som lagts ned under räkenskapsår som taxeras år 1992 eller 
tidigare. M otsvarande övergångsregler föreslås även gälla i fråga om 
pågående arbeten i konsultrörelse.

Utskottets ställningstagande innebär att propositionen tillstyrks i nu 
ifrågavarande del och att m otion Sk58 yrkandena 12 och 13 avstyrks.

Pensions- och försäkringssparande!
RINK har i sin analys av dagens skattesystem identifierat om råden som 
inte är neutralt behandlade. E tt sådant om råde är beskattningen av 
försäkringssparandet. Sparande i pensionsförsäkring (P-försäkring) be
skattas inte alls och sparande i kapitalförsäkring (K-försäkring) beskat
tas enligt gynnande regler som gör detta sparande gynnsam m are än 
vanligt banksparande. Också tryggande av tjänstepension har en gyn
nad position. Bristande neutralite t råder även i fråga om  sociala 
avgifter.

För att åstadkom m a större neutralitet m ellan privatpersoners direkta 
sparande och försäkringssparande föreslås i propositionen att det införs 
en avkastningsskatt på pensionsmedel. Livförsäkringsföretag skall vara 
skattskyldig^ för avkastning av pensionsförsäkringskapitalet. Motsvaran
de skall gälla för pensionsstiftelse och för arbetsgivare som avsatt 
medel på skuldkonto Avsatt till pensioner.

Livförsäkringsföretagens skatteunderlag skall utgöras av nettointäk
ten av företagets kapital- och fastighetsförvaltning beräknad enligt 
reglerna för näringsverksam het. Avgångsbidragsförsäkring (AGB) skall 
undantas. I fråga om  avsättning på konto i företag b lir beskattningsun
derlaget det bokförda värde av pensionsskulder som är avsatt med 
avdragsrätt vid ingången av beskattningsåret. Skatten b lir avdragsgill 
för arbetsgivaren.

Skattesatsen skall vara för försäkringsbolag och stiftelser 10 % för 
avkastning på tjänstepensionskapital och 15 % för avkastning på övrigt 
pensionskapital. För kontotryggande skall en skatt om  1,1 % tas ut på 
den med avdragsrätt avsatta pensionsskuldens bokförda värde vid be
skattningsårets ingång. De lägre skattesatserna i förhållande till direkt 
sparande motiveras enligt propositionen av det angelägna i att åstad
kom m a sparstim ulanser och även att pensionssparandet är långsiktigt 
och bundet. De olika skattesatserna mellan tjänstepensioner och annan 
privatpension motiveras av de skillnader som finns m ellan dessa för- 
säkringstyper. Skattesatsen på kontotryggat pensionskapital grundar sig



på beräkningar av en genom snittlig avkastning i livförsäkringsföretagen 
och är avsedd att innebära en  faktisk beskattning motsvarande den som 
gäller för övrig tjänstepension.

1 m otion Sk59 yrkande 40 av Carl Bildt m.fl. (m ) hemställs om  
avslag på propositionen i fråga om  avkastningsskatt på pensionssparan
de. Enligt m otion Sk81 yrkande 20 av Lars W erner m.fl. (v) yrkas 
därem ot att avkastningsskatten på tjänstepensioner och övrigt pen
sionssparande skall uppgå till 30 % för att uppnå likform ig beskatt
ning med andra kapitalinkom ster. Med hänsyn till att ett bifall till 
detta yrkande skulle innebära ett helt annat läge för denna typ av 
sparande i förhållande till regeringsförslaget, vill m otionärerna i yr
kande 23 i sam m a m otion att riksdagen skall uppdra åt regeringen att 
noga följa utvecklingen av denna skärpning. I samma v-m otion, y rkan
de 24, hem ställs även att en real beskattning av kollektiva pensionsfon
der bör prövas.

Y rkanden om  att pensionssparande! inte skall beskattas genom  en 
särskild avkastningsskatt återfinns också i de under den allm änna 
m otionstiden väckta m otionerna Sk413 yrkande 4 i denna del av Sten 
Svensson m.fl. (m ) och Sk402 yrkande 5 av Bo Lundgren m.fl. (m).

F inansutskottet har i y ttrande till skatteutskottet tillstyrkt propositio
nen i förevarande del. F inansutskottet har fram hållit det eftersträvans
värda i en ökad neutra lite t vid beskattningen av avkastningen på 
kapital. Detta är angeläget av resursallokeringsskäl och med hänsyn till 
målet att förebygga skatteplanering. Å andra sidan bör enligt finansut
skottets m ening inte sådana förändringar vidtas som allvarligt kan 
minska det långsiktiga sparandet. Sparform er som ansetts särskilt ange
lägna och därför hittills varit kraftigt gynnade måste bedömas utifrån 
vad en skärpt beskattning kan la för konsekvenser för det långsiktiga 
sparandet. Detta sparande spelar en viktig roll i sam hällets långsiktiga 
kapitalbildning. Avsteg från den likformiga beskattningen på kapital 
kan leda till skattearbitrage, dvs. att m an kan låna pengar mot en 
30-procentig skattereduktion för räntekostnaderna och placera m edlen 
i ett sparande med lägre beskattning av avkastningen. F inansutskottet 
e rin rar i detta sam m anhang em ellertid att de avsteg som föreslås i 
propositionen avser ett långsiktigt och bundet sparande. M öjligheterna 
att d irekt tillgodogöra sig avkastningen är därm ed starkt begränsade. 
Skillnaden m ellan skattesatserna är också enligt finansutskottets me
ning så liten att skattearbitrage norm alt inte blir lönsam t med hänsyn 
till bl.a. förekom sten av o lika typer av transaktionskostnader.

I likhet med finansutskottet tillstyrker skatteutskottet att det införs 
en  särskild avkastningsskatt på pensionssparande! i enlighet med vad 
som föreslagits i propositionen. Enligt utskottets m ening bör avkast
ningsskatten inte beräknas till högre skattesatser än i propositionen. 
Detta innebär att utskottet tillstyrker propositionen i denna del och 
avstyrker samtliga här ovan näm nda m otionsyrkanden.

En följd av förslaget beträffande löneskatt på förvärvsinkom ster är 
enligt propositionen att också en löneskatt på pensionsavsättningar skall 
tas u t i takt med att pensionsrätt tjänas in. Detta innebär i p rincip  att



det avdragsgilla beloppet i förvärvskällan bör ligga till grund för 
löneskatten och i förekom m ande fall det belopp som betalas ut i 
pension utan att ha föregåtts av tryggande. Ett sådant uttag på tjänste- 
pensionsom rådet kräver ytterligare överväganden liksom förhållandet 
att egenföretagarnas pensionskapital egentligen borde bli beskattat en 
ligt den lägre skattesats som skall gälla för tjänstepension. Enligt 
propositionen skall ett författningsförslag till ett differentierat uttag av 
särskild löneskatt för dessa fall utarbetas senare i år.

Enligt m otion Sk59 yrkande 41 av Carl Bildt m.fl. (m) hemställs att 
särskild löneskatt på pensionsprem ier inte skall tas ut. E tt liknande 
yrkande återfinns i den under allm änna m otionstiden i år väckta 
m otionen Sk402 yrkande 3 av Bo Lundgren m.fl. (m).

Egenföretagarnas pensionsförhållanden tas upp i m otion Sk96 yr
kande 30 av O lof Johansson m.fl. (c). Enligt m otionen skall egenföre
tagare fa fullständig kom pensation för att deras pensionsförsäkringar 
belastas med högre skatt än tjänstepensioner, t.ex. genom ett differen
tierat uttag av löneskatt.

Utskottet vill fram hålla att syftet med den särskilda löneskatten är 
att åstadkom m a neutralitet mellan alla förvärvsinkom ster även i social- 
avgiftshänseende. Finansutskottet har inte haft någon erin ran  mot 
propositionen i denna del mot bakgrund att snedvridningar skulle 
kunna uppkom m a om  det skattemässiga utfallet blir olika beroende på 
om  arbetsgivaren eller den anställde gör pensionsavsättningen. Skatte
utskottet avstyrker m otionerna Sk59 yrkande 1 och Sk402 yrkande 3.

Beträffande yrkandet i c-m otionen Sk96 yrkande 30 vill utskottet 
e rin ra  om  att regeringen har för avsikt att senare i år återkom m a med 
förslag om  en differentierad löneskatt. U tskottet finner mot denna 
bakgrund inte anledning att göra ett tillkännagivande till regeringen i 
frågan och m otionsyrkandet avstyrks.

Beträffande beskattning av K-försäkringskapital föreslås ett slopande av 
den särskilda beräkningsm etoden för beskattningen hos försäkringsbo
lagen av K-försäkring. Detta innebär att bolagsskattesatsen — 30 % — 
blir tilläm plig. Eftersom livförsäkringsföretagen inte kom m er att ha 
rätt till SURV-avsättningar kom m er denna form ella skattesats att ligga 
nära den faktiska skattesatsen. U tskottet tillstyrker propositionen i 
denna del.

I propositionen föreslås att den som betalar premier i utländskt försäk
ringsföretag skall beskattas med 15 % av prem iebeloppet. Det skall 
em ellertid  vara möjligt att få nedsättning eller befrielse med hänsyn till 
eventuellt liknande eller motsvarande beskattning på försäkringsspar
ande i utlandet.

I m otion Sk59 yrkande 42 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas om  avslag 
på propositionen i denna del.

F inansutskottet har tillstyrkt förslaget i propositionen och har där
vid betonat att i de fall försäkringssparande i utlandet beskattas bör 
skatten på de prem ier som betalats i u tlandet kunna sättas ned.



Med instäm m ande i vad finansutskottet anfört tillstyrker utskottet 1989/90:SkU 30
propositionen även i förevarande del och avstyrker följaktligen mo- 
tionsyrkandet.

Särskilda företagsformer
Enhetliga regler för aktiebolag och andra proportionellt beskattade 
subjekt skall gälla i fråga om  skattesatsens storlek och p rinciperna för 
inkom stberäkningen. I avvaktan på stiftelse- och föreningsskattekom- 
m itténs förslag görs inga ändringar i fråga om  skattskyldighetens om 
fattning för stiftelser och ideella föreningar. Förvaltningsföretag, invest- 
mentföretag, aktiefonder, stiftelser, ideella föreningar, allm ännyttiga 
bostadsföretag, bostadsföreningar och bostadsaktiebolag får inte tillgång 
till skatteutjäm ningsreserv.

Eftersom det enligt propositionen är väsentligt att all affärsverksam
het behandlas så likformigt som möjligt behålls avdragsrätten för 
utdelning på medlemsinsatser i kooperativa föreningar när Annellavdra- 
get behålls för aktiebolagen.

1 den under allm änna m otionstiden i år väckta m otionen L215 av 
Sven Eric Lorentzon m.fl. (m ) har yrkats om  bibehållande av avdrags
rätten för utbetald ränta på insatskapital i ekonom iska föreningar. 
Syftet med m otionen är tillgodosett genom det i propositionen fram 
lagda förslaget. E tt tillkännagivande till regeringen i frågan är alltså 
onödigt, och yrkandet härom  avstyrks följaktligen.

A ndra frågor rörande utdelning m.m. från ekonomiska föreningar har 
tagits upp i m otion Sk78 av Håkan Hansson och Per-Ola Eriksson (c). 
Enligt m otionens yrkande 1 skall utdelning från ekonom isk förening 
som överförs till insatskapitalets konto undantas från beskattning hos 
den utdelningsberättigade tills dess att medlen utbetalas. Yrkande 2 
gäller en ändring i lagen om ekonom iska föreningar i syfte att för
eningarna skall ges m öjlighet att lösa m edlem m arnas andelar även till 
den del dessa överstiger inbetalda insatser. I yrkande 3 hemställs om 
en översyn i syfte att tilläm pningsom rådet för bestäm m elserna om 
kooperativa föreningars rätt till avdrag för rabatter och pristillägg skall 
utvidgas så att de gäller även nya ekonom iska föreningar som inte 
uppfyller de högt ställda krav på öppenhet som gäller för närvarande.

Enligt utskottets m ening aktualiserar m otionsförslagen vissa frågor 
om  regelverket för de ekonom iska föreningarna som har betydelse 
även utanför beskattningsom rådet. Utskottet finner inte skäl att övervä
ga de föreslagna förändringarna i förevarande ärende. U tskottet avstyr
ker därför m otion Sk78 yrkandena 1 — 3.



Vissa frågor om enskild näringsverksamhet m.m.
Det har framgått av utskottets redovisning tidigare att skattereform en 
innebär en om läggning också vad gäller reserveringsmöjligheterna fö r  
egenföretagare. I propositionen föreslås att egenföretagare skall få rätt 
att göra avsättning till skatteutjäm ningsreserv med 30 %  på ingående 
eget kapital och med 20 % av årets lönesum m a. I underlaget för 
K-SURV får värdet av näringsfastigheter tas upp till endast 70 % 
eftersom försäljningar av sådana fastigheter skall redovisas i inkom st
slaget kapital.

Med hänsyn till att arbetet i nystartade företag ofta utförs i huvudsak 
av egenföretagaren själv och att SURV-grundande kapital i början av 
en verksam het i allm änhet är av ringa betydelse har en kom binerad 
K-SURV och L-SURV ansetts inte alltid kunna tillgodose sådana behov 
för egenföretagare att åstadkom m a inkom stutjäm ning. Som alternativ 
till K-SURV och L-SURV föreslås därför en m öjlighet till reservering 
grundad på den egna inkom sten i likhet med reglerna för inkomstba- 
serad avsättning till den nuvarande resultatutjäm ningsfonden. En så
dan inkom stbaserad reserv, I-SURV, bör enligt förslaget få uppgå till 
15 % av årets inkom st. I-SURV fyller även funktionen att förenkla 
beskattningen för företagare med liten volym på sin verksam het.

Möjligheten att göra avsättningar till investeringsreserv föreslås av
skaffad redan fr.o.m. 1991 års taxering med tilläm pning i bokslut 
fr.o.m. den 30 april 1990. Även uppfinnarkontona avskaffas. De upp
hävda lagarna skall dock ha fortsatt giltighet för gjorda avsättningar. 
Möjligheten att göra avsättningar till skogskonton och — i motsats till 
utredningsförslaget — upphovsm annakonton behålls. Ränta på konto
medel skall beskattas genom uttag av en skatt på 15 %. Fartygs-, 
återanskaffnings- och nyanskaffningsfonderna slopas också för enskilda 
näringsidkare. Även enskilda näringsidkare ges möjlighet att använda 
ersättningsfond.

I m otion Sk94 yrkande 13 av Krister Skånberg m.fl. (m p) yrkas 
såvitt nu är i fråga att s.k. särskild redovisningsm etod (SRM) för 
egenföretagare bör införas. Enligt m otion Sk320 yrkande 9 av Carl 
Bildt m.fl. (m ) bör reserveringsm öjligheter för egenföretagare i linje 
med den s.k. SRM -metoden genomföras.

Utskottet har inledningsvis näm nt att frågan om  SRM -metoden skall 
prövas ytterligare. Det är mot denna bakgrund ännu  för tidigt att ta 
ställning till införande av denna metod i beskattningen eller av reser
veringsm öjligheter som har aktualiserats i diskussionerna om  utform 
ningen av denna. Utskottet avstyrker m otionerna Sk94 yrkande 13 i 
denna del och Sk320 yrkande 9.

I m otion Sk58 yrkande 14 av Carl Bildt m.fl. (m ) hemställs att den 
egna inkom sten skall få ingå i underlaget vid egenföretagares avsättning 
till L-SURV. U tskottet vill hänvisa till att enskilda näringsidkare har 
möjlighet att använda sig av den inkom stbaserade I-SURV:en. Det 
finns enligt utskottets m ening inte tillräckliga skäl för att tillåta att den 
egna inkom sten även skall få räknas in i underlaget för avsättning till 
L-SURV. Följaktligen avstyrker utskottet m otionen.
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En m öjlighet att utan skattekonsekvenser ta i anspråk medel på investe
ringskonto till köp av pensionsförsäkringar har begärts i centerm otio
nen Sk96 yrkande 37 av O lof Johansson m.fl. samt i m otionerna Sk87 
av L ennart B runander m.fl. (c) och Sk365 av Karin S tarrin  och 
Lennart B runander (c). Enligt utskottets m ening skulle förslaget slå 
mycket olika för egenföretagare beroende på i vad mån de gjort 
avsättningar eller utnyttjat dessa för investeringar. En sådan åtgärd 
skulle också gå långt utöver syftet bakom reglerna om investeringsre- 
serv. Utskottet avstyrker m otionerna.

I m otion Sk374 återkom m er M arianne Andersson och fngbritt Irham - 
m ar (c) till en fråga om att handelsbolag bör ha möjlighet att senare- 
lägga inbetalning på investeringskonto då anstånd med inbetalning be
gärts. Med hänsyn till att systemet med investeringskonto nu avvecklas 
har det problem  m otionärerna tar sikte på inte längre aktualitet. 
Utskottet avstyrker m otionen.

Förslaget i propositionen att ta ut en skatt på ränta på skogskonto  avvi
sas i m otionerna Sk56 yrkande 3 av Kjell Ericsson (c), Sk58 yrkande 
15 av Carl Bildt m.fl. (m ), Sk96 yrkande 38 av O lof Johansson m.fl. 
(c) och Sk428 yrkande 2 av Eva Björne (m ). M otion Sk58 avser även 
källskatt på upphovsm annakonto.

Skälet för förslaget att beskatta ränta på skogs- och upphovsm anna- 
kontona är att möjligheten att utnyttja sådana konton ger förm åner 
utöver den att utjäm na inkom ster. Beskattningen skjuts upp tills uttag 
sker, vilket m edför en skattefri kredit vid nuvarande regler. URF har 
gjort jäm förelser med de skattemässiga favörer som gäller för pensions- 
försäkringssparande och har därför föreslagit en årlig skatt om  20 %. 
Enligt propositionen innebär em ellertid en skattesats på 15 % en 
läm pligare avvägning. Utskottet tillstyrker propositionen i denna del 
och avstyrker m otionsyrkandena. Vissa av utskottet förordade juste
ringar i den föreslagna lagen om  skatt på ränta på skogskontomedel 
m .m . framgår av utskottets hem ställan.

I detta sam m anhang tar utskottet upp några under den allm änna 
m otionstiden väckta frågor angående utform ningen av de gällande 
skogskontoreglerna. Kjell Ericsson m.fl. (c) har i m otion Sk397 hem 
ställt om  förändringar i i skogskontoreglerna så att medlen kan använ
das för bl.a. investeringar i nya näringsgrenar och för aktiekapital eller 
i ny förvärvskälla. Förslaget går långt utöver syftet med skogskontot, 
som är att möjliggöra en utjäm ning av inkom ster av skogsavverkning 
m ellan olika år. Utskottet finner inte anledning att överväga en sådan 
utvidgning som föreslås i m otionen och avstyrker densam m a.

I m otionerna Sk378 yrkande 3 och Sk453 yrkande 5 hem ställer Sven 
E ric Lorentzon m.fl. (m) om  en perm anentn ing  av de tidsbegränsade 
reglerna om  förhöjda insåttningsnivåer på skogskonto. U tskottet har 
tidigare avstyrkt motsvarande yrkande med hänvisning till att de 
tillfälligt förhöjda insättningsnivåerna taxeringsåren 1987—1992 beslu-



tades i syfte att stim ulera till en ökad avverkning under denna period. 
Skäl finns inte att perm anenta dessa tillfälliga insättningsnivåer. 
M otionsyrkandena avstyrks.

I ett antal m otioner har tagits upp frågor som rör beskattningen av 
rennäringen. Ingrid Hem m ingsson och Hans Dau (m) hem ställer i 
m otion Sk57 yrkande 2 att samebyar fr.o.m. 1990 års taxering ges 
möjlighet till skattefria reserveringar i enlighet med bestäm m elser för 
ekonom iska föreningar. Å terbäring till byns m edlem m ar skall bli 
avdragsgill i förvärvskällan. M artin Olsson och Karin Israelsson (c) 
yrkar i m otion Sköl att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag 
om  en anpassning av rennäringens och samebyarnas beskattningsregler 
till rennäringens speciella förhållanden. Ett liknande yrkande finns i 
ytterligare en m otion, Sk306, av sam m a m otionärer. Införande av ett 
tidsbegränsat renkonto  på fem år som skall fungera ungefär som ett 
skogskonto yrkas i m otion Sk332 av Ingrid Hemmingsson och Karl- 
Gösta Svenson (m).

Enligt utskottets m ening kan det inte vara motiverat att införa andra 
regler för rennäringen än vad som skall gälla för annan näringsverk
samhet. Som framgått tidigare kom m er rennäringen att i likhet med 
jo rdbruk  åtn ju ta generösare regler vid lagervärderingen. Det finns 
också m öjlighet för renägare att använda sig av skatteutjäm ningsreserv. 
U tskottet finner m ot denna bakgrund inte skäl att biträda yrkandena i 
de här ovan näm nda m otionerna och avstyrker följaktligen dessa.

Förslaget att enskilda näringsidkare skall kunna använda K-SURV har 
kopplats till en  ordning med s.k. räntefördelning. Om  underlaget till 
K-SURV är negativt skall ett belopp motsvarande underlaget m ultip li
cerat med statslåneräntan redovisas som intäkt av näringsverksam het 
och som avdrag i inkomstslaget kapital. Det är detta förfarande som 
kallas räntefördelning. Vid beräkning av underlaget undantas dock dels 
ett belopp om  50 000 kr., dels föregående års ackum ulerade under
skott i förvärvskällan. Särskilda övergångsregler gäller t.o.m . 1999 års 
taxering för det negativa kapitalunderlag som finns vid övergången till 
det nya systemet. Vidare skall t.o.m. 1995 års taxering räntesatsen för 
räntefördelning inte vara hela statslåneräntan.

I m otion Sk58 yrkande 16 av Carl Bildt m.fl. (m ) hemställs om 
avslag på propositionen i denna del.

Enligt utskottets m ening kan en ordning  med räntefördelning inte 
undvaras om  K-SURV skall vara tillgänglig för egenföretagare. Risken 
för transaktioner i skatteundandragande syfte är annars påtaglig. Det 
kan em ellertid  inte uteslutas, att de föreslagna reglerna kan medföra 
svårigheter för skattskyldiga och skattem yndigheter. Utskottet förutsät
ter att regeringen även här följer utvecklingen och vidtar de åtgärder 
som behövs. U tskottet tillstyrker propositionen i denna del och avstyr
ker m otionsyrkandet.

Propositionen innebär att rätten till brutet räkenskapsår avskaffas för 
enskilda näringsidkare, dödsbon och juridiska personer som förvaltar



samfällighet och vars inkom st beskattas hos delägarna sam t för sådana 
handelsbolag där fysisk person eller dödsbo skall beskattas för bolagets 
inkom ster. En dispensm öjlighet införs för vissa speciella fell.

I tre m otioner yrkas avslag på förslaget att enskilda näringsidkare 
inte skall fa använda brutet räkenskapsår. Dessa m otioner är Sk57 
yrkande 1 av Ingrid H em m ingsson och H ans D au (m ), Sk58 yrkande 
18 av Carl Bildt m.fl. (m ) och Sk94 yrkande 13 i denna del av Krister 
Skånberg m.fl. (m p). Frågan har tagits upp  även i m otion Sk301 av 
Knut W achtm eister (m) från den allm änna m otionstiden. Också i den 
m otionen yrkas att m öjligheten för enskilda näringsidkare att använda 
sig av brutet räkenskapsår skall finnas kvar.

Bakgrunden till förslaget i propositionen är vikten av att tillgångar 
och skulder liksom inkomst- och utgjfitsräntor fördelas korrek t mellan 
näringsverksam heten och privatekonom in. G enom  förslagets utform 
ning uppnås att all näringsverksam het som skall beskattas kom m unalt 
kom m er — om  m an bortser från dispensfellen — att fa kalenderåret 
som beskattningsår.

Den kritik  som  förekom m it m ot förslaget gäller bl.a. att detta leder 
till en ökad belastning för bokföringsbyråer m.fl. Enligt propositionen 
har de flesta egenföretagarna redan kalenderår som  räkenskapsår. Det 
m erarbete som ändå föranleds av en viss ökn ing  i antalet deklarationer 
kom m er dock att underlättas av att det inte uppkom m er kom plikatio
ner på grund av att näringsverksam heten och privatekonom in deklare
ras vid olika tidpunkter.

Em ellertid bör enligt propositionen prövas vad som kan göras för 
att ge de berörda en m öjlighet att fördela arbetet över en något längre 
tidsperiod. I propositionen erinras om  att den som i varaktigt bedriven 
rörelse biträder deklarationsskyldig med att upprätta självdeklaration 
kan fe tillstånd att enligt tidsplan läm na deklaration  under tiden den 1 
a p r il—den 31 maj under taxeringsåret. I propositionen anförs också att 
det kan finnas ett utrym m e att något flytta fram  den nuvarande 
slu ttidpunkten  för deklarationer som skall läm nas inom  tidsplan. 
D enna fråga skall enligt propositionen prövas i sam band med ändring
ar i deklarations- och uppgiftsskyldigheten som aktualiseras till följd av 
skattereform en. Enligt vad utskottet erferit har regeringen i en lagråds
remiss föreslagit att den nuvarande slu ttidpunkten  för att läm na dekla
ration  enligt tidsplan flyttas fram till den 15 jun i.

Utskottet anser att fördelarna med kalenderår som räkenskapsår 
talar för att förslaget genom förs. Utskottet förutsätter em ellertid att 
regeringen följer utvecklingen och uppm ärksam m ar om  det trots en 
fram flyttning av deklarationstidpunkten uppkom m er olägenheter av 
betydenhet. U tskottet utgår ifrån att regeringen i så fell återkom m er 
till riksdagen i frågan. Med hänvisning till det anförda tillstyrker 
utskottet propositionen i nu berörd del och avstyrker m otionerna Sk57 
yrkande 1, Sk58 yrkande 18, Sk94 yrkande 13 i denna del och Sk301.

Någon ändring föreslås inte beträffande grunderna för bedöm ningen av 
när en bil m ed blandad användning kan anses utgöra tillgång i närings
verksam het. Frågan får liksom hittills avgöras med utgångspunkt från



det allm änna stadgandet i 20 § KL på vilken gällande praxis grundas. 
För att en bil skall räknas in i avskrivningsunderlaget krävs alltså att 
den kan anses nödvändig för näringsverksam heten. En sådan bil utgör 
en tillgång i verksam heten för vilken värdem inskningsavdrag medges 
och det skattemässiga restvärdet räknas in i underlaget för skatteutjäm 
ningsreserv.

För att anpassa reglerna för egenföretagare till vad som gäller för 
löntagare föreslås i propositionen att en egenföretagare som även för 
privat b ruk disponerar en bil som ingår i hans näringsverksam het skall 
påföras bilförm ån enligt sam m a regler som gäller för löntagare, och att 
avdrag för kostnader för egen bil i tjänsten anpassas till vad som gäller 
vid beräkning av inkom st av tjänst. Vid beräkning av inkom st av tjänst 
medges avdrag för kostnader för resor med egen bil i tjänsten med 12 
kr. per mil. Dessa regler skall alltså fortsättningsvis gälla även för 
egenföretagare. Avdraget för tjänsteresor gäller näringsidkare som inte 
redovisar bilen som ett inventarium  i näringsverksam heten. Liksom 
enligt nuvarande regler skall den skattskyldige kunna redovisa under
laget för avdraget genom  körjournal eller på annat lämpligt sätt.

I m otion Sk58 yrkande 19 av Carl Bildt m.fl. (m) hemställs att 
avdrag skall medges för faktiska kostnader vid resor i näringsverksam
heten med egen bil. Enligt m otion Sk96 yrkande 40 av O lof Johansson 
m.fl. (c) skall avdraget för resor med egen bil medges med 15 kr. per 
mil eller med verklig kostnad om  denna kan visas överstiga detta 
schablonbelopp.

Utskottet instäm m er i förslaget i propositionen att anpassa reglerna 
för egenföretagare till de regler som gäller för löntagare. U tskottet har 
tidigare i betänkandet avstyrkt yrkanden om  högre nivå på avdraget för 
bilkostnader vid beräkning av inkom st av tjänst. U tskottet avstyrker 
således även m otionerna Sk58 yrkande 19 och Sk96 yrkande 40.

I två m otioner har tagits upp en fråga om  näringsidkares avdragsrätt 
för kostnader för en lokal i bostaden. Enligt m otion Sk58 yrkande 20 
av Carl Bildt m.fl. (m ) kan den i propositionen föreslagna uppdelning
en i privatbostad och näringsfastighet missgynna egenföretagare efter
som vissa kostnader som hänför sig till näringsverksam heten inte blir 
avdragsgilla. Enligt m otionen skall en lokal i egen bostad kunna 
föranleda avdrag för kostnader i inkomstslaget näringsverksam het. Ett 
liknande yrkande finns i m otion Sk94 yrkande 13 i denna del av 
Krister Skånberg m.fl. (m p).

Utskottet vill erin ra  att i förslaget till ny punk t 27 av anvisningarna 
till 23 § KL har efter m önster av hittills gällande bestäm melser tagits 
in en bestämmelse som ger m öjlighet för näringsidkare som har lokal i 
egen bostad att fa avdrag i näringsverksam heten för kostnader som är 
om edelbart betingade av näringsverksam heten. U tskottet tillstyrker 
denna u tform ning av avdragsrätten och avstyrker följaktligen m otio
nerna Sk58 yrkande 20 och Sk94 yrkande 13 i denna del.

Propositionen innebär att det nuvarande undantaget för beskattning 
vid uttag av bränsle fö r  uppvärmning från jord- och skogsbruksfastighe- 
ter inte behållits i det nya systemet. Som skäl härför anförs i proposi-



tionen att mangårdsbyggnader skall beskattas som privatbostadsfastighe
ter i det nya systemet. U tskottet har tidigare i betänkandet tillstyrkt 
propositionen i fråga om  beskattningen av mangårdsbyggnaderna.

I m otionerna Sk76 av Per-O la Eriksson m.fl. (c), Sk82 av Hans Dau 
och Sven Eric Lorentzon (m ) och Sk96 yrkande 14 av O lof Johansson 
m.fl. (c) hemställs om  att det nuvarande undantaget från beskattning 
vid uttag av bränsle från egen fastighet skall behållas. Som m otiv för 
ett fortsatt undantagande fram hålls bl.a. att skattefriheten har medfört 
att många bostadshus nu värms med ved eller flis, som i de flesta fall 
består av ved av restprodukter från röjn ingar och avverkningar. Dessa 
restprodukter skulle enligt m otionen  inte ha tagits till vara om  skatte
friheten inte hade funnits.

Skattefriheten för uttag av bränsle för uppvärm ning av bostadshus 
infördes från och med 1978 års taxering. L iknande skäl som nu anförs 
i m otionerna för en fortsatt skattefrihet låg till grund för riksdagsbeslu
tet. Det fram hölls även att det från skogs- och m iljövårdssynpunkt var 
angeläget att skattereglerna utform ades så att nödvändig gallring och 
rö jn ing av skog inte skulle bli eftersatt. Det fram hölls vidare vara ett 
sam hällsintresse att den energireserv i form  av avfallsvirke, som skogs
industrin  inte kan utnyttja, i möjligaste m ån kunde tas till vara för 
uppvärm ning.

Skatteutskottet anser det vara m otiverat med ett fortsatt undantag 
från beskattningen vid uttag av bränsle för uppvärm ning. U tskottet 
avstyrker således propositionen i denna del och förordar i enlighet 
med m otionerna Sk76, Sk82 och Sk96 yrkande 14 att den i propositio
nen föreslagna bestäm melsen angående uttagsbeskattning i punkt 1 
fjärde stycket anvisningarna till 22 § KL kom pletteras med en bestäm
melse som m edför att uttag av bränse i här avsett fall också i fortsätt
ningen undantas från beskattning.

Handelsbolag
De regler som styr beskattningen av näringsverksam het som drivs i 
handelsbolagsform är kom plicerade. Som utskottet näm nde inlednings
vis ingår frågan om  att göra handelsbolagen till skattesubjekt i det 
fortsatta utredningsarbetet rörande en särskild redovisningsmetod 
(SRM). I avvaktan på vad detta utredningsarbete kan leda till in rik tar 
sig förslagen i propositionen på att göra anpassningar till det nya 
inkomstskattesystem et. All verksam het i handelsbolag — utom  rea
vinster vid avyttring av näringsfastigheter och bostadsrätter m.m. — 
föreslås bli beskattade i det nya inkom stslaget näringsverksamhet. Även 
verksam het i handelsbolag skall grunda rätt att göra avsättning till 
skatteutjäm ningsreserv. Avdrag för avsättning till skatteutjäm ningsre
serv skall få göras vid beräkning av handelsbolagets inkomst. Ränteför
delningen görs därem ot på delägarnivå på grundval av det justerade 
ingångsvärde som gäller i reavinstsystemet. Delägarbeskattningen av 
vissa äldre dödsbon behålls.



I m otion Sk.58 yrkande 24 av Carl Bildt m.fl. (m ) hemställs att 
riksdagen skall avslå propositionens förslag i fråga om  beskattning av 
handelsbolag och dess delägare. Enligt yrkande 25 i sam m a m otion 
skall riksdagen besluta ett tillkännagivande till regeringen av innebörd 
att nuvarande regler för handelsbolag i huvudsak skall behållas.

Utskottet tillstyrker de i propositionen framlagda förslagen i denna 
del och avstyrker m otionsyrkandena.

Fåmansföretag
U nder utredningsarbetet har d iskuterats behovet av en spärr mot att 
arbetsinkom ster i fåmansföretag om sätts till lägre beskattad utdelning 
eller reavinst. Det nya skattesystemet innebär att höga förvärvsinkom s
ter beskattas hårdare än kapitalinkom ster, och det skulle därför kunna 
vara skattemässigt lönsamt för en delägare i fåmansföretag att ta ut 
arbetsinkom ster i form av u tdeln ing eller i form av reavinst vid 
avyttring av ak tierna i ett företag. Personer som arbetar i och kontro l
lerar ett fåmansföretag skulle på detta sätt kunna undvika skatteuttaget 
om  50 % på förvärvsinkom ster över bry tpunkten  för uttaget av statlig 
inkom stskatt.

I propositionen föreslås mot den angivna bakgrunden särskilda 
regler för beskattning av utdelning och reavinst som härrör från fåmans
företag  om  skattskyldig eller närstående är eller under den senaste 
1 O-årsperioden varit verksam i betydande om fattning i företaget eller i 
ett annat företag i samma koncern. De särskilda reglerna skall inte 
tilläm pas om  den skattskyldige kan visa att utom stående i betydande 
om fattning äger del i företaget och har rätt till utdelning. Undantag 
skall också göras för reavinst som uppenbarligen inte utgör avkastning 
av den skattskyldiges eller närståendes arbetsinsats.

De särskilda reglerna innebär i fråga om  utdelning som överstiger 
norm al kapitalavkastning på aktier eller andelar samt läm nade ovill
korliga kapitaltillskott att denna skall beskattas som inkom st av tjänst. 
U trym m et för norm albeskattad utdeln ing får sparas för att öka detta 
u trym m e eller reavinst senare år. Det sparade utrym m et räknas årligen 
upp  med statslåneräntan med ett tillägg på 5 %. O m  den skattskyldiges 
m ake eller — såvitt gäller skattskyldig under 18 år — förälder är eller 
under någon del av senaste 1 O-årsperioden varit verksam i företaget i 
betydande om fattning skall skatt på överskjutande utdelning beräknas 
som om  beskattning skett hos den av dessa personer som har den 
högsta beskattningsbara inkom sten och som är eller har varit verksam 
i företaget.

Vid avyttring av aktier m.fl. finansiella instrum ent i ett fåmansbolag 
skall hälften av den del av realisationsvinsten som överstiger kvarståen
de sparad u tdeln ing tas upp som inkom st av tjänst.

I m otion Sk.58 yrkandena 8 och 9 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas om  
avslag på förslaget om  spärregler för u tdeln ing och reavinstbeskattning
en för delägare i fåmansbolag. E tt liknande yrkande finns i ytterligare 
en  partim otion från m oderata sam lingspartiet, Sk59 yrkande 38. I



anslu tning till de föreslagna spärreglerna yrkas i m otion Sk94 yrkande 
11 av Krister Skånberg m.fl. (m p) att reavinst vid försäljning av 
fåmansföretag skall kunna fördelas över flera år i de fall företaget 
byggts upp under flera år.

Utskottet vill fram hålla att syftet med de särskilda reglerna för 
beskattning av delägare i fåmansföretag är att fö rhindra att sparade 
arbetsinkom ster om vandlas till lägre beskattade reavinster, inte att 
försvåra norm alt företagande. Enligt utskottets m ening har de i propo
sitionen föreslagna spärreglerna fått en ändam ålsenlig utform ning. 
U tskottet avstyrker m otionerna Sk58 yrkande 8 och 9, Sk59 yrkande 
38 och Sk94 yrkande 11.

I propositionen har även tagits upp en fråga angående förhöjt avdrags- 
utrymme för fåmansföretagares lån i näringsverksam heten. Som fram
gått tidigare i betänkandet kom m er i fortsättningen begränsningar att 
gälla för m öjligheten att dra av låneräntor. Med hänsyn till att kapital
försörjningen i fåm ansföretag inte skall försvåras är det enligt proposi
tionen m otiverat att dessa kan medges avdrag utöver de allm änna 
reglerna. A vdragsutrym m et skall enligt förslaget utökas med möjlighet 
att d ra av rän tor upp till ett belopp som m otsvarar statslåneräntan plus 
5 % beräknat på anskaffningskostnaden för aktierna eller andelarna, 
erlagd arvs- och gåvoskatt för dessa samt läm nande av ovillkorliga 
kapitaltillskott. U tskottet tillstyrker förslaget.

Med de i propositionen föreslagna reglerna b lir det enligt propositio
nen inte längre möjligt att få obehöriga skatteförm åner av det slag som 
den nuvarande stopplagstiftningen mot vinstbolagstransaktioner och in
terna aktieöverlåtelser avser att förhindra. Det föreslås därför att denna 
lagstiftning upphävs. U tskottet tillstyrker även detta förslag.

I syfte att fö rh indra att företagsledare eller delägare i fåmansföretag 
skaffade sig obehöriga skatteförm åner genom olika transaktioner mel
lan företaget och sig själva infördes år 1976 vissa särregler fö r  fåm ansfö
retag (de s.k. stoppreglerna). Dessa regler utform ades så att den för 
aktiebolagen gällande dubbelbeskattningseffekten inte elim inerades.

Enligt propositionen kvarstår behovet av särregler för fåmansföretag 
även i det reform erade skattesystemet. Reglerna bibehålls därför med 
vissa anpassningar till det nya skattesystemet. Beskattning skall ske i 
inkomstslaget tjänst eftersom inkomstslaget tillfällig förvärvsverksam
het inte skall finnas kvar. Reglerna föreslås bli överförda till 32 § KL. 
Samtidigt förordas vissa justeringar av främst teknisk natur.

Företagsledaren skall beskattas för hela anskaffningsvärdet vid få
mansfö retagets förvärv från utom stående av lös egendom som uteslu
tande eller så gott som uteslutande är avsedd för företagsledarens eller 
närståendes privata b ruk. U ndantag görs för förvärv av bil som beskat
tas som bilförm ån. I konsekvens med detta har företaget avdragsrätt för 
bilkostnaderna. En delägare eller närstående som till företaget säljer in 
egendom som avses i 30 § SIL beskattas för hela köpeskillingen som 
intäkt av tjänst om  egendom en inte är till nytta för företaget. U tköp av 
egendom till underpris skall in te föranleda beskattning av företagsleda-



ren om  denne tidigare beskattats för anskaffningsvärdet. Har en deläga
re förvärvat egendom  från företaget till ett pris som understiger m ark
nadsvärdet skall företaget beskattas för skillnaden m ellan m arknadsvär
det och vederlaget. Uttagsbeskattning sker inte i de fall företagsledaren 
beskattats vid företagets förvärv av egendom en. Vidare sker uttagsbe
skattning när ett fåm ansföretag läm nat företagsledare lån med fördelak
tig ränta.

Särskilda vinstberäkningsregler skall gälla vid delägares eller när
ståendes införsäljning av egendom  till företaget. Överstiger det avtalade 
priset m arknadsvärdet, skall som försäljningspris vid reavinstbeskatt
ningen gälla m arknadsvärdet. Skillnaden mellan försäljningspris och 
m arknadsvärde förmånsbeskattas. Schablonreglerna vid försäljning av 
fastighet och bostadsrätt får inte tilläm pas vid beräkning av vinsten om  
inte fastigheten eller bostadsrätten helt eller till huvudsaklig del skall 
användas i företagets näringsverksam het eller annars synnerliga skäl 
föreligger.

I m otion Sk58 yrkande 26 av Carl Bildt m.fl. (m ) hem ställs att 
regeringen skall utarbeta ett förslag av innebörd att förm åner till 
delägare i fåmansbolag i skattehänseende skall behandlas efter sam m a 
regler som annars gäller för anställda eller aktieägare. E tt liknande 
yrkande finns i m otion Sk320 yrkande 8 av Carl Bildt m.fl. (m).

Enligt utskottets m ening är sådana spärrar som för närvarande gäller 
för fåmansföretag nödvändiga också i det nya systemet. Utskottet 
tillstyrker propositionen i denna del och avstyrker m otionerna Sk58 
yrkande 26 och Sk320 yrkande 8. Detsamm a gäller den fråga angående 
hyresersättning från fåmansföretag som tagits upp i m otion Sk369 
yrkande 1 av E rik  H olm kvist (m).

De yrkanden om  avskaffande av det procentuella tillägget för vissa 
bilar vid värdering av bilförm ån för delägare i fåmansföretag som 
väckts i m otionerna Sk330 yrkande 5 av G öthe Knutson m.fl. (m , fp) 
och i yrkande 4 i den nyss näm nda m otion Sk369 av E rik  Holmkvist 
(m ) är tillgodosedda genom  förslaget i propositionen om  sam m a värde
ringsregler för delägare i fåmansföretag som för vanliga löntagare. 
Utskottet avstyrker m otionen.

Propositionen innebär även att definitionen av fåmansföretag inte skall 
om fatta handelsbolag. F ör de fall en viss bestämmelse skall omfatta 
även handelsbolag införs en definition av begreppet fåmansägt handels
bolag som i princip  överensstäm m er med definitionen av fåmansföre
tag. U tskottet tillstyrker propositionen även i denna del.

Inkomstuppdelning i familjeföretag
Den nuvarande 400-tim m arsgränsen för att m edhjälpande make själv 
skall beskattas för ersättning för sin arbetsinsats liksom bestäm melsen 
angående arbete utfört i m akarnas gem ensam m a bostad slopas. Avgö
rande skall i stället vara den faktiska arbetsinsatsen och ersättningens 
marknadsm ässighet i förhållande till det utförda arbetet. 16-årsgränsen 
för att barn själva skall beskattas för lön för sitt arbete i föräldrarnas



verksam het behålls. Beträffande ersättningar från fåmansägt handelsbo
lag till m edhjälpande make och barn , som också är delägare i bolaget, 
skall bestäm m elsen om  inkom stuppdelning gälla för all inkom st — 
bortsett från skälig ränta på insatt kapital.

U tskottet tillstyrker förändringen beträffande ersättning till medhjäl
pande make. E tt slopande av 400-tim m arsgränsen har tagits upp  i de 
under allm änna m otionstiden i år väckta m otionerna Sk341 yrkande 6 
av G ullan  Lindblad och Göthe Knutson (m) samt Sk369 yrkande 2 av 
E rik  H olm kvist (m ). Dessa m otionsyrkanden är tillgodosedda genom 
förslaget i propositionen.

I m otionerna Sk96 yrkande 41 av O lof Johansson m.fl. (c) hemställs 
att åldersgränsen för lön till barn skall sänkas från 16 till 15 år. Samma 
sak föreslås i m otionerna Sk341 yrkande 7 av G ullan Lindblad och 
G öthe Knutson (m ), Sk369 yrkande 3 av E rik  Holmkvist (m ) samt 
Sk373 av M arianne Andersson och G öran Engström  (c).

Enligt utskottets uppfattning är regeln om  ålderskravet för att barn 
själva skall bli beskattade fortfarande motiverad av kontrollskäl. Ut
skottet tillstyrker förslaget om  ett bibehållande av denna åldersgräns 
och avstyrker följaktligen m otionsyrkandena om  sänkt åldersgräns.

Vissa frågor om avdragsrätt
I propositionen föreslås en förändring i fråga om  avdrag för ökande 
levnadskostnader för yrkesfiskare. O m  en yrkesfiskare under längre 
tidsperioder personligen bedrivit fiske får denne enligt gällande regler 
rätt till avdrag för den ökning i levnadskostnader som han får vid 
vistelsen utom  sin hem ort. Dessa regler föreslås få kvarstå med den 
ändringen att avdrag inte medges för förrättn ingar som inte varit 
förenade med övernattning. Detta är en anpassning till vad som gäller 
vid beräkning av inkom st av tjänst för löntagare. I sam m anhanget 
upphävs det nuvarande bem yndigandet till riksskatteverket (RSV) att 
fastställa avdraget beloppsmässigt. RSV kom m er dock fortsättningsvis 
att utlärda rekom m endationer som skall tjäna till ledning för en 
enhetlig  och likform ig beskattning.

Enligt m otion Sk85 yrkande 1 av Jens Eriksson m.fl. (m ) skall 
avdrag för fiskare för fördyrade levnadskostnader behållas i den nuva
rande u tform ningen. M otionen innehåller även ett yrkande 2 av inne
börd att svenska fiskare skall i skattehänseende likställas med övriga 
fiskenationer inom  EFTA.

U tskottet vill erin ra  att förslaget att slopa avdragsrätten för endags- 
förrättn ingar innebär att yrkesfiskarna jämställs med andra kategorier 
inkom sttagare som i sitt yrkesutövande genom för sådana förrättningar. 
Enligt utskottets uppfattning finns det inte skäl att göra undantag från 
denna regel för en särskild yrkeskategori. Utskottet finner det inte 
heller m otiverat att mot bakgrund av den förändring som föreslagits i 
propositionen ta ställning för en jämförelse m ellan olika länders regler 
som yrkats i m otionen. U tskottet får alltså med tillstyrkande av propo
sitionen i denna del avstyrka m otion Sk85 i dess helhet.



I m otion Sk94 yrkande 9 av Krister Skånberg m.fl. (m p) har tagits upp 
en fråga om  avdragsrätt fö r  representation. Enligt m otionen bör lyx
representation och utbildning i samband med resor samt kost och logi 
i lyxklass beskattas som löneförm ån och vara undantaget från avdrags
rätt för företaget. U tskottet vill erin ra att kostnader för representation 
och andra kostnader i ett företags verksam het skall vara betingade av 
verksam heten. Kostnader för representation skall hålla sig inom  vissa 
ram ar. U tskottet anser det inte vara m otiverat med några förändringar 
i dessa regler med anledning av den nu föreslagna skattereform en. 
Utskottet avstyrker följaktligen m otionsyrkandet.

M arianne Andersson m.fl. (c,m,fp) yrkar i motion Sk333 att frågan om 
avdragsrätt för prem ier till s.k. kompanjonsförsåkringar skall utredas. 
Prem ier av försäkringar av detta slag behandlas som kapitalförsäkring
ar, vilket innebär att avdragsrätt inte föreligger. U tskottet har vid 
upprepade tillfällen prövat m otsvarande yrkanden. Den nu förevaran
de propositionen innebär inte någon förändring vad gäller avdragsrät- 
ten för K-försäkringar, och utskottet har därför inte funnit anledning 
att biträda m otionsyrkandet. Detta avstyrks således.

I m otion Sk353 av Rolf C larkson m.fl. (m,fp,c) yrkas att arbetsgivarens 
avdragsrätt för allm änna skadestånd inom arbetsrätten skall återinföras. 
Utskottet har tidigare avstyrkt motsvarande yrkande med hänvisning 
till att skadeståndets preventiva funktion jäm ställer detta med böter 
och vitén och andra icke avdragsgilla kostnader enligt 20 § KL. 
U tskottet har inte funnit anledning att frånträda den tidigare uppfatt
ningen och avstyrker m otionen.

Karin S tarrin  och Lennart B runander (c) tar i m otion Sk366 upp en 
fråga om  avdragsrätt för lantmäterikostnader. Enligt m otionärerna bör 
sådana kostnader vara d irek t avdragsgilla. Utskottet har tidigare inte 
varit berett att medverka till att lantm äterikostnader b lir om edelbart 
avdragsgilla i förvärvskällan. Utskottet har samtidigt erin ra t om  att vid 
rationaliseringsförvärv i underlaget för skogsavdrag skall inräknas bl.a. 
lantm äterikostnader. Detta innebär att avdrag för lantm äterikostnader i 
sådana fall kan medges mot skogsinkom ster med 50 % av den totala 
kostnaden. U tskottet har inte funnit anledning att ändra sitt tidigare 
ställningstagande och får med hänvisning till det anförda avstyrka 
m otion Sk366.

En fråga om  ett särskilt avdrag vid virkesförsäljning för småskogsägare 
har tagits upp i m otion Sk370 av Eva Goés och Gösta Lyngå (m p). 
Avdraget skall enligt m otionen uppgå till 10 000 kr. M otionsförslaget 
skulle kunna sägas innebära en form av schablonavdrag som annars 
inte skall förekom m a i inkomstslaget näringsverksam het. U tskottet 
avstyrker m otionen.

I m otion Sk387 av Yngve W ernersson (s) yrkas att avdragsrätt inte 
skall föreligga för sponsorverksamhet. U tskottet vill erin ra  om  att 
sponsring som sådan inte kan föranleda avdragsrätt. Med hänsyn till 
det reklam värde och goodwillvärde sådan verksam het kan ha för ett



företag kan det dock i vissa fall hänföras till avdragsgilla driftkostnader 
vid taxeringen. U tskottet vill inte förorda en förändring i dessa avd- 
ragsm öjligheter och avstyrker följaktligen m otionen.

I m otion Sk446 av Kersti Johansson och Stina Gustavsson (c) hem 
ställs om  direktavdrag för investeringar i arbetsmiljön i jo rdbruket. 
U tskottet vill fram hålla att behandlingen av kostnader för åtgärder som 
förbättrar arbetsm iljön följer de allm änna reglerna om  värdem insk- 
ningsavdrag och avdrag för driftkostnader beroende på vilken typ av 
åtgärd som vidtas. U tskottet har inte m ed anledning av vad som anförts 
i m otionen funnit skäl att om pröva gällande regler. När det gäller 
sådana olycksfallsrisker m.m. inom  lantbruket som  tas upp i m otionen 
vill utskottet näm na att dessa frågor sam m anhänger med arbetsm iljö
frågorna mera allm änt. Utskottet får med hänvisning till det anförda 
avstyrka m otionen.

Avskattning m.m.
De nya reglerna rörande företagsbeskattningen träder i kraft den 1 juli 
1990 och tilläm pas första gången vid 1992 års taxering. Det innebär 
bl.a. att företag med b ru tna räkenskapsår skall tilläm pa de nya regler
na vid 1992 års taxering oavsett bokslutstidpunkt. På m otsvarande sätt 
tilläm pas äldre regler vid 1991 års taxering.

För att underlätta övergången till det nya systemet föreslås i proposi
tionen särskilda övergångsregler om  avskattning av reserver. Lagerreser
ver, avsättning till in ternvinstkonto  och resultatutjäm ningsfond återförs 
till beskattning till den nya skattesatsen under längst fyra år. Form ellt 
återförs reserverna till beskattning vid 1992 års taxering. Vid denna 
taxering beslutas ett uppskovsbelopp som utgör skillnaden m ellan de 
upplösta reserverna och årets avsättning till skatteutjäm ningsreserv. 
Beloppet utgör en intäkt som skall återföras till beskattning med minst 
25 % per år vid taxeringarna åren  1992—1995. Något särskilt avdrag 
— rabatt — om  uppskovsbeloppet återförs i snabbare takt utgår inte. 
Fysiska personer behöver inte ta upp någon del av uppskovsbeloppet 
vid 1992 års taxering. För enskilda näringsidkare skall intäkten beläg
gas med särskild löneskatt och inte bli förm ånsgrundande om  den 
skattskyldige inte yrkar annat. För näringsidkare som i sam band med 
övergången går över till att driva verksam heten i aktiebolag föreslås en 
m öjlighet att återföra uppskovsbeloppet i bolaget. De medel som på 
grund härav inflyter till statsverket skall tillföras en  ny inkom sttitel på 
statsbudgeten från vilken medlen skall överföras till riksgäldskontoret i 
syfte att m inska statsskulden.

I m otion Sk58 yrkande 27 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas avslag på 
propositionen i fråga om  avskattningen av lagerreserver m .m . och 
hem ställs att riksdagen av regeringen begär ett förslag till övergångsreg
ler i enlighet med URF:s förslag. S istnäm nda förslag innebär en 
femårig återföringstid och att rabatter skulle kunna  utgå vid snabbare 
återföring.
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De i propositionen föreslagna reglerna skall ses mot bakgrund av att 
gamla reserver nu får beskattas mot den nya, lägre skattesatsen och att 
företagen, låt vara i varierande om fattning, har m öjlighet att överföra 
en del gamla reserver till skatteutjäm ningsreserv. För enskild närings
verksam het är visserligen likviditetspåfrestningen större än för aktiebo
lag om  intäkten både grundar egenavgifter och träffas av full inkom st
skatt. Med hänsyn härtill har förslaget utform ats så, att fullständigt 
uttag av egenavgifter inte sker med m indre den skattskyldige önskar att 
intäkten skall bli förm ånsgrundande. O m  en näringsidkare avstår från 
detta kom m er de avskattade beloppen att belastas enbart med skattede
len av egenavgifterna — den särskilda löneskatten.

U tskottet anser att de föreslagna avskattningsreglerna bör godtas och 
avstyrker följaktligen yrkande 27 i m otion Sk58 om  att utredningsför
slaget i stället skall genomföras.

I övergångshänseende föreslås särskilda regler för banker m.fl. De 
finansiella företagens obeskattade reserver — värderegleringskonton 
m.m. — föreslås bli helt återförda till beskattning vid 1992 års taxe
ring. Skatten som belöper på uppskovsbeloppet debiteras under en 
fyraårsperiod taxeringsåren 1992—1995 med 25 % respektive år. Nå
gon rabatt skall inte heller utgå i detta fell.

Också i denna fråga yrkas i m otion Sk58 yrkande 28 av Carl Bildt 
m.fl. (m ) att propositionen avslås och att riksdagen begär att regering
en lägger fram ett förslag om  avskattning i enlighet med URF:s förslag. 
U tskottet vill inte heller på denna punkt frånträda förslaget i proposi
tionen och avstyrker m otionsyrkandet.

Gam la outnyttjade förluster enligt lagen (1960:63) om  förlustavdrag får 
av juridiska personer dras av vid den första taxeringen i det nya 
systemet. U ppkom m er underskott får detta föras vidare enligt de nya 
reglerna. Fysiska personer får motsvarande avdrag antingen från sin 
taxerade förvärvsinkom st eller från inkom st av kapital. För alla skatt
skyldiga gäller att reaförluster som inte kunnat utnyttjas och vissa 
förluster i rederirörelse m.m. förs över i det nya systemet på i 
huvudsak oförändrade premisser. U tskottet tillstyrker propositionen i 
denna del.

I propositionen föreslås även en spärregel beträffande inventarieanskaff- 
ning. Rätten till avdrag för värdem inskning på inventarier och andra 
tillgångar som skrivs av enligt inventariereglerna halveras vid 1991 års 
taxering till vinstdelningsskatt och särskild vinstskatt. Begränsningen 
skall gälla anskaffningar efter den 26 januari 1990. Regeringen har i 
skr. 1989/90:84, som inkom  näm nda dag, aviserat kom m ande förslag 
med denna innebörd. U ndantag görs för sådana anskaffningar som 
grundas på skriftligt avtal som ingåtts senast den 26 januari 1990. En 
möjlighet till dispens införs för vissa om struktureringssituationer.

Enligt utskottets m ening är det m otiverat att införa den spärregel 
som föreslagits i m otionen. Starka skäl talar för att spärregeln i 
enlighet med förslaget får verkan redan från och med den 27 januari i



år i enlighet med den skrivelse regeringen läm nat till riksdagen. 
U tskottet tillstyrker alltså propositionen i denna del.

Skogsvårdsavgift
Utskottet behandlar i detta sam m anhang även ett antal under den 
allm änna m otionstiden i år väckta m otioner som gäller skogsvårdsav
g i f t .  I flera m otioner yrkas att avgiften slopas. Dessa yrkanden, som 
m otionärerna i allm änhet har knutit till förslag om  att avveckla olika 
bidrag till skogsbruket, finns i m otionerna Sk304 av Stina Gustavsson 
och Kersti Johansson (c), Sk311 av U lf M elin och Anders G Högm ark 
(m ), Sk324 av Kjell Ericsson (c), Sk337 av Ewy M öller och Bertil 
Danielsson (m ), Sk338 av Rosa Ö sth (c), Sk349 av Sven-Olof Petersson 
(c), Sk378 yrkande 1 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m ), Sk383 av Agne 
Hansson m.fl. (c), Sk411 yrkande 1 av Karl E rik  Olsson m.fl. (c), 
Sk412 av K arin S tarrin  och G u n n ar B jörk (c), Sk428 yrkande 1 av 
Eva Björne (m ), Sk448 av Rolf K enneryd m.fl. (c,m) och Sk450 
yrkande 3 av G öthe Knutson och G ullan  Lindblad (m).

I m otion Sk377 av Lars Ernestam  m.fl. (fp) yrkas om  en sänkning 
av skogsvårdsavgiften från 0,8 till 0,5 %. Enligt m otion Sk429 av Lars 
W erner m.fl. (v) bör det ske en översyn av skogsvårdsavgiftssystemet 
och i en annan  m otion, Sk443, y rkar Lars W erner m.fl. att av 
naturvårdsskäl intressanta små biotoper skall undantas från skogsvårds
avgift.

De i m otionerna väckta frågorna angående skogsvårdsavgiften har 
tagits upp i jordbruksutskottets yttrande (1989/90:JoU7y) till skatteut
skottet med an ledning  av skattereform en. Jordbruksutskottet har i 
samband med behandlingen av statsbudgeten för budgetåret 1990/91 
behandlat vissa frågor angående statliga bidrag till skogsbruket och 
deras finansiering (1989/90:JoU14). U tskottet hänvisade till regerings
förklaringen den 7 m ars 1990 vari statsm inistern uttalade att skogspoli
tikens mål och medel för ökad tillväxt skall utvärderas utifrån de 
förändrade krav som m iljöpolitiken ställer. U tskottet konstaterade att 
det var naturligt att även finansieringsfrågorna skulle gås igenom i det 
sam m anhanget. Med hänvisning till det anförda har jordbruksutskottet 
avstyrkt de m otioner i vilka yrkats att skogsvårdsavgiften skall slopas 
eller att avgiften skall sänkas. Vad gäller begäran om  en översyn m.m. 
enligt v-m otionen Sk429 har jordbruksutskottet ansett denna vara i allt 
väsentligt tillgodosedd med vad som anförts beträffande den aviserade 
utvärderingen av skogspolitikens mål och medel och att m otionen inte 
bör föranleda någon riksdagens vidare åtgärd. Jordbruksutskottet har 
även uttalat att det för sin del inte har något att erin ra  mot skatteför- 
slaget i fråga om  skogsbeskattningen.

Skatteutskottet får med hänvisning till vad jordbruksutskottet anfört 
avstyrka samtliga ovan näm nda m otioner gällande skogsvårdsavgiften.



Beträffande lagkomplexet på inkom stbeskattningens om råde sägs i pro
positionen att detta efter alla ändringar under årens lopp fått stora 
brister i systematik och överskådlighet och att skatteförfettningarna bör 
m oderniseras. Avsikten är att en teknisk översyn skall genom föras efter 
det att de m ateriella ändringarna har genomförts.

Enligt utskottets uppfattning är det givetvis värdefullt om  reglerna 
kan utform as mer systematiskt och överskådligt, och utskottet har inte 
något att erin ra mot en översyn med det angivna syftet.

Vad utskottet föreslagit i det föregående beträffande inkom ster vid 
försäljning av bär och kottar m.m. samt beträffande vedbrand föranle
der ändring av regeringens förslag beträffande 19 och 20 §§ och punkt 
1 av anvisningarna till 22 § kom m unalskattelagen (KL). Utskottet har 
i det föregående också förordat en ändring i lagen (1988:847) om 
skattelättnader för allem anssparande och ungdom ssparande.

Vid sin granskning av lagförslagen i övrigt har utskottet funnit skäl 
att förorda vissa detaljändringar av företrädesvis teknisk och redaktio
nell karaktär. Utskottets förslag i dessa hänseenden framgår av hem 
ställan och fordrar inte någon vidare kom m entar. När det gäller punkt 
4 e i övergångsbestämmelserna till ändringarna i lagen om  statlig 
inkom stskatt innebär utskottets förslag att reglerna under övergångspe
rioden anpassas till vad som för närvarande gäller i fråga om förbätt
ringskostnader vid tidigareläggning i vissa fall av anskaffningstidpunk
ten när ersättningsfastighet säljs.

Hemställan
Utskottet hemställer

1. beträffande inriktningen av beskattningen, m.m. 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:110 och 
m otion 1989/90:Sk89 yrkande 1 och med avslag på m otionerna 
1989/90:A17 yrkande 5, 1989/90:Sk59 yrkandena 1, 2, 49 och 50, 
1989/90:Sk74 yrkandena 1 - 4 ,  1989/90:Sk81 yrkandena 1, 3, 4, 
16, 18 och 53—55, 1989/90:Sk95 yrkande 1, 1989/90:Sk96 yrkan
dena 1, 2, 5 och 43, 1989/90:Skll7 yrkande 5, 1989/90:Sk392 
yrkandena 1, 3, 4 och 23, 1989/90:Sk393, 1989/90:Sk403 yrkan
dena 1, 2 och 15, 1989/90:Sk434 yrkandena 1 och 6, 1989/90: 
Sk441 yrkande 1, 1989/90:Sk444 yrkande 1 och 1989/90:Sk698 
yrkande 4 som sin m ening ger regeringen till känna vad utskot
tet anfört om  skattereform ens ekonom iska effekter,

res. I (m) 
res. 2 (c) 
res. 3 (v) 
res. 4 (mp)



2. beträffande schablonavdraget i tjänst
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 6, 1989/90:Sk74 yrkan
de 12 och 1989/90:Sk96 yrkande 3,

res. 5 (m) 
res. 6 (c) 
res. 7 (mp)

3. beträffande skattereduktionen fö r  gift med hemmamake och 
fö r  ogift med hemmavarande barn
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 17, 1989/90:Sk74 yr
kande 20 och 1989/90:Sk96 yrkandena 18 och 19,

res. 8 (m, c, mp)
4. beträffande grundavdraget och skatteskalan

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkandena 3—5 och 7, 1989/90: 
Sk74 yrkandena 6 —11, 1989/90:Sk81 yrkandena 5 och 6 och 
1989/90:Sk403 yrkande 3,

res. 9 (m) 
res. 10 (v) 
res. 11 (mp)

5. beträffande ideella organisationer
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk53 yrkande 1, 
1989/90:Sk91, 1989/90:Sk92, 1989/90:Sk98 yrkande 6, 1989/90: 
Sk99, 1989/90:Skl01, 1989/90:Skl21 yrkande 6, 1989/90:Sk336, 
1989/90:Sk379 yrkande 1, 1989/90:Sk391, 1989/90:Sk417,
1989/90:Sk421, 1989/90:Sk435 och 1989/90:Sk436,

res. 12 (m) 
s.y. 1 (v) 
s.y. 2 (mp)

6. beträffande kom m unal beskattning m.m.
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk81 yrkandena 43—45, 
1989/90:Sk94 yrkande 3, 1989/90:Sk352 yrkande 1, 1989/90: 
Sk392 yrkande 22 och 1989/90:Sk405,

res. 13 (v, mp)
7. beträffande socialavgifter, löneskatt

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk55 yrkande 2, 1989/90:Sk59 yrkan
dena 19 och 20, 1989/90:Sk74 yrkande 30, 1989/90:Sk96 yrkande 
42, 1989/90:Sf331, 1989/90:Sk361 yrkande 2, 1989/90:Sk378 yr
kande 4, 1989/90:Sk392 yrkande 21, 1989/90:Sk406 yrkande 5 
och 1989/90:Sk453 yrkande 1,

res. 14 (m) 
res. 15 (c) 
res. 16 (mp)

8. beträffande pensionärer
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk55 yrkande 1, 1989/90:Sk66,



1989/90:Sk74 yrkande 14, 1989/90:Sk81 yrkande 52, 1989/90:Sk96 yr
kande 4, 1989/90:Sk335, 1989/90:Sk386, 1989/90:Sk394 och 1989/90: 
Sk408,

res. 17 (m) 
res. 18 (c, v, mp)

9. beträffande barnpension
att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk303, 1989/90: 
Sk313 och 1989/90:Sk317 och med anledning av m otion 
1989/90:Sk381 som sin m ening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört angående beskattningen av barnpension,

10. beträffande kvittning av underskott m ot inkomst av tjänst 
m .m .

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 5, 1989/90:Sk58 yrkan
de 17, 1989/90:Sk67, 1989/90:Sk74 yrkandena 28 och 29, 
1989/90:Sk75, 1989/90:Sk81 yrkande 11, 1989/90:Sk84 yrkande 1, 
1989/90:Sk94 yrkande 10, 1989/90:Sk95 yrkande 5, 1989/90:Sk96 
yrkandena 6 och 39, 1989/90:Sk341 yrkande 5 och 1989/90: 
Sk453 yrkande 2,

res. 19 (m) 
res. 20 (c) 
res. 21 (v, mp)

11. beträffande hobby
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 2, 1989/90:Sk59 yrkan
de 9, 1989/90:Sk63, 1989/90:Sk64, 1989/90:Sk69 yrkande 2, 
1989/90:Sk74 yrkande 13, 1989/90:Sk90, 1989/90:Sk93, 1989/90: 
Sk95 yrkande 6, 1989/90:Sk96 yrkande 7, 1989/90:Sk358, 
1989/90:Sk426, 1989/90:Sk431 i denna del, 1989/90:Sk433 och 
1989/90:Sk450 yrkande 4,

res. 22 (m, c) 
res. 23 (mp)

12. beträffande författare, konstnärer m.fl.
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk362 och 1989/90:Sk395,

res. 24 (m)
13. beträffande föräldrapenning

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk399,
14. beträffande underhållsbidrag till barn

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 16, 1989/90:Sk74 yr
kande 19, 1989/90:Sk321, 1989/90:Sk413 yrkande 1 och 1989/90: 
Sk430,

res. 25 (m, mp)
15. beträffande skolavgifter

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk400,
res. 26 (mp)

16. beträffande extra avdrag
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och



avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkandena 21 och 22, 1989/90:Sk88, 
1989/90:Sk347, 1989/90:Sk385 och 1989/90:Sk413 yrkande 3,

res. 27 (m) 
res. 28 (c)

17. beträffande skattereduktion fö r  fackföreningsavgifter
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 18, 1989/90:Sk74 yr
kande 21, 1989/90:Sk81 yrkandena 8 och 9, 1989/90:Sk89 yrkan
de 2, 1989/90:Sk96 yrkandena 20 och 21, 1989/90:Sk329 och 
1989/90:Sk442 yrkande 1,

res. 29 (m, fp , c, mp) 
res. 30 (v)

18. beträffande pensionsförsäkringsavgifter
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
m otion 1989/90:Sk454 och avslår m otionerna 1989/90:L611, 
1989/90:Sk59 yrkande 48, 1989/90:Sk314, 1989/90:Sk402 yrkande 
6, 1989/90:Sk403 yrkande 5 och 1989/90:Sk413 yrkande 4 i 
denna del,

res. 31 (m)
19. beträffande avdrag fö r  gåvor till allmännyttiga ändamål

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 9, 
1989/90:Sk312, 1989/90:Sk346, 1989/90:Sk375, 1989/90:Sk388, 
1989/90:Sk389 yrkande 1 och 1989/90:Sk437,

res. 32 (fp) 
res. 33 (mp)

20. beträffande gästforskare
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk71 och 1989/90:Sk96 yrkande 15,

res. 34 (c)
21. beträffande flyttningskostnader

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk96 yrkande 12,

res. 35 (c)
22. beträffande hemsjukvårdsbidrag

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk308,

23. beträffande avtalsförsäkringar
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk81 yrkande 10 och 1989/90:Sk96 
yrkande 11,

res. 36 (c) 
res. 37 (v)

24. beträffande skadestånd
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk355 och 1989/90: 
Sk384,

res. 38 (v, mp)
25. beträffande stipendier

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk364,
res. 39 (m)



26. beträffande personalvård
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk316,

res. 40 (mp)
27. beträffande kostförmån

att riksdagen bifaller proposition  1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk51, 1989/90:Sk52, 1989/90: Sk74 
yrkande 16, 1989/90:Sk77 och 1989/90:Sk449 i denna del,

res. 41 (m, c) 
res. 42 (v) 
res. 43 (mp)

28. beträffande reseförmåner
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk59 yrkande 11,

res. 44 (m) 
res. 45 (v)

29. beträffande bilförmån
att riksdagen bifaller proposition  1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 10, 1989/90:Sk74 yr
kande 15, 1989/90:Sk96 yrkande 8, 1989/90:Sk330 yrkandena 
1 - 4 ,  1989/90:Sk341 yrkande 4, 1989/90:Sk356, 1989/90:Sk371, 
1989/90:Sk392 yrkande 5 och 1989/90:Sk440 yrkandena 3 och 6,

res. 46 (m) 
res. 47 (c) 
res. 48 (mp) 
s.y. 3 (v)

30. beträffande vinstandelssystem m.m.
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 3, 
1989/90:Sf207, 1989/90:Sk309 och 1989/90:Sk415,

res. 49 (m, fp , c)
31. beträffande belöningar m.m.

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk84 yrkande 2,

32. beträffande 600-kronorsregeln m.m., idrottsrörelsen
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk53 yrkandena 3—5, 1989/90:Sk59 
yrkande 13, 1989/90:Sk70, 1989/90:Sk96 yrkande 10, 1989/90: 
Sk98 yrkandena 3 och 4, 1989/90:Skl21 yrkandena 1 och 2, 
1989/90:Sf350, 1989/90:Sk379 yrkandena 4 och 5, 1989/90:Sk404, 
1989/90:Sk447 yrkandena 1 och 3 och 1989/90:Sk637 yrkande 2,

res. 50 (m) 
res. 51 (c) 
s.y. 1 (v) 
s.y. 2 (mp)

33. beträffande ökade levnadskostnader
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 15, 1989/90:Sk418 och 
1989/90:Sk449 i denna del,

res. 52 (m) 
res. 53 (mp)



34. beträffande bilkostnader i tjänsten
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 47,
1989/90:Sk95 yrkandena 4 och 7, 1989/90:Sk96 yrkande 9, 
1989/90:Sk310, 1989/90:Sk323 yrkande 1, 1989/90:Sk341 yrkande 
3, 1989/90:Sk344, 1989/90:Sk357, 1989/90:Sk360, 1989/90:Sk363, 
1989/90:Sk382, 1989/90:Sk403 yrkande 4, 1989/90:Sk434 yrkande 
2, 1989/90:Sk438, 1989/90:Sk440 yrkande 4, 1989/90:Sk441 yr
kande 2 och 1989/90:Sk450 yrkande 1,

res. 54 (m) 
res. 55 (c)

35. beträffande bilresor till och från arbetsplatsen
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 12,
1989/90:Sk74 yrkande 18, 1989/90:Sk96 yrkande 16, 1989/90: 
Sk315, 1989/90:Sk322, 1989/90:Sk325, 1989/90:Sk345, 1989/90: 
Sk392 yrkande 6, 1989/90:Sk413 yrkande 2 och 1989/90:Sk440 
yrkandena 1, 2 och 5,

res. 56 (m) 
res. 57 (c) 
res. 58 (v) 
res. 59 (mp)

36. beträffande bär, svamp och kottar
att riksdagen avslår proposition 1989/90:110 i denna del och 
tillstyrker m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 1, 1989/90:Sk59 
yrkande 14, 1989/90:Sk65, 1989/90:Sk68, 1989/90:Sk74 yrkande 
17, 1989/90:Sk79, 1989/90:Sk81 yrkande 7, 1989/90:Sk86,
1989/90:Sk96 yrkande 13, 1989/90:Sk97, 1989/90:Sk328, 1989/90: 
Sk423, 1989/90:Sk425 och 1989/90:Sk427,

37. beträffande den allmänna utformningen av inkomstslaget 
kapital
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del,

38. beträffande sparavdrag m.m.
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 4, 1989/90:Sk59 yrkan
de 24, 1989/90:Sk74 yrkandena 22 och 23 och 1989/90:Sk96 
yrkande 23,

res. 60 (m) 
res. 61 (c) 
res. 62 (mp)

39. beträffande avräkning av underskott senare år
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk59 yrkande 23,

res. 63 (m)
40. beträffande kvittning av reavinst mot reaförlust

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk59 yrkandena 25 och 34,

res. 64 (m)



41. beträffande avdragsbegränsningar fö r  ränteutgifter
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 27, 1989/90:Sk74 yr
kande 24 och 1989/90:Sk81 yrkandena 17 och 28,

res. 65 (m) 
res. 66 (v) 
res. 67 (mp)

42. beträffande allemanssparande m.m.
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 6, 1989/90:Sk59 yrkan
de 8, 1989/90:Sk74 yrkande 25, 1989/90:Sk81 yrkandena 19 och 
22, 1989/90:Sk94 yrkande 5, 1989/90:Sk96 yrkande 22, 1989/90: 
Sk331, 1989/90:Sk341 yrkande 8, 1989/90:Sk354 yrkande 3, 
1989/90:Sk361 yrkande 3, 1989/90:Sk406 yrkandena 1 och 2 och 
1989/90:Sk416,

res. 68 (m ) 
res. 69 (c) 
res. 70 (mp) 
res. 71 (v, mp) 
s.y. 4 (fp)

43. beträffande reavinst på aktier m.m.
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
m otion 1989/90:Sk432 och avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yr
kandena 26 i denna del, 32, 33 och 35, 1989/90:Sk81 yrkandena 
21 och 25, 1989/90:Sk444 yrkande 6, 1989/90:Sk452 yrkandena 
1—4 och 6 och 1989/90:Sk453 yrkande 3,

res. 72 (m) 
res. 73 (v)

44. beträffande reavinst på optioner och fordringar
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i dessa delar och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkandena 36 och 37 och 
1989/90:Sk96 yrkandena 28 och 29,

res. 74 (m) 
res. 75 (c)

45. beträffande reavinst på övrig lös egendom
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 39, 1989/90:Sk72 och 
1989/90:Sk390,

res. 76 (m)
46. beträffande reavinst på fastigheter och bostadsrätter

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk54, 1989/90:Sk58 yrkande 21, 
1989/90:Sk59 yrkandena 26 i denna del, 28, 29, 30 och 31, 
1989/90:Sk62, 1989/90:Sk73, 1989/90:Sk81 yrkandena 26 och 27, 
1989/90:Sk83, 1989/90:Sk95 yrkande 2, 1989/90:Sk96 yrkandena 
25, 26 och 27 och 1989/90:Sk327 yrkande 1,

res. 77 (m) 
res. 78 (c) 
res. 79 (v)

47. beträffande bostadsbeskattningens utformning i allmänhet 
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och



avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkandena 43, 44 och 46, 
1989/90:Sk95 yrkande 3, 1989/90:Sk96 yrkandena 3 1 -3 4 , 
1989/90:Sk327 yrkandena 3 - 7  och 1989/90:Sk453 yrkande 4,

res. 80 (m) 
res. 81 (c)

48. beträffande underlaget fö r  bostadsbeskattningen, m.m.
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk74 yrkande 26, 1989/90:Sk81 yr
kandena 48 och 49, 1989/90:Sk318, 1989/90:Sk327 yrkande 8, 
1989/90:Sk351, 1989/90:Sk352 yrkande 2, 1989/90:Sk392 yrkan
dena 7 och 8, 1989/90:Sk407 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk410, 
1989/90:Sk827, 1989/90:Sk829 och 1989/90:Sk833,

res. 82 (m) 
res. 83 (v) 
res. 84 (mp)

49. beträffande uthyrning av bostäder m.m.
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk422, 1989/90:Sk445 och 1989/90: 
Sk450 yrkande 5,

50. beträffande kommunala bostadsföretag
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 45 och 
1989/90:Sk327 yrkande 2,

res. 85 (m)
51. beträffande industrifastigheter

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk444 yrkande 3,
res. 86 (v)

52. beträffande uttaget av förmögenhetsskatt
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk81 yrkande 50,
1989/90:Sk89 yrkande 5 i denna del, 1989/90:Sk403 yrkande 7 
och 1989/90:Sk444 yrkande 7,

res. 87 (m) 
res. 88 (fp) 
res. 89 (v) 
s.y. 5 (mp)

53. beträffande begränsningsregeln
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 23,
1989/90:Sk89 yrkande 6 och 1989/90:Sk320 yrkande 2,

res. 90 (m) 
res. 91 (fp)

54. beträffande sambeskattningen av förmögenhet
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 5 i denna 
del, 1989/90:Sk302, 1989/90:Sk305, 1989/90:Sk307, 1989/90:
Sk319 yrkande 1, 1989/90:Sk340, 1989/90:Sk372, 1989/90:Sk398 
och 1989/90:Sk403 yrkande 10,

res. 92 (m, fp , c)
55. beträffande värderingen av förmögenhetstillgångar, m.m.

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 22,
1989/90:Sk81 yrkande 51, 1989/90:Sk89 yrkande 4, 1989/90: 
Sk320 yrkandena 1, 3 och 4, 1989/90:Sk339 yrkandena 1 och 2, 
1989/90:Sk341 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk348, 1989/90:Sk354



yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk359, 1989/90:Sk403 yrkandena 8,
9 och 14, 1989/90:Sk406 yrkande 4 och 1989/90:Sk698 yrkande 
5,

res. 93 (m, fp , c) 
res. 94 (v)

56. beträffande det skattefria gåvobeloppet
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 7,
1989/90:Sk334 i denna del, 1989/90:Sk403 yrkande 13 i denna 
del och 1989/90:Sk420,

res. 95 (m) 
res. 96 (fp) 
res. 97 (c)

57. beträffande arvsbeskattningen
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 8,
1989/90:Sk334 i denna del, 1989/90:Sk389 yrkande 2 och 
1989/90:Sk403 yrkandena 12 och 13 i denna del,

res. 98 (m) 
res. 99 (fp) 
res. 100 (mp)

58. beträffande en fortsatt översyn av företagsbeskattningen
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk81 yrkandena 12, 29 
och 56, 1989/90:Sk94 yrkandena 1, 2, 4 och 12 och 1989/90:A17 
yrkande 9,

res. 101 (v) 
res. 102 (mp)

59. beträffande vinstdelningsskatt
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk81 yrkande 15,

res. 103 (v)
60. beträffande nyföretagande i glesbygd 

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk396,
s.y. 6 (m) 
s.y. 7 (c) 
s.y. 8 (v) 
s.y. 9 (mp)

61. beträffande kapitalvinster i bolagssektorn
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkande 2,

res. 104 (m)
62. beträffande dubbelbeskattningen av aktiebolag

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 3 och 1989/90:Sk320 
yrkandena 6 och 7,

res. 105 (m)
63. beträffande skatteutjämningsreserv

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk81 yrkandena 13 och 14, 1989/90:
Sk94 yrkande 6, 1989/90:Sk58 yrkande 1 och 1989/90:Sk320 
yrkande 5,

res. 106 (m)
res. 107 (v) 140
res. 108 (mp)



64. beträffande underlaget fö r  skatteutjämningsreserv
att riksdagen bifaller proposition  1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkande 4,

res. 109 (m)
65. beträffande lager i allmänhet

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkande 5,

res. 110 (m)
66. beträffande lager av djur i jordbruk och renskötsel

att riksdagen bifaller proposition  1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk74 yrkande 27,

res. l i l  (mp)
67. beträffande nuvärdeavskrivning m.m.

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 6 och 
1989/90:Sk94 yrkande 7,

res. 112 (m) 
res. U 3 (mp)

68. beträffande avskrivning på skogsbilvägar, m.m.
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk326, 1989/90:Sk378 
yrkande 2 och 1989/90:Sk411 yrkande 2,

res. 114 (m) 
res, 115 (c)

69. beträffande överskott vid vissa kapitaltransaktioner m.m. 
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk94 yrkande 8,

res. 116 (v, mp)
70. beträffande handel m ed förlustbolag

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk361 yrkande 1,
res. 117 (c, v, mp)

71. beträffande underskott i rederirörelse
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk409 yrkande 1,

res. U S (m)
72. beträffande fartygsfonder

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 7, 1989/90:Sk96 yrkan
de 35, 1989/90:Skl00, 1989/90:Sk343 och 1989/90:Sk409 yrkande
2,

res. 119 (m, c)
73. beträffande investeringar i begagnade fartyg

att riksdagen avslår m otion !989/90:Sk628 yTkande 3,
74. beträffande beskattningen av investmentföretag och aktiefon

der
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 10 och 1989/90:Sk452 
yrkande 5,

res. 120 (m)
75. beträffande allemansfonderna

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande 24, 
1989/90:Sk361 yrkande 4 och 1989/90:Sk406 yrkande 3,

res. 121 (c)



76. beträffande lager av fordringar och värdepapper
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkande 11,

res. 122 (m)
77. beträffande skadeförsäkringsföretag

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk60, 1989/90: Sk80 och 
1989/90:Sk96 yrkande 36,

res. 123 (c)
78. beträffande byggnadsföretag

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkandena 12 och 13,

res. 124 (m) 
s.y. 10 (v)

79. beträffande avkastningsskatt på pensionsmedel
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 40, 1989/90:Sk81 yr
kandena 20, 23 och 24, 1989/90:Sk413 yrkande 4 i denna del 
och 1989/90:Sk402 yrkande 5,

res. 125 (m ) 
res. 126 (v)

80. beträffande löneskatt på pensionsavsåttningar
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 41, 
1989/90:Sk96 yrkande 30 och 1989/90:Sk402 yrkande 3,

res. 127 (m) 
res. 128 (c)

81. beträffande premier i utländskt försäkringsbolag
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk59 yrkande 42,

res. 129 (m)
82. beträffande utdelning på medlemsinsatser i kooperativa fö r 

eningar
att riksdagen avslår m otion 1989/90:L215,

83. beträffande utdelning m.m. från ekonomiska föreningar 
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk78 yrkandena 1—3,

84. beträffande särskild redovisningsmetod
att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk94 yrkande 13 i den
na del och 1989/90:Sk320 yrkande 9,

res. 130 (m , mp) 
s.y. 11 (c, v)

85. beträffande egenföretagares L-surv
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkande 14,

res. 131 (m)
86. beträffande medel på investeringskonto

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk87, 1989/90: Sk96 
yrkande 37 och 1989/90:Sk365,

res. 132 (m, c)
87. beträffande inbetalning på investeringskonto 

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk374,



88. beträffande ränta på skogskonto
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 3, 1989/90:Sk58 yrkan
de 15, 1989/90:Sk96 yrkande 38 och 1989/90:Sk428 yrkande 2,

res. 133 (m, c)
89. beträffande skogskontoreglerna

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk397,
90. beträffande insättningsnivåer på skogskonto

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk378 yrkande 3 och 
1989/90:Sk453 yrkande 5,

res. 134 (m)
91. beträffande beskattningen av rennäringen

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk57 yrkande 2, 
1989/90:Sk61, 1989/90:Sk306 och 1989/90:Sk332,

res. 135 (m, c)
92. beträffande räntefördelning

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkande 16,

res. 136 (m)
93. beträffande brutet räkenskapsår

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk57 yrkande 1, 1989/90:Sk58 yrkan
de 18, 1989/90:Sk94 yrkande 13 i denna del och 1989/90:Sk301,

res. 137 (m, mp)
94. beträffande bil i egenföretag

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 19 och 1989/90:Sk96 
yrkande 40,

res. 138 (m) 
res. 139 (c)

95. beträffande rörelselokal i bostaden
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 20 och 1989/90:Sk94 
yrkande 13 i denna del,

res. 140 (m, mp)
96. beträffande uttag av bränsle fö r  uppvärmning

att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del 
och med bifall till m otionerna 1989/90:Sk76, 1989/90:Sk82 och 
1989/90:Sk96 yrkande 14 beslutar att i punkt 1 anvisningarna till 
22 § kom m unalskattelagen (1928:370) införa en föreskrift av 
innebörd att uttag av bränsle för uppvärm ning av den skattskyl
diges egen bostad skall vara undantaget från uttagsbeskattning,

97. beträffande handelsbolag
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkandena 24 och 25,

res. 141 (m)



98. beträffande utdelning och reavinst som härrör från fåmans- 
företag
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkandena 8 och 9, 1989/90: 
Sk59 yrkande 38 och 1989/90:Sk94 yrkande 11,

res. 142 (m) 
res. 143 (mp)

99. beträffande särregler fö r  fåmansföretag
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 26, 1989/90:Sk320 yr
kande 8, 1989/90:Sk330 yrkande 5 och 1989/90:Sk369 yrkandena 
1 och 4,

res. 144 (m)
100. beträffande lön till medhjälpande make

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk341 yrkande 6 och 1989/90:Sk369 
yrkande 2,

101. beträffande lön till barn
att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande 41, 1989/90:Sk341 yr
kande 7, 1989/90:Sk369 yrkande 3 och 1989/9Q:Sk373,

res. 145 (m, c)
102. beträffande yrkesfiskare

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk85 yrkandena 1 och 2,

res. 146 (m)
103. beträffande representationsavdrag m.m.

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk94 yrkande 9,
res. 147 (v, mp)

104. beträffande kompanjonsförsäkringar 
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk333,

res. 148 (m )
105. beträffande arbetsrättsliga skadestånd 

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk353,
res. 149 (m, fp )

106. beträffande lantmäterikostnader
att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk366,

res. 150 (m)
107. beträffande avdrag vid virkesförsäljning 

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk370,
108. beträffande sponsorverksamhet

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk387,
109. beträffande miljöinvesteringar

att riksdagen avslår m otion 1989/90:Sk446,
110. beträffande avskattning av reserver, m.m.

att riksdagen bifaller proposition 1989/90:110 i denna del och 
avslår m otion 1989/90:Sk58 yrkandena 27 och 28,

res. 151 (m)
111. beträffande skogsvårdsavgiften

att riksdagen avslår m otionerna 1989/90:Sk304, 1989/90:Sk311,



1989/90:Sk324, 1989/90:Sk337, 1989/90:Sk338, 1989/90:Sk349, 
1989/90:Sk377, 1989/90:Sk378 yrkande 1, 1989/90:Sk383,
1989/90:Sk411 yrkande 1, 1989/90:Sk412, 1989/90:Sk428 yrkande 
1, 1989/90:Sk429, 1989/90:Sk443, 1989/90:Sk448 och 1989/90: 
Sk450 yrkande 3,

res. 152 (m,c) 
res. 153 (fp) 
res. 154 (v) 
s.y. 12 (mp)

112. beträffande övriga frågor
att riksdagen godtar vad utskottet anfört,

113. beträffande lagförslagen, m.m.
dels att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:110 i denna 
del godkänner att de medel som inflyter till följd av avskattning
en av juridiska personer förutom  handelsbolag tillförs en ny 
inkom sttitel på statsbudgeten från vilken m edlen skall överföras 
till riksgäldskontoret i syfte att m inska statsskulden, 
dels att riksdagen med an ledning  av proposition 1989/90:110 
och vad utskottet ovan anfört och hem ställt antar de vid propo
sitionen fogade förslagen till
1. lag om  ändring  i kom m unalskattelagen (1928:370) med de 
ändringarna beträffande

19 § första stycket att lagrum m et erhå ller följande som utskot
tets förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag Utskottets förslag

19 §, första stycket 
Till skattepliklig inkom st enligt denna lag räknas icke: 
vad som — — — ------------------- — — eller m odersm jölk;
tävlingsvinst som inte hänför 

sig till anställning eller uppdrag 
och som utgår i annan  form  än 
kontant eller därm ed likställd er
sättning, om  vinsten avser m in- 
nesförem ål eller värdet inte över
stiger 0,1 basbelopp avrundat till 
närm aste hundrata l kronor; 

sådan go ttgöre lse ..................

rän ta e n l ig t ---------------------punkt

tävlingsvinst som inte hänför 
sig till anställning eller uppdrag 
och som utgår i annan  form  än 
kontant eller därm ed likställd e r
sättning, om  vinsten avser min- 
nesförem ål eller värdet inte över
stiger 0,01 basbelopp avrundat till 
närm aste hundratal kronor; 

vid avsättning till stiftelsen;
intäkter av försäljning av vilt 

växande bär och svampar samt 
kottar som den skattskyldige själv 
plockat till den del intäkterna un
der ett beskattningsår inte översti
ger 5 000 kronor och inte kan 
hänföras till näringsverksamhet 
som utgör rörelse eller till lön eller 
liknande förmån;

3 av anvisningarna.

10 Riksdagen 1989/90. 6 sami. Nr 30



punkt 1 tredje och fjärde stycket av anvisningarna till 22 § att 
styckena får följande som utskottets förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag Utskottets förslag

till 22 §, punk t 1 tredje och fjärde stycket
Till intäkt i näringsverksam het 

hänförs vidare vinst vid icke yr
kesmässig avyttring (realisations
vinst) av andel i sådan ekonom isk 
förening som avses i 2 § 8 mom. 
lagen (1947:576) om  statlig in
komstskatt såvida innehavet av 
andelen betingats av sådan verk
samhet. I fråga om  handelsbolag 
hänförs till intäkt av näringsverk
sam het också realisationsvinst vid 
avyttring av andra tillgångar som 
avses i 27 § 1 morn., av tillgångar 
som avses i 28 §, 29 § 1 mom. 
och 30 § sam t av förpliktelser 
som avses 3 § 1 mom. näm nda 
lag.

Har en tillgång tagits ut u r en 
förvärvskälla sker beskattning 
som om  tillgången i stället hade 
avyttrats för ett vederlag motsva
rande m arknadsvärdet (uttagsbe
skattning). Vad nu sagts gäller 
dock endast om  vederlag eller 
vinst vid en avyttring skulle ha 
tagits upp som intäkt av närings
verksam het och särskilda skäl 
mot uttagsbeskattning inte förelig
ger.

Till intäkt i näringsverksam het 
hänförs vidare vinst vid icke yr
kesmässig avyttring (realisations
vinst) av andel i sådan ekonom isk 
förening som avses i 2 § 8 mom. 
lagen (1947:576) om  statlig in
komstskatt såvida innehavet av 
andelen betingats av sådan verk
samhet. I fråga om  handelsbolag 
hänförs till intäkt av näringsverk
sam het också realisationsvinst vid 
avyttring av andra tillgångar som 
avses i 27 § 1 morn., av tillgångar 
som avses i 28 §, 29 § 1 mom. 
och 30 § samt av förpliktelser 
som avses t 3 § 1 mom . näm nda 
lag.

H ar en tillgång tagits ut u r en 
förvärvskälla sker beskattning 
som om  tillgången i stället hade 
avyttrats för ett vederlag motsva
rande marknadsvärdet (uttagsbe
skattning). Vad nu sagts gäller 
dock endast om  vederlag eller 
vinst vid en avyttring skulle ha 
tagits upp som intäkt av närings
verksamhet och särskilda skäl 
mot uttagsbeskattning inte förelig
ger. Uttag av vedbränsle från fas
tighet fö r uppvärmning av den 
skattskyldiges bostad beskattas ej.

punkt 5 första och andra stycket av anvisningarna till 22 § att 
styckena får följande som utskottets förslag betecknade lydelse:



till 22 §, punkt 5 första och andra stycket
5. Vid avyttring av en närings

fastighet som inte utgör om sätt
ningstillgång tas som intäkt upp 
medgivna avdrag för värdem insk
ning av byggnad eller av m ark
anläggning, dock inte för beskatt
ningsår då avdraget understigit 
3 000 kronor, sam t skogsavdrag 
och avdrag för substans
m inskning. Som intäkt tas även 
upp  belopp varm ed byggnad eller 
m arkanläggning på fastigheten 
har skrivits av i sam band med 
ianspråktagande av ersättnings
fond e.d. Vidare tas — fö r  fysisk  
person och dödsbo  — som intäkt 
upp det belopp fö r  vilket avdrag 
fö r  värdehöjande reparation och 
underhåll av byggnad eller m ark
anläggning på fastigheten medgetts 
under de fem  beskattningsår som  
närmast föregått det aktuella be
skattningsåret.

Vid avyttring av en sådan bo
stadsrätt eller aktie eller andel 
som avses i 26 § 1 mom . lagen 
(1947:576) om  statlig inkom stskatt 
tas — om  bostadsrättslägenheten 
eller den till aktien eller andelen 
knu tna  lägenheten inte utgör p ri
vatbostad eller om sättningstillgång 
— fö r  fysisk person och dödsbo 
som intäkt upp det belopp fö r  vil
ket avdrag fö r  värdehöjande repa
ration och underhåll av lägenheten 
medgetts under de fem  beskatt
ningsår som närmast föregått det 
aktuella beskattningsåret.

5. Vid avyttring av en närings
fastighet som inte utgör om sätt
ningstillgång tas som intäkt upp 
medgivna avdrag för värdem insk
ning av byggnad eller av m ark
anläggning, dock inte för beskatt
ningsår då avdraget understigit 
3 000 k ronor, samt skogsavdrag 
och avdrag för substans
m inskning. Som intäkt tas även 
upp belopp varmed byggnad eller 
m arkanläggning på fastigheten 
har skrivits av i sam band med 
ianspråktagande av ersättnings
fond e.d. Vidare tas som intäkt 
upp ett belopp motsvarande av
dragsgilla utgifter fö r  värdehöjande 
reparation och underhåll av bygg
nad eller markanläggning på fastig
heten under det aktuella beskatt
ningsåret och medgivna avdrag av
seende sådana utgifter under de 
fem  närmast föregående beskatt
ningsåren.

Vid avyttring av en sådan bo
stadsrätt eller aktie eller andel 
som avses i 26 § 1 m om . lagen 
(1947:576) om  statlig inkom stskatt 
tas — om  bostadsrättslägenheten 
eller den till aktien eller andelen 
knutna lägenheten inte utgör pri
vatbostad eller omsättningstillgång 
— som intäkt upp ett belopp m ot
svarande avdragsgilla utgifter fö r  
värdehöjande reparation och un
derhåll av lägenheten under det ak
tuella beskattningsåret och medgiv
na avdrag avseende sådana utgifter 
under de fem  närmast föregående 
beskattningsåren.

punkt 23 andra stycket av anvisningarna till 23 § att ordet 
"rörelse" byts ut m ot "näringsverksam het" i o lika böjningsfor
mer,

punkt 1 av anvisningarna till 31 § att före sista stycket i regering
ens förslag tas in den ändring  av lagrum m et som införts genom 
SFS 1989:1080,

punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § att uttrycket 
"företagsledare, företaget" byts ut mot "företagsledare i företa
get",



Regeringens förslag

till 33 §, punkt 
Kostnadsökning under förrätt

ning som varit förenad med över
nattning på utrikes ort, får beräk
nas för varje förrättning för sig. 
Avdraget skall även här, om  de 
skattskyldige inte visar större ök
ning, anses ha uppgått till belopp 
som motsvarar den kostnadsersätt
ning som arbetsgivaren givit ut. 
Avdraget fö r  merkostnad fö r  målti
der och småutgifter får dock inte 
överstiga belopp som kan anses 
motsvara största norm ala ökning i 
levnadskostnaden under ett dygn 
för respektive förrättningsland.

Utskottets förslag

i tionde stycket
Kostnadsökning under förrätt

ning som varit förenad med över
nattning på utrikes ort, får beräk
nas för varje förrättning för sig. 
Avdraget skall även här, om  den 
skattskyldige inte visar större ök
ning, anses ha uppgått till belopp 
som motsvarar den kostnadsersätt
ning som arbetsgivaren givit ut, 
dock högst med  belopp som kan 
anses motsvara största norm ala 
ökning i levnadskostnaden under 
ett dygn för respektive förrätt
ningsland.

punkt 3 första stycket av anvisningarna till 54 § KL  att stycket
får följande som utskottets förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag

till 54 §, punkt
3. Skattefrihet enligt 54 § första 

stycket f föreligger om  anställ
ningen och vistelsen utom lands 
varat m inst sex m ånader i den 
mån inkom sten beskattats i verk- 
samhetslandet. Om  anställningen 
och vistelsen utom lands varat 
minst ett år i samma land och 
avsett anställning hos annan än 
svenska staten, svensk kom m un, 
svensk landstingskom m un eller 
svensk försam ling medges dock 
sådan befrielse även om  inkom s
ten inte beskattats i verksamhets- 
landet på grund av lagstiftning el
ler adm inistrativ praxis i detta 
land eller avtal som detta land 
ingått.

Utskottets förslag

3 första stycket
3. Skattefrihet enligt 54 § första 

stycket f föreligger om  anställ
ningen och vistelsen utom lands 
varat m inst sex m ånader i den 
mån inkom sten beskattats i verk
sam hetslandet. O m  anställningen 
och vistelsen utom lands varat 
minst ett år i sam m a land och 
avsett anställning hos annan än 
svenska staten, svensk kom m un, 
svensk landstingskom m un eller 
svensk försam ling medges dock 
sådan befrielse även om  inkom s
ten inte beskattats i verksamhets- 
landet på grund av lagstiftning el
ler adm inistrativ praxis i detta 
land eller annat avtal än avtal fö r  
undvikande av dubbelbeskattning 
som detta land ingått.

punkterna 14— 17 övergångsbestämmelserna att de får följande 
som utskottets förslag betecknade lydelse:



14. Ä ldre föreskrifter i punkt 2 
b av anvisningarna till 25 § gäller 
i fråga om  avdrag för värdem insk
ning på värm epannor, hissmaski
nerier och jäm förlig m askinell 
u trustn ing  som har anskaffats före 
ikraftträdandet. Byts utrustningen 
ut och har den skattskyldige på 
grund härav rätt till avdrag för 
reparation  av byggnad medges 
dock inte avdrag för utrangering. 
I sådant fall skall ett belopp mot
svarande vad som återstår oavskri
vet av anskaffningsvärdet för 
utrustn ingen läggas till anskaff
ningsvärdet för byggnaden i den 
mån beloppet överstiger vad som 
inflyter genom  avyttring av mate
rial e.d. i sam band med utbytet.

15. Ä ldre föreskrifter tilläm pas 
på m arkanläggning som har an
skaffats före ikraftträdandet.

16. I fråga om  utgifter som av
ses i punk t 15 av anvisningarna 
till 23 § tilläm pas äldre föreskrif
ter på utgifter före ikraftträdan
det.

17. I fråga om  anslutningsavgift 
och anläggningsbidrag som avses i 
punk t 17 av anvisningarna till 
23 § tilläm pas äldre föreskrifter 
på utgifter före ikraftträdandet.

14. Ä ldre föreskrifter i punk t 2 
b av anvisningarna till 25 § gäl
ler i fråga om  avdrag för värde
m inskning på värm epannor, hiss
m askinerier och jäm förlig maski
nell utrustn ing som har anskaffats 
före ikraftträdandet och på utrust
ning av sådant slag som anskaffats 
efter ikraftträdandet men under ett 
beskattningsår fö r  vilket taxering 
sker år 1991. Byts utrustningen ut 
och har den skattskyldige på 
grund härav rätt till avdrag för 
reparation av byggnad medges 
dock inte avdrag för utrangering. 
I sådant fall skall ett belopp mot
svarande vad som återstår oavskri
vet av anskaffningsvärdet för 
u trustningen läggas till anskaff
ningsvärdet för byggnaden i den 
m ån beloppet överstiger vad som 
inflyter genom avyttring av m ate
rial e.d. i sam band med utbytet.

15. Ä ldre föreskrifter tilläm pas 
på m arkanläggning som har an
skaffats före ikraftträdandet och 
på markanläggning som har an
skaffats efter ikraftträdandet men 
under ett beskattningsår fö r  vilket 
taxering sker år 1991.

16. 1 fråga om utgifter som av
ses i punkt 15 av anvisningarna 
till 23 § tilläm pas äldre föreskrif
ter på utgifter före ikraftträdandet 
och på utgifter som uppkom m it ef
ter ikraftträdandet men under ett 
beskattningsår fö r  vilket taxering 
sker är 1991.

17. 1 fråga om anslutningsavgift 
och anläggningsbidrag som avses i 
punkt 17 av anvisningarna till 
23 § tilläm pas äldre föreskrifter 
på utgifter före ikraftträdandet 
och på utgifter som uppkom m it ef
ter ikraftträdandet men under ett 
beskattningsår för vilket taxering 
sker år 1991.

2. lag om  ändring i lagen (1947:576) om  statlig inkom stskatt 
med de ändringarna beträffande
27 § 2 mom. andra stycket att ordet "inländsk" byts mot ut
trycket "inländsk eller utländsk",



Regeringens förslag Utskottets förslag

4. Avyttras fastighet före u t
gången av år 1999 får omkost- 
nadsbeloppet beräknas genom  att 
det om kostnadsbelopp som hade 
kunnat användas om  avyttringen 
skett den 31 decem ber 1990 ökas 
med i 25 § 4 mom. avsedda för
bättringskostnader m.m. som lagts 
ned på fastigheten under tiden 
mellan den 1 januari 1991 och 
avyttringstillfället. Vid tilläm p
ning av punk terna 6 a och 6 b av 
anvisningarna till 36 § kom m u
nalskattelagen (1928:370) i deras 
lydelse intill den 1 juli 1990 skall 
dock följande gälla.

4. Avyttras fastighet före u t
gången av år 1999 får — i andra 
fa ll än när delägare i fåmansföretag 
eller fåmansägt handelsbolag eller 
delägare närstående person avyttrar 
fastighet till företaget — omkost- 
nadsbeloppet beräknas genom  att 
det om kostnadsbelopp som hade 
kunnat användas om  avyttringen 
skett den 31 decem ber 1990 ökas 
med i 25 § 4 mom . avsedda för
bättringskostnader m .m . som lagts 
ned på fastigheten under tiden 
m ellan den 1 januari 1991 och 
avyttringstillfället. Vid tilläm p
ning av punkterna 6 a och 6 b av
anvisningarna till 36 § kom m u
nalskattelagen (1928:370) i deras 
lydelse intill den 1 ju li 1990 skall 
dock följande gälla,

a) Ingångsvärde samt — — — med m er än åtta år.
e) Tidigareläggning får ske en- e) Tidigareläggning får ske en 

dast i fråga om  den del av in
gångsvärde och förbättringskost
nader för ersättningsfastigheten 
som inte överstiger ett belopp 
motsvarande vederlaget vid avytt
ringen av den ursprungliga fastig
heten m inskat med förbättrings
kostnader som under den skatt
skyldiges innehav har lagts ned på 
denna fastighet under det år då 
fastigheten avyttrades eller under 
något av de sju närmast föregåen
de åren.

dast i fråga om  den del av in
gångsvärde och förbättringskost
nader för ersättningsfastigheten 
som inte överstiger ett belopp 
motsvarande vederlaget vid avytt
ringen av den ursprungliga fastig
heten m inskat med förbättrings
kostnader som under den skatt
skyldiges innehav har lagts ned på 
denna fastighet under det år då 
fastigheten avyttrades eller under 
något av de sju närm ast föregåen
de åren. Sådan minskning med  
hänsyn till förbättringskostnader på 
den ursprungliga fastigheten skall 
dock ske endast fö r  år då de ned
lagda kostnaderna har överstigit tio 
procent av vederlaget vid avyttring
en av denna fastighet.

0  Tidigareläggning f å r ------------ näm nda fastighet.
Vad nu sagts gäller dock inte om  

delägare i fåmansföretag eller del
ägare närstående person avyttrar 
fastighet till företaget enligt vad 
som sägs i 24 § 6 mom.



3. lag om  ändring  i lagen (1984:1052) om  statlig fastighetsskatt,
4. lag om  ändring i uppbördslagen (1953:272),
5. lag om  skatteutjäm ningsreserv,
6. lag om återföring av obeskattade reserver,
7. lag om  ändring  i lagen (1989:1046) om  ändring i lagen 
(1962:381) om  allm än försäkring,
8. lag om  ändring  i lagen (1962:381) om  allm än försäkring,
9. lag om  ändring i lagen (1981:691) om  socialavgifter,
10. lag om särskild löneskatt,
11. lag om  ändring  i lagen (1959:551) om  beräkning av 
pensionsgrundande inkom st enligt lagen (1962:381) om  allmän 
försäkring,
12. lag om  avkastningsskatt på pensionsmedel,
13. lag om  skatt på vissa prem iebetalningar,
14. lag om  ersättningsfonder,
15. lag om ändring i lagen (1967:94) om  avdrag vid inkom sttaxe
ringen för viss aktieutdelning med den ändringen att 7 § får 
följande som utskottets förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag Utskottets förslag

7 §
Avdrag m edges------------ — utdelningstillfället ägs av
a) svenskt investmentföretag el

ler förvaltningsföretag, om det 
sammanlagda röstetalet för företa
gets aktier i det utdelade bolaget 
— i förekom m ande fall tillsam
mans med aktier tillhöriga bolag 
och förening som med hänsyn till 
äganderättsförhållanden eller o r
ganisatoriska förhållanden kan 
anses stå företaget nära — motsva
rar m er än hälften av röstetalet 
för samtliga aktier i bolaget, eller

b) svenskt aktiebolag eller 
svensk ekonom isk förening som 
inte avses under a), om  det sam
m anlagda röstetalet för företagets 
aktier i det utdelande bolaget 
m otsvarar en fjärdedel eller m er 
av röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget och företaget inte visas 
vara skattskyldigt för utdelning på 
aktierna.

a) svenskt investm entföretag el
ler svenskt förvaltningsföretag, om 
det sam m anlagda röstetalet för fö
retagets ak tier i det utdelande bo
laget — i förekom m ande fell till
sammans med ak tier tillhöriga 
bolag och förening som med hän
syn till äganderättsförhållanden 
eller organisatoriska förhållanden 
kan anses stå företaget nära — 
motsvarar m er än hälften av 
röstetalet för samtliga aktier i bo
laget, eller

b) svenskt aktiebolag eller 
svensk ekonom isk förening som 
inte avses under a), svensk spar
bank eller svenskt ömsesidigt ska- 
deförsäkringsföretag, om  det sam
manlagda röstetalet för företagets 
aktier i det utdelande bolaget 
motsvarar en fjärdedel eller mer 
av röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget och företaget inte visas 
vara skattskyldigt för utdelning på 
aktierna.



Regeringens förslag Utskottets förslag

Avdrag för u td e ln in g ----följande slag av aktieägare:
a) annan än svenskt aktiebolag, a) annan än svenskt aktiebolag,

svensk ekonom isk förening eller svensk ekonom isk förening,
utländsk jurid isk  person, svensk sparbank, svenskt ömsesidigt

skadeförsäkringsföretag eller ut
ländsk juridisk person,

b) investmentföretag e l l e r ---------------- första stycket a),
c) svenskt aktiebolag eller c) svenskt aktiebolag, svensk

svensk ekonom isk förening som ekonom isk förening, svensk spar-
visas vara skattskyldig för utdel- bank eller svenskt ömsesidigt skå
ning  på aktierna, och deförsåkringsföretag som visas

vara skattskyldig för utdelning på 
aktierna, och

d) utländsk jurid isk  — — — nedsatt belopp.
Vid tilläm pning av denna para- Vid tilläm pning av denna para

graf anses aktie, som ägs av en av graf anses aktie, som ägs av en av
bolag eller förening bildad pen- bolag, förening, sparbank eller
sions- eller personalstiftelse, inne- ömsesidigt skadeförsäkringsföre-
havd av bolaget eller föreningen. tag bildad pensions- eller perso

nalstiftelse, innehavd av 
företaget.

16. lag om  ändring i bokföringslagen (1976:125),
17. lag om  ändring i jordbruksbokföringslagen (1979:141),
18. lag om  ändring i lagen (1982:1193) om  skattereduktion för 
fackföreningsavgift,
19. lag om  nedsättning av vissa underhållsbidrag,
20. lag om  ändring i utsökningsbalken med den ändringen att 
övergångsbestämmelserna erhåller följande lydelse: "D enna lag 
träder i kraft den 1 ju li 1990. Ä ldre bestäm m elser i 15 kap. 14 § 
gäller till den 1 januari 1991.",
21. lag om  ändring i lagen (1984:947) om  beskattning av ut
ländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige,
22. lag om  ändring i lagen (1979:84) om  delpensionsförsäkring,
23. lag om  ändring i lagen (1989:1023) om  upphävande av lagen 
(1966:172) om  avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.,
24. lag om  ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617),
25. lag om  ändring i lagen (1987:813) om  hom osexuella sam bor,
26. lag om  ändring i lagen (1988:847) om  skattelättnader för 
allem anssparande och ungdom sbosparande m ed den ändringen 
att ordet "realisationsvinst" i 2 § andra stycket byts ut mot 
uttrycket "realisationsvinst och utdelning",
27. lag om  skatt på ränta på skogskontom edel m.m. med de 
ändringarna beträffande

3 § att paragrafen tillförs ett tredje stycke av följande lydelse: 
"Skatt tas inte heller ut om  den gottskrivna räntan  understiger 
100 kronor."



6 § att paragrafen får följande som utskottets förslag betecknade 
lydelse:

Regeringens förslag

6
Banken skall inom  en månad 

från råntegottskrivningen på blan
kett som fastställs av riksskattever- 
ket — eller efter särskilt medgi
vande på annat läm pligt sätt — 
till verket läm na uppgifter om  
kontohavare, kontoslag, kontobe
hållning, gottskriven ränta och in
nehållen skatt.

Utskottets förslag

§
Banken skall före utgången av 

månaden efter den månad då rån- 
tegottskrivning skett på blankett 
som fastställs av riksskatteverket 
— eller efter särskilt medgivande 
på annat lämpligt sätt — till ver
ket läm na uppgifter om  kontoha
vare, kontoslag, kontobehållning, 
gottskriven ränta och innehållen 
skatt.

28. lag om  ändring  i skogskontolagen (1954:142),
29. lag om  ändring  i lagen (1986:492) om  tillfälliga regler för 
insättning på skogskonto,
30. lag om  ändring  i lagen (1979:611) om  upphovsm annakonto,
31. lag om  upphävande av lagen (1978:970) om uppskov med 
beskattning av realisationsvinst,
32. lag om  upphävande av lagen (1983:1086) om vinstdelnings
skatt,
33. lag om  upphävande av lagen (1960:63) om  förlustavdrag,
34. lag om  upphävande av lagen (1982:336) om avdrag för 
u tdelning på icke börsnoterade aktier,
35. lag om  upphävande av lagen (1979:609) om  allm än investe
ringsfond,
36. lag om  upphävande av lagen (1979:610) om  allmän 
investeringsreserv,
37. lag om  upphävande av vissa fondförfattningar, m .m.,
38. lag om  upphävande av lagen (1954:40) om  särskild fartygs- 
fond,
39. lag om  upphävande av lagen (1967:96) om  särskild 
nyanska ffningsfond,
40. lag om  upphävande av lagen (1967:752) om  avdrag vid 
inkom sttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av 
fastighet,
41. lag om  upphävande av lagen (1981:296) om  eldsvådefonder,
42. lag om  upphävande av förordningen (1960:659) angående 
beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer,
43. lag om  upphävande av lagen (1978:423) om skattelättnader 
för vissa sparform er,
44. lag om  upphävande av lagen (1972:128) om  skattefrihet vid 
prem iering av sparande,
45. lag om  upphävande av lagen (1982:2) om  uppfinnarkonto,



46. lag om  upphävande av lagen (1989:1021) om  särskilda regler 
för nedskrivning av lager m .m .,
47. lag om  avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska 
M useum .

Stockholm  den 29 maj 1990 

På skatteutskottets vägnar

L a rs  H e d fo rs

Närvarande: Lars Hedfors (s), Bo Lundgren (m), Bo Forslund (s). 
Torsten Karlsson (s), Kjell Johansson (fp), Görel T hurd in  (c), A nita 
Johansson (s), Hugo Hegeland (m ), B runo Poromaa (s), Yvonne Sand- 
berg-Fries (s), Sverre Palm  (s), Karl-Gösta Svenson (m ), Leif Olsson 
(fp), Rolf Kenneryd (c), Lars Bäckström  (v), Gösta Lyngå (m p) och 
Kjell N ordström  (s).



Reservationer

1. Inriktningen av beskattningen, m.m. (mom. 1)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har 

dels anfört följande:

In led n in g

Den skattereform  som  föreslås i de två aktuella propositionerna 110 
och l i l  innebär förbättringar i vissa hänseenden, fram för allt genom 
att de orim ligt höga m arginalskatterna sänks. Detta är ett steg i rätt 
rik tn ing, m en det hårda och förlam ande skattetrycket i vårt land 
kom m er totalt sett att skärpas genom  andra åtgärder som regeringen 
föreslår. Som framgår av m otionerna Sk59, Sk403 och Sk441 anser vi 
att skattetrycket måste sänkas radikalt för att kom m a åt de grundläg
gande problem en i vårt sam hälle. I anslutning till vad som anförs i 
dessa m otioner vill vi här sam m anfatta vår syn på skattepolitiken i dag, 
skattepolitikens fram tida in rik tn ing  och de förslag som nu är aktuella.

Skattetryck et

Sverige är det land i den fria världen där m änniskor är mest beroende 
av politikers värderingar och politiska beslut. Det innebär att det 
svenska sam hället också har den fria världens hårdaste skattetryck. 
Ingen annanstans har så stor del av m edborgarnas inkom ster socialise- 
rats. Ingen annanstans har m arknadsekonom in trängts undan så m yck
et som i Sverige. Ingen annanstans är utrym m et för enskilt sparande 
och enskilt ägande så begränsat som  i Sverige.

Frågan hu r stort det totala skattetrycket bör vara är starkt ideolo
giskt laddad. För ett parti som förespråkar kollektiva lösningar och 
därm ed stor m akt för politiska beslutsorgan blir ett högt skattetryck ett 
självklart mål. I ett sådant sam hälle styrs m änniskors vardag till stor 
del av politiska beslut. Enskilda m änniskor b lir m er beroende av 
politiker och deras beslut när en stor del av m ånadslönen dras in till 
staten via skatten.

För partier som tro r på individernas förmåga och vilja att ta ansvar 
för sig själva och andra är det lika självklart att m edborgarna genom 
ett lågt skatteuttag skall ha så sto r frihet som möjligt att form a sina 
egna liv. G runden  för denna syn vilar på respekten för äganderätten 
och det faktum  att inkom sten tillhö r den enskilde, inte staten. Detta 
synsätt leder med nödvändighet till ett lågt skattetryck, som ändå ger 
de in täkter som behövs för att tillgodose nödvändiga gem ensamma 
åtaganden. Skatten är ett tvångsmedel, som politikerna måste behandla 
med stor varsam het och med respekt för enskilda m änniskors frihet.



U tvecklingen av skattetrycket bestäms således av vad den politiska 
m ajoriteten anser bör skötas och finansieras kollektivt. Till detta bör 
em ellertid läggas att det finns en inneboende tendens till autom atisk 
ökning av skatteuttaget, eftersom kollektiva lösningar på individuella 
behov erfarenhetsm ässigt är m indre effektiva och därm ed kräver mera 
resurser.

Sveriges rekordhårda skattetryck har vuxit fram under ett långvarigt 
socialdem okratiskt regeringsinnehav. Den enda period under efter
krigstiden då skattetrycket varit oförändrat är 1977—1982. Skatteut- 
vecklingen avspeglar en medveten socialistisk politik. Kollektiva lös
ningar har prioriterats. Vård, omsorg och inkom stom fördelningar över 
livscykeln handhas av offentliga — huvudsakligen skattefinansierade — 
m onopol. Till detta kom m er att den bedrivna konjunkturpolitiken  
konsekvent har utform ats så att åtstram ning skett genom  skattehöjning
ar m edan efterfrågan stim ulerats genom  offentliga utgiftsprogram.

Den skattepolitiska debatten b lir lätt en jäm förelse av effekter på 
kort sikt för o lika typer av hushåll i k ronor räknat. Det är i sig viktigt. 
Det är em ellertid  än n u  viktigare att skattepolitiken diskuteras med 
utgångspunkt i den långsiktiga utvecklingen och det sätt på vilket den 
påverkar utvecklingen av vårt samhälle.

Den genom snittlige inkom sttagaren i Sverige får för egen del förfoga 
över ungefär en tredjedel av vad han eller hon har arbetat ihop. Mer 
blir inte kvar sedan arbetsgivaravgifter, inkom stskatter och konsum - 
tionsskatter betalats. Politiker i stat och kom m un styr över ungefär två 
tredjedelar av ekonom in , medan m edborgarna själva d irekt kan be
stämma över den resterande tredjedelen. Skatteuttaget sker huvudsakli
gen i form er som hårt drabbar låg- och m edelinkom sttagare. Detta 
gäller särskilt de skattehöjningar som genom förts efter 1982.

I tabell 1 redovisas en genom snittlig industriarbetares nettolön som 
andel av den totala arbetsersättningen 1987. Det framgår klart att den 
svenske industriarbetaren  själv d isponerar en förhållandevis m indre 
andel av ersättningen för sin arbetsinsats än hans kollegor i andra 
länder. Till detta kom m er Sveriges höga m ervärdeskatt och andra 
varu- och punktskatter som m inskar köpkraften ännu  m er i förhållan
de till andra länder.



En genomsnittlig industriarbetares nettolön i procent av 
bruttolönekostnaden å r  1988

Land N e t t o l ö n  i p r o c e n t  
av  b r u t t o  l ö n e k o s t n a d e n  1988

J ap a n  
Canada  
Schwe iz
F ö r e n t a  S t a t e r n a  
S t o r b r  i t a n n  i en  
F i n l a n d  
Ös t e r r  i ke  
Norge
Väs t t y s k  l and  
F r a n k r  i ke  
Danmark 
Neder  l ä n d e r n a  
I t a l  i e n  
S v e r  i ge  
Be I g i en

78
73
71
05
65
61
60
57
55
54
53
50
49
47
45

Källa: Näringslivets ekonom ifakta, januari 1990.

De enskilda m edborgarnas valfrihet har således efter hand kraftigt 
inskränkts m edan politikernas m akt ökat. Socialdem okraterna har 
format ett sam hälle där staten beskattar m edborgarna så hårt att de 
flesta inte har m öjlighet att välja annan  vård eller om sorg än den 
staten och kom m unerna erbjuder. De utläm nas till den politiska 
sektorn — när den offentliga sjukvården, barnom sorgen eller äldreom 
sorgen inte fungerar finns inga möjliga alternativ.

I socialdem okraternas Sverige är det bara de som har råd att själva 
betala för icke subventionerad vård och om sorg som kan slippa köer 
och välja fritt.

Offentliga m onopol och inskränkt valfrihet leder också till en 
felaktig fördelning och ett sämre utnyttjande av våra totala resurser. 
Skatter, avgifter och subventioner m inskar m öjligheterna för de enskil
da att bestäm m a hu r produktionsresultatet skall fördelas. T rögheten i 
de stora offentliga systemen och bristen på konkurrens ger dålig 
effektivitet.

Ett samhälles utvecklingsförmåga och dynam ik är beroende av m änn i
skornas m öjligheter att ta initiativ och ansvar. Högskattesamhället 
tvingar enskilda, organisationer och exempelvis massmedia till ett 
bidragsberoende. De höga skatterna påverkar m änniskors ekonom iska 
levnadsvillkor, så att egna önskem ål om  boende, barnom sorg eller 
sjukvård S r  vika. De "kilar" som slås in mellan värdet av produktio
nen och ersättningen efter skatt till den enskilde för en extra arbetsin
sats gör att det i p rak tiken  blir näst intill om öjligt att utveckla nya 
arbeten inom  om råden som är av stor betydelse för den fram tida 
sysselsättningen, främst tjänstesektorn.



G enom  lägre skatter öppnas m öjligheter för enskilda m änniskor att 
ta initiativ, satsa på företagande, spara och äga. Ägandet kan spridas till 
enskilda m änniskor. Det är viktigt för nyföretagandet och för tillväxten 
i ekonom in.

Lägre skatter m edför ett ökat arbetsutbud genom  att "skattekilarna" 
m inskar och extra arbetsinsatser b lir m er lönsamma.

Lägre skatter m otverkar svåra sociala problem , som exempelvis den 
nyfattigdom som gjort över 500 000 m änniskor beroende av socialbi
drag. G enom  ökad tillväxt och genom att m änniskor kan d isponera en 
större del av sin arbetsersättning skall det vara möjligt att kunna leva 
på sin lön.

H ögt sk attetryck  ger låg  t illv ä x t

Det är den ekonom iska tillväxten som  avgör h u r välfärden i ordets 
egentliga bem ärkelse utvecklas. Tillväxten i Sverige m inskade drastiskt 
med ingången av 1970-talet. Som framgår av diagram  1 beräknas 
Sverige 1990 ligga i tillväxtligans botten. B edöm ningarna för nästa år 
är också mycket pessimistiska.

Diagram 1
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Den låga tillväxttakten är ett hot mot exempelvis gjorda pensionsåta
ganden. G enom  dålig ekonom isk tillväxt skapas också m indre resurser 
att lösa m iljöproblem en. Det är uppenbart att skattetryckets storlek 
påverkar tillväxttakten i ett land.

Sverige har inte alltid varit ett högskatteland. Det var först på 
1960-talet som skattetrycket m era m arkant började avvika från in te rna
tionella förhållanden.

U nder tiden fram till 1960 utvecklades det svenska skatteuttaget i 
ungefär sam m a takt som genom snittet för de andra O ECD -länderna. 
Från början av 1960-talet började em ellertid den svenska skatteutveck- 
lingen, som framgår av diagram  2, m arkant avvika uppåt. U nder 
1960-talet genom fördes det stora m iljonprogram m et på bostadsom rå
det. Subventionsgraden ökade, och genom regleringar blev kostnaderna 
högre än vad de annars skulle ha behövt vara.

Även på andra om råden ökade den offentliga verksam heten, trots att 
den i flertalet fall kunnat skötas m inst lika bra genom  privata insatser. 
Regleringar och m onopol ledde till ineffektivitet. Den stabiliseringspo- 
litik den socialdem okratiska regeringen förde bidrog också till skatteut- 
vecklingen. Å tstram ning genom fördes genom skattehöjningar, m edan 
offentliga utgifter ökades för att stim ulera efterfrågan.

Redan 1965 var därför skattetrycket i Sverige nästan 9 procentenhe
ter högre än vad som gällde för genom snittet i O EC D . 1970 hade 
skillnaden ökat till drygt 10 procentenheter. Det totala skattetrycket i 
Sverige uppgick då till drygt 40 % av bruttonationalprodukten .

Diagram 2
Skattetrycket i Sverige och OECD
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Skattetrycket skärptes kraftigt under första hälften av 1970-talet och 
steg till ca 50 % 1976. I förhållande till O EC D -ländernas genom snitt 
låg skattetrycket detta år 13—14 procentenheter högre.

U nder perioden 1976—1982 var det totala skattetrycket oförändrat, 
vilket framgår av diagram  2 ovan. 1982 återkom  socialdem okraterna 
till regeringsm akten och inledde åter den skattehöjningspolitik  som 
sedan länge varit deras.

1 1987 års långtidsutredning (s. 172) står:

Sam m anfattningsvis kan konstateras att skattesystemet har vissa snedv
ridande effekter och att dessa aldrig helt — och kanske inte ens i 
huvudsak — kan försvinna vid en skattenivå m otsvarande den i dag 
rådande.

Det bör noteras att när finansdepartem entets ekonom er gjorde sin 
analys var skattetrycket 51,7 % (1986). I år b lir det enligt finansplanen 
57,3 %. Det har således skett en ökning  med nästan 6 procentenheter 
eller med ca 70 m iljarder kronor, sedan dess. Skatteproblem atiken har 
således förvärrats ytterligare under senare år. D ärm ed har också gapet 
vidgats gentem ot OECD -genom snittet till närm are 18 procentenheter.

Att ett höjt skattetryck är skadligt för sam hällsekonom in konstateras 
också av årets långtidsutredning (SOU 1990:14, s. 112 och s. 181):

Många av de problem  som har diskuterats förstärks vid ett högre 
skattetryck. Inte m inst mot bakgrund av den ökade integrationen med 
om världen kan nivån på skattetrycket i Sverige kom m a att bli ett 
problem  på 1990-talet.

Lägre skatter kan förväntas m edföra ökad effektivitet i ekonom in. 
A rbetskraftsutbudet kan tänkas öka liksom produktiviteten. Skattean- 
delen av BNP skulle också kom m a att närm a sig den i om världen.

Det finns ett klart sam band mellan skattetryck och tillväxt. I diagram  3 
nedan jäm förs tillväxten under 1980-talet med skattetrycket i 16 
O ECD -länder. Sam bandet är tydligt: ju  högre skattetryck, desto lägre 
tillväxt. Endast Norge faller utanför m önstret: trots ett högt skattetryck 
har tillväxten varit god. Detta sam m anhänger självfallet med den 
speciella roll som oljan spelat i den norska ekonom in.



Diagram 3

BNP-tillväxt och skattetryck 1980—1989 i 16 OECD-länder 
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Också i årets finansplan vidim eras skattetryckets betydelse för den 
ekonom iska utvecklingen. Man skriver:

Statsbudgetens förbättrade saldo under 1980-talet är inte bara ett resul
tat av en stram  utgjftsprövning. U tvecklingen är också en följd av 
snabba nom inella löneökningar och därm ed snabbt stigande skattein
täkter och av höjd skattekvot. Dessa faktorer har en negativ inverkan 
på tillväxten och på ekonom ins funktionssätt.

Aven om  m an jäm för tillväxten i Sverige med den genom snittliga 
utvecklingen inom  O EC D -om rådet finns ett klart negativt sam band, se 
diagram 4. Högre skattetryck ger sämre tillväxt!

11 Riksdagen 1989190. 6 sami. Nr 30



Diagram 4
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I proposition 1989/90:110 redovisas huvuddragen av skatteom läggning
en för 1991. I en särskild proposition  (1989/90:111) återfinns förslagen 
beträffande indirekta skatter och m iljöskatter.

P ropositionerna syftar inte till en sänkning av skattetrycket. Avsik
ten är att de "kostnader" i form  av skattebortfall etc. som  uppstår skall 
täckas i sin helhet genom  skattehöjningar och vissa bidragsm inskning- 
ar. När de föreslagna skattesänkningarna som föreslås i propositionen 
t.o.m . understiger skattehöjningarna stiger skattetrycket.

U tskottet välkom nar förslagen om  m arginalskattesänkningar och 
återinfört inflationsskydd. Som föreslås i den m oderata partim otionen 
bör em ellertid  den statliga skattesatsen sänkas ytterligare och gränsen 
för när statlig inkom stskatt skall tas ut höjas.

Den kritik  som kan riktas m ot förslaget gäller således främst finan
sieringen och kan samm anfattas i följande rubriker:
-  Det redan rekordhöga skattetrycket ökar ytterligare.
-  Inflationen ökar. Prisstegringarna späs på med ca 6,5 procentenheter 

utöver den redan höga underliggande inflationstakten under 1990 
och 1991.

-  Bidragsberoendet ökar.
-  Minst en m iljon inkom sttagare får höjd skatt.
-K ostnadskrisen  fördjupas.
-  D en nödvändiga ökningen av hushållssparande! motverkas.
-  Nyföretagandet försvåras.

I det följande utvecklas denna kritik . Sammanfattningsvis kan sägas att 
till följd av att skattetrycket inte sänks utan tvärtom höjs något ökar 
inte m edborgarnas frihet att själva disponera över sina egna inkom ster 
efter skatt.

Dessutom genom förs skattehöjningar som i sig skadar sam hällseko
nom in genom  ökad inflation, säm re kostnadsutveckling och risk för 
m inskat sparande och nyföretagande.

Dessa negativa effekter kan försäm ra den sam hällsekonom iska ut
vecklingen så mycket att m arginalskattesänkningarnas positiva effekter 
inte får fullt genomslag i exempelvis ökat arbetsutbud, ökat sparande 
och högre produktivitet.

Höjt skattetryck

Som har visats i det föregående leder Sveriges rekordhöga skattetryck 
till minskad frihet för m edborgarna sam tidigt som sam hällsekonom in 
skadas. D enna uppfattning delas uppenbarligen — åtm instone i tanke
-  av regeringen. I den långtidsbudget som redovisas i kom pletterings
propositionen sägs följande (s. 115):

Av stor betydelse för sam hällsekonom in och inte m inst sparandet är 
det samlade skatte- och avgiftstrycket. E tt högt skattetryck skapar i sig 
problem  för ekonom ins sätt att fungera. Budgetåret 1990/91 beräknas



skattetrycket motsvara ca 55 % av BNP. In ternationellt sett är detta 
mycket högt, vilket måste tas i beaktande med tanke på Sveriges 
utlandsberoende.

Som framgår av ovanstående resonem ang talar ett antal omständig
heter för ett sänkt skattetryck.

Trots att regeringen tydligen nu  inser att redan dagens skattetryck 
skadar sparande och tillväxt lägger den i propositionen fram ett förslag 
till skatteom läggning som innebär höjt skattetryck.

De skattehöjningar som föreslås överstiger föreslagna skattesänkning
ar med 4,1 m iljarder k ronor enligt propositionen (räknat som ett 
genom snitt för åren 1991 — 1993; för enbart 1991 blir höjningen av 
skattetrycket 5,7 m iljarder kronor). Då har regeringen — felaktigt — 
räknat att den till tre fjärdedelar begränsade rätten att dra av pensions- 
försäkringsprem ier för år 1990 innebär en skattesänkning med 0,7 
m iljarder kronor. 1991. Riksdagsbeslutet gällde ju bara för 1990 och 
försvinner autom atiskt 1991. Skattehöjningen kan alltså på kort sikt 
beräknas uppgå till 4,8 m iljarder k ronor (6,4 m iljarder kronor 1991) 
enligt propositionen.

Till detta kom m er att regeringen valt att endast räkna av 6,2 m iljar
der k ronor som  skydd mot autom atiska skattehöjningar till följd av 
inflationen 1990—1991 vid beräkningen av de skattehöjningar som 
erfordras för full statsfinansiell täckning av skattebortfallet till följd av 
m arginalskattesänkningarna. Detta belopp motsvarar en inflation på 
4,1 % m ellan 1990 och 1991. Det är i dag uppenbart att inflationen 
kom m er att uppgå till i storleksordningen 10 %. Man kan inte heller i 
detta sam m anhang låta bli att ta hänsyn till de prisökningar som blir 
en följd av finansieringen. Det skulle ju  innebära att medborgarna 
först får betala genom  de skattehöjningar som föreslås och därm ed får 
höjd inkom stskatt genom de prisökningar som blir följden av bl.a. 
skattehöjningarna. O m  man i en mycket försiktig beräkning antar att 
inflationen mellan 1990 och 1991 skulle uppgå till 8 % , bör 12,2 m il
jarder k ronor (i stället för 6,2) av m arginalskattesänkningen inte 
finansieras för att skattehöjningar skall kunna undvikas. Propositio
nens förslag innebär således en skattehöjning på i vart fall 6 m iljarder 
k ronor utöver vad som angivits.

Dessutom har regeringen valt att endast räkna med ränteeffekten av 
den avskattning av obeskattade reserver som följer av de ändrade 
reglerna för företagsbeskattning. Den tas upp till 2,1 m iljarder kronor. 
Avskattningen innebär enligt propositionen ökade skattebetalningar för 
företagen på 6,6 m iljarder k ronor i genom snitt åren 1991 — 1994. Det 
är sannolikt att inbetalningarna blir större de första åren, även utan 
den rabattering som föreslogs av företagsskatteutredningen. På kort sikt 
blir skatteinbetalningarna alltså 4,5 m iljarder k ronor större än vad 
som tagits upp som ränteeffekt.

Totalt kom m er skattetrycket alltså att öka med 13,3 m iljarder kro
nor eller m er än 3 000 kr. per hushåll i genom snitt. För året 1991 
b lir ökningen betydligt större.

I proposition 111 föreslås, i syfte att skapa konkurrensneutralite t 
mellan egenregiverksamhet och en treprenader, att kom m uner ges rätt



att göra avdrag för all erlagd m ervärdeskatt. Detta leder i sig till att 
kostnaderna i kom m unsektorn  m inskar med ca 15 m iljarder kronor. 
Detta kom penseras em ellertid  genom andra åtgärder så att resultatet 
b lir en oförändrad kostnadsnivå för kom m unerna. Form ellt leder detta 
till en m inskning av skattekvoten, m en reellt påverkas inte skattetryc
ket.

Eftersom skattetrycket således fortsätter att öka till följd av den 
föreslagna skatteom läggningen kom m er de enskilda medborgarnas fri
het att inskränkas ytterligare. De blir i ännu  större utsträckning 
utläm nade åt politiska beslut. Det framgår inte m inst av det ökade 
bidragsberoende som blir följden.

Dessutom förstärks självfallet de skadliga verkningar som enligt 
regeringen redan dagens skattetryck har på sam hällsekonom in.

Inflationen accelererar

U nder 1990 och 1991 leder finansieringen av skattereform en genom 
bl.a. höjd m ervärdeskatt och andra indirekta skatter till att konsu
m entpriserna stiger i snabbare takt än vad som annars skulle vara 
fallet. Statens pris- och konkurrensverk  (SPK) har uppskattat priseffek- 
ten av skattereform en och ändrade taxeringsvärden till ca 2,9 % under 
loppet av 1990. U nder 1991 förväntas finansieringen av skattereform en 
dra upp prisnivån med ca 3,5 %.

Eftersom Sverige redan i utgångsläget har en alltför snabb prissteg- 
ringstakt, som överstiger vad som gäller i bl.a. våra viktigaste konkur
rentländer, får prisgenom slaget till följd av skatteomläggningens finan
siering starkt negativa följder. Det finns en uppenbar risk för att en 
inflation som kan bedömas uppgå till tvåsiffriga tal under 1990 och 
1991 sätter igång en pris- och lönespiral med en ännu  kraftigare 
försvagning av den internationella konkurrenskraften  för näringslivet 
som följd.

Ökat bidragsberoende

Som redovisas i nästa avsnitt får många löntagare höjd skatt som en 
följd av den totalfinansierade skatteomläggning som föreslås i proposi
tionen. För att i någon m ån begränsa de negativa effekterna föreslås 
bidragsökningar till hushållen på netto nästan 7 m iljarder kronor 
räknat på kort sikt. Bidragen ökar därefter med autom atik  till en 
sammanlagd ökning  på 10 m iljarder kronor. Till detta skall läggas 
ytterligare 5 m iljarder k rono r i subvention till byggföretagen som 
kom pensation för den höjda byggmomsen. Detta bidrag anses nödvän
digt för att m an skall ha råd att bo i fördyrade nyproducerade 
lägenheter.

Pensionstillskott och kom m unalt bostadstillägg för pensionärer mås
te höjas, reglerna för studiem edel ändras och bostadsbidragen höjas. 
Dessutom föreslås att barnbidragen höjs samtidigt som livsmedelssub- 
ventionerna slopas.



Hade ett sänkt skattetryck kunnat accepterats i sam band med den 
nödvändiga m argjnalskattereform en hade alla fatt sänkt skatt. Därm ed 
hade de försäm ringar i det ursprungliga utredningsförslaget som blev 
en följd av uppgörelsen m ellan socialdem okraterna och folkpartiet 
kunnat undvikas. B idragsberoendet och rundgången hade heller inte 
behövt öka ytterligare.

Dessutom hade den stora fördelningspolitiska frågan — fördelningen 
av inkom sterna i sam hället m ellan de enskilda m edborgarna och den 
politiska sektorn — förts något steg i rätt riktning. Utgiftstrycket, dvs. 
de offentliga utgifternas storlek i förhållande till BNP, skulle m inska i 
stället för att öka, vilket b lir följden av skatteuppgörelsen av det ökade 
bidragsberoendet. Det hade också blivit möjligt för flera att kunna leva 
på sin lön.

Förlorarna

En m arginalskattesänkning som genom förs inom  ram en för oförändrat 
skattetryck leder m ed nödvändighet till att vissa genom höjd skatt får 
betala andras skattesänkningar. Eftersom de för sam hällsekonom in 
nödvändiga m arginalskattesänkningarna ger störst skattesänkning i kro
nor räknat för personer med högre inkom ster, leder en finansiering 
genom exempelvis höjda bostadsskatter och höjd m ervärdeskatt till att 
främst låg- och m edelinkom sttagare kom m er att förlora.

LO presenterade i septem ber 1989 en analys av skatteomläggningens 
effekter, som visade att alla som  tjänade m indre än ca 125 000 kr. — 
ca 2 m iljoner personer eller hälften av alla löntagare — skulle förlora 
i genom snitt 2 225 kr. på den skatteom läggning som inkom stskatteut- 
redningens m ajoritet förordade.

Bl.a. mot bakgrund av detta ändrades utredningsförslaget så att, som 
tidigare sagts, gränsen för uttag av statlig inkom stskatt justerades ned 
till 180 000 kr. 1991. Dessutom  föreslogs ett särskilt grundavdrag i 
inkom stskikten m ellan 58 000 och 175 000 kr. Detta grundavdrag 
trappas upp successivt och b lir maxim alt 8 000 kr. m ellan 90 000 och 
95 000 kr. Därefter trappas det av. D enna teknik  skapar marginalef
fekter, som leder till höjd m arginalskatt jäm fört med utredningsförsla
get i inkom stlägena m ellan 95 000 och 175 000 kr.

Dessa fördelningspolitiskt m otiverade förändringar försäm rar således 
från sam hällsekonom isk synpunkt uppgörelsen i jämförelse med in- 
kom stskatteutredningens ursprungliga förslag. Den egentliga anled
ningen är em ellertid  att skattetrycket skall behållas oförändrat högt 
och att några därför måste förlora.

O m  m an korrigerar LO:s beräkningar med hänsyn till uppgörelsens 
förslag samt att försäm ringen av reseavdragen inte längre tycks vara 
aktuell, kom m er ändå i vart fall drygt en  m iljon löntagare att tvingas 
betala högre skatt 1991 än de gör i dag.



Sveriges höga m arginalskatter har varit en starkt bidragande orsak till 
u rho lkn ingen  av Sveriges konkurrenskraft. G enom  höga m arginalskat
ter leder ett visst nettolönekrav till väsentligt högre bruttolönekrav än 
då m arginalskatterna är lägre. I detta avseende kom m er självfallet 
sänkningen av m arginalskatterna att förbättra situationen. Detsamma 
gäller förslaget om  återinfört inflationsskydd.

Nedflyttningen av gränsen för uttag av statlig inkom stskatt leder 
em ellertid till högre m arginalskatt för många tjänstem annagrupper och 
industriarbetargrupper. I ett brett skikt m ellan 95 000 och 175 000 kr. 
ökar m arginalskatten genom reducering av det extra grundavdraget.

Det är em ellertid  inte bara m arginalskatterna som påverkar löne
bildningen. Det är uppenbart att det höga skattetrycket i Sverige som 
ger många hushåll små m arginaler (ungefär en halv m iljon medborga
re tvingas ju till socialbidrag) också spelar in. Som framgår av diagram 
5 har under perioden 1980— 1988 en industriarbetares löneökning 
uppgått till b ru tto  88 %  men netto efter inflation och skattehöjningar 
till 0,25 %. Skattetrycksökningen under perioden sedan 1982 har 
självfallet påverkat lönebildningen negativt.

Diagram 5
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En starkt negativ aspekt för lönebildningen är således att skatteuppgö
relsen utgått från ett oförändrat skattetryck. Som visats tidigare skärps 
t.o.m. skatteuttaget om  propositionens förslag genom förs. Man kan 
självfallet inte an ta att löntagare kom m er att hålla nere sina netto löne
krav om  skatteom läggningen resulterar i oförändrad eller t.o.m . höjd 
skatt för nyckelgrupper på arbetsm arknaden. D et senare gäller exem 
pelvis många deltidsarbetande.

Sannolikt kom m er omläggningen på grund av finansieringen att 
leda till ett tryck på höjda nettolöner som helt förtar och sannolikt 
överstiger effekten av de sänkta m arginalskatterna under kom m ande 
år.

Minskat sparande

Sänkta m arginalskatter leder i sig till ökat hushållssparande. Det lönar 
sig bättre att spara, eftersom sparandets avkastning beskattas m indre 
hårt. Det lönar sig säm re att låna, eftersom kostnaden b lir m era 
m ärkbar.

Den om läggning som föreslås i propositionen innebär em ellertid  
samtidigt en försäm ring av villkoren för det långsiktigt bundna hus
hållssparande! i form av pensionssparande och sparande till och i en 
egen bostad. Med tanke på att sparande inför ålderdom en och till den 
egna bostaden torde vara de två största sparm otiven är detta synnerli
gen allvarligt för hushållssparandets utveckling. Det finns all anledning 
att befara att den sam m antagna effekten av uppgörelsens förslag inte 
leder till en ökn ing  av det totala hushållssparande! — tvärtom  är 
risken uppenbar för att det går ner jäm fört med vad som annars skulle 
vara fallet.

Därigenom  ökar också socialistiska debattörers och partiers krav på 
ett ökat offentligt sparande (skattehöjningar) för att sam hällsekono
m ins totala sparande skall vara tillräckligt högt. Detta är för övrigt en 
av de bärande tankegångarna i det socialdem okratiska partiets 90-tals- 
program . En avgörande förutsättning för en avsocialisering av Sverige 
och den därm ed sam m anhängande sänkningen av skattetrycket är att 
hushållssparande! ges m öjlighet att öka.

Nyföretagandet minskar

Ett av socialdem okraternas motiv för skatteom läggningen har varit en 
förskjutning av skatteuttaget mot hårdare beskattning av vad man 
kallar "kapital". D enna benäm ning är em ellertid inte något annat än 
en beskrivning av hushållens tillgångar i form  av egna bostäder, 
pensionssparande, aktiesparande och småföretagande. Den föreslagna 
skärpningen av "kapitalbeskattningen" är således en ökad belastning 
för boende, pensionssparande, aktie- och företagssparande.

F örutom  risken för en allm än nedgång av hushållssparande!, vilket 
har diskuterats ovan, innebär den skärpta beskattningen av s.k. riskvil
ligt kapital att förutsättningarna att uppnå en tillfredsställande tillväxt 
försämras ytterligare.



Förutsättningarna för nyföretagande försäm ras genom  flera av försla
gen i propositionen. G enom  att rätten att kvitta underskott av en 
nystartad rörelse mot exempelvis inkom st av tjänst slopas ökar kostna
den och risken för att starta ett nytt företag. G enom  den skärpta 
kapitalvinstbeskattningen m inskar utbytet av ett lyckat risktagande.

Till detta kom m er att den skärpta kapitalbeskattningen som ligger 
också i övriga förslag i propositionen försäm rar incitam enten till 
satsningar i Sverige. I tabell 2 redovisas skattetrycket för kapital i 22 
O EC D -länder 1986 och dessutom för Sverige med utgångspunkt i 
m aterialet från inkom stskatteutredningen. Eftersom propositionens 
förslag till stor del överensstäm m er med inkom stskatteutredningens ger 
tabellen en rättvisande bild av vad som händer.

Tabell 2
Rangordning av skattetrycket på kapital i 22 OECD-länder 1986 
före och efter den svenska skatteomläggningen 1991

Summa skattein täkter i procent av driftsöverskottet

S v e r i g e  e f t e r  1991 5 6 . 4
Norge 5 0 , 8
S t o r b r  i t a nn  i en 5 0 , 8
J a p a n 4 6 , 0
F r a n k r  i ke 4 4 , 9
Danmark 4 2 , 9
Sc hwe i z 4 2 , 7
S v e r i g e  f ö r e  1991 4 1 , 8
Luxemburg 4 1 , 5
Aus t r a  1 i en 3 7 , 8
Nya Z e e l a n d 3 5 , 2
Gr e k  l and 3 3 , 7
Ne de r  l ä n d e r n a 3 2 , 6
B e l g i e n 3 2 , 0
Can a d a 3 1 , 1
USA 2 9 , 6
Ö s t e r r  i ke 2 7 , 5
I t a i  i en 2 4 , 5
F i n l a n d 2 3 , 2
V ä s t t y s k l a n d 2 1 , 1
S p a n i e n 19, 2
T u r k i e t 1 7 , 7
1r l a n d 1 1 , 6

Källa: Ekonom ifakta

En skärpning av kapitalbeskattningen kan lätt leda till att kapitalet 
som  produktionsfaktor söker sig till u tlandet. Med den tendens till 
ökad utflyttning av företag och långsiktigt investeringskapital som 
kunnat noteras under de senaste åren kan en ytterligare ökad utflytt
ning mycket väl bli följden av den nu föreslagna skatteom läggningen.



I det följande redovisas huvuddragen i den skattepolitik  som förordas i 
den m oderata partim otionen och som vi ställer oss bakom .

Större frihet och ökad välfärd

Fam iljer och enskilda skall norm alt kunna leva på sina inkom ster och 
ha m öjlighet att förbättra sin situation genom  egna insatser. Därige
nom  minskas deras i dag stora beroende av den politiska sektorn.

Redan i den m oderata partim otionen "Reform erad inkom stbeskatt
ning (1983/84:747) angavs att målet för en varaktig skattereform  borde 
vara att avskaffa den statliga inkom stskatten utom  för höga inkomster. 
Samtidigt skulle det totala skattetrycket sänkas.

D en m oderata skattepolitiken skall också vara ett medel för att 
uppnå ekonom isk tillväxt, låg inflationstakt och arbete åt alla som vill 
arbeta. Alla tjänar på att dessa mål uppnås — främst de med låga 
inkom ster och i små ekonom iska om ständigheter.

D en genom gripande inkom stskattereform  för 1990-talet som mode
rata sam lingspartiet förespråkar har därför som mål att öka de enskilda 
m edborgarnas valfrihet samtidigt som de välSrdsförluster som upp
kom m er till följd av att skattesystemet snedvrider ekonom iska beslut 
m inskar kraftigt.

Det är bra att också andra partier nu delar uppfattningen om  att den 
statliga inkom stskatten för det stora flertalet inkom sttagare skall slopas 
nu. Det innebär att det finns en bred parlam entarisk m ajoritet för en 
sedan länge nödvändig m arginalskattereform .

Sänkt skattetryck

O m  m edborgarnas frihet att själva disponera sina egna inkom ster skall 
öka måste skattetrycket sänkas. Det står också för de allra flesta klart 
att den främsta orsaken till våra ekonom iska problem  är det höga 
skattetrycket.

D et har i debatten em ellanåt hävdats att vårt höga skattetryck är en 
förutsättning för välfärd. Detta är ett felaktigt påstående. Skulle det 
vara sant skulle Sverige också ha världens i särklass bästa välfärd — så 
ä r det inte. O m vänt skulle länder som exempelvis Schweiz ha betydligt 
säm re välfärd — så är det heller inte. Tvärtom  är alltså det höga 
skattetrycket ett hot mot den framtida välfärden.

Det har tidigare redovisats att den statliga långtidsutredningen ser 
skattetrycket som ett stort problem . De s.k. SNS-ekonom erna säger i 
sin rapport 1990 (I sam tidens bakvatten?):

Den mest uppenbara skillnaden m ellan Sverige och flertalet OECD- 
länder rör det totala skattetrycket och den offentliga sektorns storlek, 
(s. 126)

Man säger vidare med hänvisning till skatteomläggningen: 170



Det mycket höga totala skattetrycket i den svenska ekonom in  gör att 
de totala m arginalskatterna, de så kallade skattekilarna där alla skatter 
är inräknade, endast minskas m ed några få procentenheter, (s. 25)

För att uppnå m ålen om  ökad frihet och m inskad snedvridning som 
ger ökad tillväxt är det nödvändigt att genom föra en skattereform  som 
innebär såväl sänkta m arginalskatter som sänkt skattetryck.

Den skattereform  i ordets egentliga bem ärkelse som föreslås i den 
m oderata partim otionen innebär att skattetrycket sänks med nästan 
27 m iljarder kronor. Det m otsvarar 7 000 kr. per hushåll i genom 
snitt.

Avreglering och brutna m onopol

En skattereform  som innebär m inskat skattetryck och sänkta m arginal
skatter måste kom bineras med avregleringar och stim ulans av alterna
tiv till existerande offentliga m onopol.

Därigenom  förstärks den ökn ing  av arbetsutbudet som m arginalskat
tesänkningarna i sig medför. G enom  ökad konkurrens förbättras effek
tiviteten i den offentliga sektorn samtidigt som de som verkar där får 
möjlighet att välja mellan o lika arbetsgivare och att "starta eget". 
Därigenom  tas deras initiativförm åga till vara på ett bättre sätt.

Den stora betydelse avregleringar och uppbru tna m onopol har ge
nom  att öka effektiviteten kan belysas genom  produktivitetsutveckling
en. Hade produktiviteten i den offentliga sektorn under perioden 
1970—1980 varit oförändrad i stället för att m inska med 1,5 % årligen 
i genom snitt hade kostnaderna för den offentliga verksam heten kunnat 
vara ca 70 m iljarder k ronor lägre 1980 (räknat i nuvarande prisläge).

Till detta kom m er att genom  flera alternativ  inom  och utom  offent
lig sektor ökar också valfriheten och tryggheten för m edborgarna. De 
får genom  skattesänkningarna större m öjlighet att välja m ellan olika 
alternativ  på exempelvis vård- och om sorgsom rådet. G enom  avregle
ring och uppbru tna m onopol uppkom m er alternativen.

Skatteskalan , grundavdrag och schablonavdrag

E n  bred m ajoritet i inkom stskatteutredningen föreslog att nuvarande 
sex inkomstslag skulle slås sam m an till tre: inkom st av tjänst, inkom st 
av näringsverksam het sam t inkom st av kapital. De två förstnäm nda 
inkomstslagen beskattas tillsam m ans och påförs såväl kom m unal in
kom stskatt som statlig inkom stskatt över ett visst belopp. Inkomstslaget 
kapital beskattas separat.

Inkom stskatteutredningen föreslog vidare att statlig inkom stskatt 
1991 endast skulle utgå för förvärvsinkom ster (inkom st av tjänst och 
inkom st av näringsverksam het) som  överstiger 190 000 kr. i beskatt
ningsbar inkomst.

I propositionen föreslås att gränsen för statlig inkom stskatt reduceras 
med 20 000 kr. och sätts vid 170 000 kr. i beskattningsbar inkomst. 
Den statliga skattesatsen föreslås bli 20 %.



Enligt vår m ening bör inkom stskatteutredningens förslag om  när stat
lig inkom stskatt skall tas ut fullföljas. För 1991 godtas förslagen i 
propositionen. Därefter bör gränsen justeras upp till 190 000 kr. 
räknat i 1991 års priser.

Intresset för vad som skulle kallas överdriven skatteplanering blir 
självfallet större ju  högre skatteuttaget och m arginalskatterna är. En 
sänkning av m arginalskatterna leder således till m inskat intresse för 
skatteanpassningsåtgärder. Även fortsättningsvis kan em ellertid skillna
der beträffande skattesatser för olika form er av inkom ster leda till 
åtgärder som syftar till att lägga inkom ster där de beskattas med den 
lägsta skattesatsen.

För att m otverka risken för fortsatt överdriven skatteplanering bör 
därför spännvidden vad gäller skattesatserna minskas. Den statliga 
skattesatsen bör successivt justeras ned till 10 %.

Inflationsskyddet föreslås återinfört genom  att gränsen för statlig 
inkom stskatt årligen justeras med förändringen av konsum entprisindex 
med tillägg av 2 procentenheter. Detta överensstäm m er med krav vi 
under lång tid ställt i riksdagen.

G rundavdraget, som för närvarande är 10 000 kr., knyts till basbe
loppet på ett sätt så att det 1991 fortfarande uppgår till ca 10 000 kr. 
Dessutom  införs ett extra grundavdrag på m axim alt ca 8 000 kr. 1991 
som trappas upp i inkom stskiktet ca 58 000 kr. till 90 000 kr. och 
trappas ned för inkom ster över 95 000 kr. upp  till ca 175 000 kr.

Det extra grundavdraget är föranlett av att finansieringen av de 
nödvändiga m arginalskattesänkningarna annars skulle leda till alltför 
stora skatteskärpningar i många inkom stlägen. Även om  vi förordar en 
alternativ  finansiering där skatten sänks för alla godtar vi förslaget i 
propositionen. I syfte att så sm åningom  uppnå en enhetlighet beträf
fande grundavdraget förordar vi em ellertid  att det extra grundavdraget 
inte anknyts till basbeloppet.

Schablonavdraget under inkom st av tjänst höjs från 3 000 kr. till 
4 000 kr. Förslaget är m otiverat av förenklingsskäl. Schablonavdraget 
m edför orättvisor för dem som har faktiska kostnader för inkom sternas 
förvärvande. I realiteten innebär schablonavdraget att de inte får 
avdrag för kostnader upp till 4 000 kr. Schablonavdraget gäller heller 
inte alla inkom sttagare. Frågan om  h u r schablonavdraget kan sänkas i 
syfte att uppnå ökad rättvisa i beskattningen bör därför utredas.

G rundavdrag  fö r  barn

Inkom stbeskattningens nuvarande u tform ning leder till stora orättvisor 
m ellan olika familjer. G enom  progressiviteten i statsskatteskalan leder 
o likheter vid fördelningen av inkom ster m ellan två föräldrar till stora 
variationer i skatteuttaget. Det drabbar fram för allt flerbarnsfam iljerna, 
som  m er än andra är hänvisade till att leva på en inkom st. Detta 
problem  kan bara lösas genom  övergång till en m era proportionell 
inkom stskatt. Problem et kvarstår — även om  det m inskar — även efter



den föreslagna om läggningen. Till detta skall läggas att barnfam iljerna i 
hög grad drabbas av de skattehöjningar som  socialdem okraterna och 
folkpartiet vill finansiera skatteom läggningen med.

En av de flesta, åtm instone i ord , om fattad skattepolitisk princip är 
att skatteuttaget skall ske med hänsyn till bärkraft. Detta innebär bl.a. 
att inkom stbeskattningen måste utform as på ett sådant sätt att skatteut
taget relateras till inkom sttagarnas försörjningsbörda. Fam iljer med 
olika antal barn har självfallet olika stor förmåga att betala skatt, 
eftersom familjens totala kostnader varierar med antalet barn. En 
reform  av inkom stbeskattningen i syfte att skapa rättvisa för barnfam il
jerna måste därför innebära att den beskattningsbara inkom sten redu
ceras med ett belopp som m otsvarar kostnaderna för barn.

För att hänsyn till försörjningsbörda skall tas vid beskattningen bör 
ett grundavdrag för barn  införas. Avdragets storlek beräknas med 
utgångspunkt i att nödvändiga kostnader för barnens konsum tion (med 
avräkning för direkta bidrag) skall undantas från beskattningen. Belop
pet bör därför sättas till 15 000 kr. per barn  och införas stegvis med 
7 500 kr. gällande från den 1 januari 1991.

Eftersom den statliga inkom stskatten avskaffas för det stora flertalet 
inkom sttagare, genom förs reform en inom  ram en för den kom m unala 
inkom stbeskattningen.

Beskattningen av kapitalinkomster och kapitalvinster

Som tidigare sagts föreslog inkom stskatteutredningen en separat be
skattning av kapitalinkom ster och kapitalvinster i ett gem ensamt in
komstslag. Beskattningen föreslås bli enbart statlig med en skattesats på 
30 %.

I förslaget till skatteom läggning föreslås att kapitalvinster skall be
handlas på sam m a sätt som kapitalinkom ster. Detta är orim ligt. Kapi
talvinster uppkom m er till skillnad från kapitalinkom ster oftast över en 
längre tidsperiod och under risk. 1 allm änhet finns också möjligheten 
att avstå från att realisera vinsten. En hög kapitalvinstbeskattning 
m edför då besvärande inlåsningseffekter.

Med tanke på att kapitalbeskattningen även i fortsättningen föreslås 
vara nom inell är systemets hållfasthet i ett sam hällsekonom iskt per
spektiv beroende av att inflationen kan hållas nere. Vid en hög 
inflationstakt är näm ligen den föreslagna skattesatsen för hög vilket 
framgår av nedanstående exempel.

Vid en realränta på 3 % och en inflationstakt på 4 % blir den 
nom inella beskattningsbara räntan 7 %. Med den föreslagna skattesat
sen b lir skatten 2,1 %. Placeringen ger ett realt överskott. Vid samma 
realränta och en  inflationstakt på 7 % b lir em ellertid situationen 
annorlunda. Den nom inella räntan  uppgår till 10 % och skatten tar 
3 %. Någon real förräntning av placeringen uppnås således inte.

Den alltför höga underliggande inflation som är ett resultat av 
Sveriges rekordhöga skattetryck späds på av de priseffekter som följer



av den föreslagna finansieringen. Inflationstakten kan för innevarande 
år bedömas uppgå till i storleksordningen 10 %  och nästa år bli lika 
hög. I det perspektivet är den valda skattesatsen alldeles för hög.

Den m oderata politiken skulle innebära en väsentligt lägre infla
tionstakt. Den helt övervägande delen av den finansiering av m arginal
skattesänkningarna som leder till priseffekter avvisas. Skattesänkningar 
som innebär att lönekraven kan hållas på en sam hällsekonom iskt 
godtagbar nivå föreslås.

Den föreslagna skattesatsen 30 % kan alltså godtas om  den kom bi
neras med en inflationsbekäm pande ekonom isk politik  i enlighet med 
vad m oderata sam lingspartiet föreslår. Med den utveckling som nu 
framstår som trolig måste skattesatsen justeras ned.

U nderskott i inkomstslaget kapital föreslås ge rätt till en skattere
duktion på 30 %. Detta innebär att sym m etrin  i kapitalinkom stbe
skattningen återinförs, eftersom  positiva kapitalinkom ster i fortsätt
ningen beskattas proportionellt med 30 %  — skattereduktionen mot
svarar således den skatt som utgår på positiva kapitalinkom ster.

Kapitalvinstbeskattningen bör ske i inkomstslaget kapital m en med 
indexuppräkning av anskaffningsvärdena. Detta bör gälla oavsett till
gångens art. På detta vis kan inte realisationsvinster som endast är 
nom inella kom m a att beskattas. I det föreslagna systemet kan t.o.m. 
reala förluster bli beskattade.

Reformerad boende bes känning

De flesta strävar efter att kunna bo i ett eget hem  eller i en ägd 
lägenhet. M arginalskattesänkningarna föreslås i propositionen till stor 
del finansieras med hjälp av skärpt boendebeskattning. Det m inskar 
självfallet m öjligheterna till egen bostad för många, särskilt som dessa 
boendeform er drabbas hårdare av de föreslagna skattehöjningarna.

Varje form av skattehöjning för boendet bör avvisas. Den för några 
år sedan införda fastighetsskatten bör successivt slopas i den takt det 
sam hällsekonom iska utrym m et medger. Därigenom  minskas belast
ningen för såväl egna hem  som  bostadsrätter och hyreslägenheter. De 
föreslagna skärpningar av fastighetsskatten som finns i propositionen 
avvisas. De taxeringsvärdeshöjningar som blir följden av 1990 års 
taxering av sm åhus får inte leda till höjd fastighetsskatt.

Vad gäller den löpande beskattningen av egna hem  föreslås att 
schablonbeskattningen övergångsvis behålls. Som schablonintäkt skall 
1,5 % av fastighetens taxeringsvärde tas upp. För att undvika regionala 
skatteskärpningar till följd av fastighetstaxeringen 1990 sätts en gräns 
på 50 % för h u r  stora taxeringsvärdeshöjningar som  får påverka 
schablonintäkten.

Den löpande beskattningen av egna hem  måste snarast reformeras. 
E n värdering av boförm ånen som m er utgår från det faktiska värdet av 
boendet bör, i enlighet med vad m oderata sam lingspartiet länge krävt, 
snarast införas. Därigenom  kan också många av de negativa effekter



sorn uppkom m er genom den regionalt olikartade prisutvecklingen 
undvikas. Någon skärpning av skatteuttaget får inte uppstå. I princip 
bör alla ägda bostäder beskattas lika.

Även vad beträffar realisationsvinstbeskattningen föreslås i proposi
tionen kraftiga skärpningar. Rätten till indexuppräkning slopas (med 
undantag för vissa övergångsbestämmelser) och rätten till uppskov 
slopas m en ersätts med vissa takregler.

Som fram hållits tidigare, under avsnittet "Beskattning av kapitalin
kom ster och kapitalvinster", bör alla kapitalvinster beskattas efter 
uppräkning  av anskaffningsvärdet med konsum entprisindex. Dessutom 
bör rätten till uppskov finnas kvar för att undvika de inlåsningseffekter 
som annars följer vid en avskattning även av reala vinster. Uppskovs- 
reglerna bör dessutom  gälla vid byte m ellan olika form er av boende, 
dvs. såväl egna hem  som bostadsrätter.

Beskattningen av sparande

Arbete och sparande är g runden för välstånd. Den föreslagna skatteom 
läggningen innebär att beskattningen av arbete m inskar m edan beskatt
ningen av sparande ökar som en följd av det oförändrat höga skatte
trycket. Visserligen leder de föreslagna m arginalskattesänkningarna i 
sig till att det b lir m era lönsam t att spara och m indre intressant att 
låna, m en detta motverkas genom  de föreslagna skatteskärpningarna 
för sparande till och i egen bostad och för ålderdom en.

Det är inte uteslutet att de negativa verkningarna av skärpta bostads- 
skatter och en ny skatt på pensionssparandet leder till ett totalt sett 
m inskat hushållssparande i stället för som önskvärt är ett ökat. Bortsett 
från det negativa för sam hällsekonom in kom m er detta att leda till en 
fortsatt socialisering genom att det bristande hushållssparande! kom 
penseras genom ett ökat offentligt sparande (överbeskattning).

Det är mot denna bakgrund viktigt att inte ytterligare skattebelasta 
de två egentliga sparm otiv som finns kvar i Sverige, näm ligen bostaden 
och tryggheten inför ålderdom en. M oderata sam lingspartiet avvisar 
således varje skatteskärpning vad gäller boendet och dessutom införan
det av en ny perm anent pensionsskatt.

Sparstimulanser

I en partim otion till årets riksm öte (Sparande och ägandespridning) 
har m oderata sam lingspartiet, förutom  de generella åtgärder i form av 
en politik  som långsiktigt ökar hushållets disponibla inkom ster genom 
ökad tillväxt och m inskat skattetryck och dessutom höjer avkastningen 
efter skatt på sparandet, föreslagit vissa särskilda åtgärder:
-L ångsik tig t sparande bör stim uleras genom  att ett startsparande in

förs som gör det möjligt för bl.a. föräldrar att bygga upp ett startka
pital för barn och ungdom ar. Vidare bör pensionssparandet breddas 
så att det också kan ske i bank med liknande skattefördelar som 
gäller för det nuvarande försäkringssparandet.



- E n  breddning av bostadsägandet är det bästa sättet att åstadkom m a 
en jäm nare fördelning av förm ögenhetstillgångarna. O m vandling av 
hyreslägenheter till bostadsrätts- och även ägarlägenheter bör under
lättas. E tt m ålinrik tat bosparande i bank bör stödjas med statliga 
prem ier.

-  Det enskilda aktiesparandet har under lång tid straffbeskattats, vilket 
lett till att hushållen sålt ut betydande aktieinnehav till institutioner. 
D enna utveckling måste vändas, vilket förutsätter att nuvarande 
skattemässiga d iskrim inering  av privatpersoners aktieägande upphör. 
D ärför bör bl.a. följande åtgärder vidtas: löntagarfonderna avskaffas 
och tillgångarna används som sparstim ulans så att en m ajoritet av 
den vuxna befolkningen kan bli aktiesparare, statliga företag försäljs, 
reavinstbeskattningen av aktier förenklas och lindras, dubbelbeskatt
ningen av aktieutdelningar avskaffas, taxeringsvärdets genom slag vid 
arvs-, gåvo- och förm ögenhetsbeskattningen minskas, om sättnings
skatten på aktier avskaffas och anställdas andel-i-vinst-system prem ie
ras och utvidgas.

G enom  generell politik med sänkta m arginalskatter och nej till skärpt 
bostadsbeskattning och ny pensionssparandebeskattning och de särskil
da åtgärder för sparstim ulans som föreslås ovan skapas förutsättningar 
för en rejäl ökn ing  av hushållssparande!. D ärm ed möjliggörs också 
fortsatta sänkningar av skattetrycket.

Finansiering

Den finansiering av de föreslagna m arginalskattesänkningarna som 
erfordras är inte främst motiverad av statsfinansiella skäl utan syftar i 
f*rsta hand till att undvika en  alltför snabb ökning av köpkraften och 
.ärm ed följande balansproblem .

Såväl statsbudgeten som den konsoliderade offentliga sektorn visar 
för närvarande stora överskott. Sett isolerat borde naturligtvis denna 
överbeskattning återföras till m edborgarna genom rejäla skattesänk
ningar. Det kan em ellertid inte ske utan sam hällsekonom iska störning
ar om  inte hushållens sparkvot samtidigt ökar.

Det förutsätter i sin tu r att skattetrycket sänks så att m öjligheten att 
över huvud taget spara öppnas i större utsträckning och för flera 
hushåll. H ushållssparande! får inte heller straflbeskattas.

Från sam hällsekonom isk synpunkt kan den köpkraftsökning som 
följer av de sänkta m arginalskatterna kom penseras genom  en ökad 
produktion , ökat hushållssparande eller åtgärder på budgetens utgifts- 
resp. inkomstsida.

De "dynam iska effekter" som uppkom m er när m arginalskatterna 
sänks och företagsbeskattningen reform eras innebär att den samlade 
produktionen  kan öka snabbare än den annars skulle ha gjort. Det 
sker genom  bättre resursallokering och ett ökat u tbud av arbete. 
A rbetskraftsutbudet kan beräknas öka inte i första hand genom  att de



form ella arbetstiderna ökar utan genom att fler m änniskor exempelvis 
väljer att kom pensera övertidsarbete kontant i stället för genom  ledig
het.

De dynam iska effekterna av sänkta m arginalskatter kan väntas bli 
om fattande. De växer fram efter hand under en längre tidsperiod m en 
efter en engångsförbättring i sam band med att m arginalskattesänkning
en träder i kraft.

G enom  lägre m arginalskatter och genom att skattehöjningar på 
bostadssparande och pensionssparande avvisas kan hushållssparande! 
beräknas öka kraftigt. En försiktig bedöm ning av den ökning  av 
hushållssparande! som b lir följden av en sådan skattereform  m oderata 
sam lingspartiet förespråkar bör vägas in när det gäller att avväga hur 
mycket av det skattebortfall m arginalskattesänkningen innebär som 
behöver kom penseras. Det som sparas kom m er ju inte att konsum eras.

F ör övrigt bör finansieringen, i det syfte som angetts ovan, ske 
genom  basbreddningar i skattesystemet och besparingar i de offentliga 
utgifterna. De basbreddningar som bör kom m a i fråga är främst sådana 
som innebär enhetligare beskattning. Således bör naturaförm åner i 
princip  beskattas på sam m a sätt som kontant ersättning från arbetsgiva
ren. Förutom  skattehöjningar som påverkar sparandet negativt bör 
skattehöjningar som leder till priseffekter undvikas med tanke på deras 
effekter på kostnadsutvecklingen.

G enerellt kan besparingar sägas vara att föredra fram för skattehöj
ningar. Skattehöjningar måste alltid betalas av hushållen  till sista 
kronan. Besparingar kan em ellertid  utformas så att de leder till ökad 
effektivitet i den offentliga verksam heten. Man får m er än tidigare för 
satsade pengar. Även sam hällsekonom iskt har besparingarna avgörande 
fördelar fram för skattehöjningar. G enom  den tidigare näm nda effekti
vitetshöjningen i offentlig verksam het kan en större del av den till
kom m ande arbetskraften gå till den enskilda sektorn. D ärigenom  kan 
vår bytesbalanssituation förbättras. Besparingar i transfereringssyste- 
m en som exem pelvis syftar till att m inska den s.k. friskfrånvaron 
innebär också i sig ett ökat arbetskraftsutbud samtidigt som kostnader
na m inskar för övriga medborgare.

Av tabellen nedan framgår översiktligt de ekonom iska konsekven
serna av m oderata sam lingspartiets förslag till m arginalskattereform .

S a m h ä l l s e k o n o m i s k a  k o n s e k v e n s e r  av
d e t  m o d e r a t a  f ö r s l a g e t ,  1991 ( m i l j a r d e r  k r o n o r )

S ä n k t a  s k a t t e r ,  n e t t o  + 5 5 , 4

Dyna mi ska  e f f e k t e r  i f o r m av ö k a de  - 6 , 0
s k a  t t e i n b e t a l n i n g a r

Ökat  h u s h å l l s s p a r a n d e  • 6 , 0

Mi n s k a d e  s t a t s u t g i f t e r  - 14 , 9

Ökade s k a t t e i n b e t a l n i n g a r  t i l l  f ö l j d  - 2 7 , 3
av  ä n d r a d e  s k a t t e r e g l e r
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Beslutet om  skatterna för 1991 kan endast ses som ett första steg i en 
reform ering av det svenska skattesystemet. Aven efter den sänkning 
som m oderata sam lingspartiet förordar för 1991 ligger det svenska 
skattetrycket klart över omvärldens.

En m ålm edveten politik  som syftar till att harm onisera det svenska 
skattetrycket med vad som gäller för genom snittet i E uropa måste 
därför bedrivas. Därm ed kom m er också de enskilda m edborgarnas rätt 
att d isponera över sina egna inkom ster att öka. Samtidigt b lir tillväxten 
större än vad den annars skulle vara.

Det är i första hand de mest skadliga skatteform erna som bör 
sänkas. Stor hänsyn måste tas till vikten av att harm onisera svenska 
skatteregler med dem  som gäller för EG och övriga Europa.

En strävan bör vara att antalet medborgare som betalar statlig 
inkom stskatt successivt m inskar samtidigt som skattesatsen sänks. G e
nom att statlig detaljstyrning avskaffas och offentliga m onopol slopas 
och till följd av den effektivisering som därm ed uppnås skapas utrym 
me för kom m unerna att sänka sin inkomstskatt.

Reform eringen av familjebeskattningen bör fortsätta. Det slutliga 
målet skall vara att åstadkom m a ett skatte- och bidragssystem som 
innebär att den som betalar skatt inte skall behöva bidrag och att den 
som behöver bidrag inte skall betala skatt. G enom  sänkta skatter bör 
utrym m e efter hand skapas för en fullständig frihet för fam iljerna vad 
gäller val av barnom sorg.

Nuvarande socialförsäkringsavgifter bör efter hand åter relateras till 
utgående förm åner. De avgifter som inte är anknu tna till någon 
förm ån bör successivt slopas. Det bör också övervägas att — parallellt 
med motsvarande höjning av bruttolönen — överföra betalningsansva
ret för socialförsäkringsavgifterna till de enskilda. Därigenom  renodlas 
avtalsrörelserna genom  att eventuella förändringar av socialförsäkrings
avgifterna vägs in i dessa.

Beskattningen av boendet måste lindras. Fastighetsskatten bör suc
cessivt avskaffas. Även andra skattesänkningar måste övervägas för att 
m inska den om fattande boendebeskattningen.

M ervärdeskatten måste efter hand till både bas och skattesatser 
anpassas till vad som gäller för övriga länder. I det sam m anhanget kan 
det bli aktuellt att sänka det totala mervärdeskatteuttaget.

Flertalet av de konsum tionsstyrande punktskatterna bör slopas. A l
kohol- och tobaksskatterna bibehålls och höjs i takt med prisutveck
lingen.

dels vid m om . 1 hem ställt
1. beträffande inriktningen av beskattningen, m.m. 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk59 yrkandena 
1, 2, 49 och 50, 1989/90:Sk403 yrkandena 1, 2 och 15 och 
1989/90:Sk441 yrkande 1 samt med avslag på m otionerna 
1989/90:A17 yrkande 5, 1989/90:Sk74 yrkandena 1 - 4 ,  1989/90: 
Sk81 yrkandena 1, 3, 4, 16, 18 och 53—55, 1989/90:Sk89 yrkan-



de 1, 1989/90:Sk95 yrkande 1, 1989/90:Sk96 yrkandena 1, 2, 5 
och 43, 1989/90:Skll7 yrkande 5, 1989/90:Sk392 yrkandena 1, 3, 
4 och 23, 1989/90:Sk393, 1989/90:Sk434 yrkandena 1 och 6, 
1989/90:Sk444 yrkande 1 och 1989/90:Sk698 yrkande 4 som sin 
m ening ger regering till känna vad som  här har anförts om  
inrik tn ingen  av beskattningen, m.m.





2. Inriktningen av beskattningen, m.m. (mom. 1)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har 

dels anfört följande:

In led n in g

Skattesystemet har de senaste årtiondena successivt genomgått större 
och m indre förändringar. Ett par större reform er har också genom
förts. Den senaste initierades 1981 av den dåvarande centerledda rege
ringen. M ålsättningen var att 90 %  av inkom sttagarna skulle ha högst 
50 %  m arginalskatt. Den socialdem okratiska regeringen genom förde 
aldrig reform en fullt ut efter regeringsskiftet 1982. D ärför har under 
80-talet skattesystemets måluppfyllelse fortsatt att bli allt säm re. Margi
nalskatter och marginaleffekter har fjärmats allt m er ifrån de in terna
tionella förhållandena. Skatteplaneringen har blivit mycket omfattande 
och det totala skattetrycket har stigit kraftigt. Mot denna bakgrund har 
det blivit uppenbart för allt fler att en större skattereform  på nytt 
behövs. Centern var på ett tidigt stadium  förespråkare för en sådan.

I en riksdagsmotion 1986/87 begärde cen tern  att en parlam entarisk 
skatteberedning skulle tillsättas med uppgift att utarbeta ett långsiktigt 
skattereform program , vilket också gav resultat.

1987 gav regeringen direktiv till de skatteutredningar som nu resul
terat i reformförslag. Centern kritiserade de direktiv  som givits utred
ningarna — bland annat att vare sig kom m unalskatteutjäm ningsfrågan 
eller frågan om differentierad m om s tillåtits att ingå i utredningarnas 
arbetsuppgifter. KIS fick så sm åningom  tilläggsdirektiv att u treda sänkt 
m ervärdeskatt på "viss konsum tion". Detta för att lägga frågan om 
m atm om s på is under valrörelsen. Först nyligen har regeringen givit 
direktiv  till en utredning som skall se över statsbidragen och kom m u
nernas finansiering i övrigt inkl. kom m unalskatterna. Detta sedan man 
observerat att genom förandet av målen beträffande högsta m arginal
skattesatser eroderas vid kom m unala skattehöjningar. Enligt vår upp
fattning hade det varit önskvärt att utredningen tillsatts i så god tid att 
ett nytt skatteutjäm nings- och bidragssystem kunnat tas i b ruk  samti
digt med övriga delar i skattereform en.

U nder 1989 lämnade de tillsatta skatteutredningarna sina betänkan- 
den. Remisstiden på u tredningarna gick ut den 6 oktober 1989. Sam
ma dag hölls det första mötet i överläggningarna m ellan regeringen, 
oppositionspartierna och arbetsm arknadens parter. Dessförinnan hade 
regeringen aviserat tidigareläggning av en tredjedel av reform en. Detta 
accepterades av centern  under förutsättning att överblick i samband 
med det första reformsteget kunde uppnås för hela reform ens grund
drag.

Ett första steg i skattereform en med genom förande 1990 beslutades 
sederm era av riksdagen i decem ber 1989. C enterns förslag innebar att 
vi instämde i propositionen beträffande skatteskalans u tform ning för
1990. Vi föreslog dock en skattereduktion för att gynna låg- och
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medelinkomsttagare. Vi motsatte oss införande av m om s på energi och 
förordade i stället punktskatter. C entern föreslog därtill en differentie
rad moms. Det innebar att vi motsatte oss full m om s på bl.a. hotell 
och restaurang. Slutligen krävde vi höjda avdrag för resor till och från 
arbetet samt resa med egen bil i tjänsten — detta m ot bakgrund av de 
kraftiga bensinskattehöjningar som energim om sen innebär.

I propositionerna 110 och l i l  lägger regeringen fram förslag till ett 
andra och sista steg i skattereform en — med tänkt genom förande 
fr.o.m. 1 januari 1991. Förslagen bygger på en politisk uppgörelse 
mellan regeringen och folkpartiet. 1 en rad särpropositioner lägger 
regeringen fram förslag till om fattande bidragsökningar till olika sam
hällsgrupper som man anser sig behöva göra på grund  av skatterefor
mens effekter. P roposition 110 behandlas i detta betänkande och 
omfattar inkom st- och företagsbeskattning.

I partim otionerna Sk96 och S k ll3  föreslår cen terpartiet en alterna
tiv skattereform  som karaktäriseras av sam m a skatteskalor som enligt 
regeringens förslag m en med en annan  finansiering. Vi anser att det 
står fullt klart att centerns förslag i förhållande till regeringens är m er 
fördelningspolitskt rättvist gentem ot lägre inkom sttagare, samt att cen
terns förslag präglas av sänkt skattetryck, m indre rundgång av skatter 
och bidrag, lägre inflationspåverkan, större främ jande av personligt 
hushållssparande och småföretagande sam t större hänsynstagande till 
målen om  en god miljö och en regional balans. Detta kom m enteras 
och utvecklas nedan.

Samtliga riksdagspartier instäm m er i bedöm ningen att det krävs en 
omfettande skattereform . M oderata sam lingspartiets förslag till finan
siering av reform en skulle dock enligt vår uppfattning leda till en 
kraftig underfinansiering. Den påspädning av den allm änna köpkraften 
detta skulle leda till är enligt vår m ening inte tillrådlig  i nuvarande 
konjunkturläge. M oderaternas förslag innebär därutöver en än större 
fördelningspolitisk snedfördelning än regeringens och folkpartiets för
slag. M iljöpartiet och vänsterpartiet har så om fettande invändningar 
mot skattereform en att det får anses att de i själva verket emotsätter sig 
att en sådan genomförs.

I den allm änna debatten har den planerade skattereform en, sådan 
den förordas av regeringen och folkpartiet, fått ett b landat mottagande. 
Flertalet m yndigheter, näringsliv och arbetsm arknadsparter instäm m er 
i det önskvärda att en om fattande reform  nu  genom förs. Inriktningen 
av densam m a har em ellertid  ifrågasatts. K ritiken från många håll 
överensstäm m er med den som förts och förs fram i centerns m otioner. 
Bland allm änheten  har mottagandet varit övervägande negativt. Det 
gäller bl.a. k ritiken mot de om fattande prisökningarna, inte minst på 
boendet och arbetsresorna, försäm ringarna för det privata hushållsspa
rande! sam t de förslag som missgynnar den regionala balansen. Kriti
ken är en följd dels av reform förslagets u tform ning, dels av den svaga 
förankring som reform en fått hos allm änheten.

Väljarna hade inte m öjlighet att ta ställning till reform ens grunddrag 
i valet 1988. Reform en kom m er att beslutas och genom föras innan 
nästkom m ande val 1991. Väljarnas inflytande inskränker sig således i



stort sett till att i efterhand betygsätta partiernas reformförslag. Skatte
reform en och dess ef- fekter måste enligt vår uppfattning bli en stor 
valfråga i 1991 års val.

H anteringen av reform en från regeringens sida gentemot opposi
tionspartierna och skatteutskottets hantering läm nar enligt vår uppfatt
ning en hel del övrigt att önska. Som ovan näm nts startades överlägg
ningar med oppositionen och de tunga näringslivs- och arbetsm ark
nadsorganisationerna redan sam m a dag som remisstiden på skatteut- 
redningarna gick ut. Detta gav givetvis inte stor möjlighet till beaktan
de av rem issinstansernas åsikter. U tskottets hantering av det slutliga 
reformförslaget i proposition 110 och l i l  har dessutom präglats av 
ovilja från s- och fp-ledam öterna att på saklig grund diskutera och 
bem öta de synpunkter som fram förts av övriga partiers företrädare. 
Det gäller också de åsikter som redovisats av dem som deltog i 
skatteutskottets två-dagars utfrågning. Även med beaktande av önsk
värdheten att beslut tas innan som m aruppehållet hade det enligt vår 
uppfattning bort föras en ordentlig  diskussion i utskottet med utfråg- 
ningsprotokollet som utgångspunkt. De dokum enterade utfrågningarna 
bör även de beaktas i sam band med den utvärdering som är nödvän
dig.

R ik tlin jer  för reform en

Våra förslag

Det förslag till skattereform  som centern  lägger fram i m otionerna 
Sk96 och Sk 113 har följande huvudinrik tn ing.

Mål
-S k a tt  efter bärkraft 
-A rb e te  och företagande 
-S p a ra n d e  och decentraliserat ägande 
- G o d  miljö och resurshushållning 
-  Regional balans
-S ä n k n in g  av den totala skattekvoten.

Det förslag till skattereform  som centern  lägger fram är i överensstäm 
melse med dessa mål.

Från vår sida vill vi också peka på att skattereform en inte bör 
utform as på sådant sätt att det strider mot tidigare av riksdagen 
fastlagda mål på andra om råden än skattepolitiken. Enligt vår uppfatt
ning gör dessvärre det förslag till skattereform  som framförs i proposi
tionerna 110 och l i l  detta. Det gäller t.ex. förslaget om att införa 
moms på persontransporter, vilket strider såväl mot riksdagens trafik
politiska som m iljöpolitiska mål.

U tform ning
M arginalskatterna skall sänkas kraftigt. En ökad likformighet med 

in ternationella förhållanden är nödvändig och skulle kunna uppnås 
genom reform ens inriktning. Beträffande skatteskalorna skall högsta 
skattesats för statlig skatt vara 20 % , vilket skall uttas över 180 000 kr.



i taxerad inkom st räknat i 1991 års penningvärde. Skatteskalorna, 
inklusive grundavdraget, skall inflationsskyddas inkluderande ett real- 
löneskydd. För att förbättra den fördelningspolitiska profilen skall ett 
förhöjt grundavdrag medges i vissa inkom stskikt. Dessutom bör enligt 
vår m ening schablonavdraget sänkas till 2 000 kr. som ett led i 
finansieringen av skattereform en. Reseavdraget för resa till och från 
arbetet och resa med bil i tjänsten skall höjas.

F inansieringen skall a llm änt sett ske så att låg- och medel- inkom st
tagarna inte får betala höginkom sttagarnas m arginalskattesänkningar. 
Reformens fördelningspolitiska helhet får ej innebära att inkom st- och 
förm ögenhetsskillnaderna ökar.

F inansieringen skall innebära skärpt beskattning av kapitalinkom 
ster, breddad bas för inkom ster under inkomstslaget tjänst sam t viss 
indirekt beskattning. Å terhållsam het skall iakttas vid finansiering via 
beskattning av nödvändig konsum tion såsom boende, livsmedel och 
kultur.

När det gäller indirekta skatter måste särskild återhållsam het iakttas 
beträffande finansiering via regressivt verkande mervärdeskatt. På m il
jö- och energiom rådet skall beskattning ske genom styrande punktskat
ter så att fastlagda energi- och m iljöm ål kan nås. Moms på energi 
saknar denna styreffekt och bör således inte införas. Beslutet om  
energim om s bör rivas upp. F ler miljöavgifter som styr och stim ulerar 
till bättre miljö skall därem ot införas.

En differentierad m ervärdeskatt skall införas med lägre skattesats för 
nödvändig konsum tion. Det innebär att två skattesatser kom m er att 
gälla, förutom  s.k. nollm om s. Det bör således finnas en oreducerad 
skattesats på f.n. 19 % sam t en reducerad skattesats på 60 % av den 
oreducerade — d.v.s. för närvarande 11,4 %. Det innebär konkret 
bland annat att momsen på basmat bör sänkas till 60 % av ordinarie 
momsuttag. F ör boende och byggande bör likaledes skattesatsen ge
nomgående vara 60 % av ord inarie  momsuttag. Detta för att tillse att 
utvecklingen av de totala boendekostnaderna gör det möjligt att upp
rätthålla de bostadssociala m ålen.

Vi accepterar att inkomst av kapital, tillfällig förvärvsverksamhet och 
annan fastighet slås sam m an till ett inkom stslag och i huvudsak beskat
tas med en  enhetlig  skattesats på 30 %.

Vi anser vidare att villkoren för sparandet måste förbättras. Detta 
bör åstadkom m as dels genom  de sänkta m arginalskatterna, dels genom 
särskilda stim ulanser för fram för allt det personliga hushållssparande! 
— bl.a. införande av personliga investeringskonton och bibehållande 
av ett sparavdrag på 1 000 kr.

Beträffande företagsbeskattningen skall inrik tn ingen vara sänkta skat
tesatser och breddad skattebas genom  m inskade re- serveringsmöjlighe- 
ter. Stor vikt måste läggas vid de m indre företagens skattesituation. 
K onkurrensneutralite t m ellan olika företagsformer måste eftersträvas. 
För att stärka de m indre företagens m öjligheter till konsolidering bör 
bl.a. en särskild redovisningsm etod införas. Detta innebär bl.a. att 
handelsbolag och enskilda firm or ges ungefärligen sam m a förutsätt
ningar för avsättning till reserver som aktiebolagen. Ett grundavdrag



för sociala avgifter bör vidare ges för egenföretagare. Även andra 
lättnader i socialavgiftsuttaget bör göras för små- och m edelstora före
tag. V instdelningsskatten och löntagarfondsavgiften skall avskaffas. Det
sam m a gäller skogsvårdsavgiften. Stim ulansåtgärder måste vidtas för att 
öka riskkapitaltillgången i de små- och m edelstora företagen. En 
kvittningsm öjlighet m ellan underskott av inkomstslaget näringsverk
sam het och inkom stslaget tjänst bör även fortsättningsvis medges, 
främst för att underlä tta  nyföretagandet och dess tillgång på startkapi
tal.

Vi anser vidare att pensionärerna skall beskattas enligt sam m a regler 
som övriga sam hällsgrupper. För att möjliggöra denna likabehandling 
bör en  höjd grundpension  lika för alla införas.

Skattesystemet skall, i sig självt och i så stor utsträckning som 
möjligt, åstadkom m a önskvärt fördelningspolitiskt resultat. Ökade 
transfereringar som bestående förutsättningar för skattesystemet skall i 
möjligaste m ån undvikas. Ö kade bostadsbidrag bidrar till ökade margi
naleffekter och m otverkar därm ed det positiva i sänkta m arginalskat
ter.

Skattereform en beräknas ge upphov till dynamiska effekter. Dessa 
skall beaktas i finansieringen från och med 1991. D ärm ed bör ett höjt 
totalt skattetryck via överfinansiering undvikas.

V idare anser vi att den kommunala skatteutjämningen bort utredas så 
att en reform på detta om råde kunnat införas i sam band med övriga 
delar i skattereform en.

I m otionen kritiserar vi att skattereform en inte på ett grundligare 
sätt och på regeringens initiativ utvärderats u r fördelningspolitisk 
synvinkel innan beslut tas i riksdagen. Krav ställs på att 
skattereformen nu  måste analyseras och ut- värderas löpande efter 
ikraftträdandet. O beroende studier initierade av regeringen måste så
lunda göras. Dessa skall om- fatta såväl individer, hushåll som regio
ner. Särskild vikt bör läggas vid de förändringar som föreslås beträf
fande boendet. V idare bör en studie göras som utvärderar skatterefor
m ens effekter för de samlade alternativkostnaderna för närvaro på 
arbetet och risken för friskfrånvaro.

Propositionen

Propositionens förslag, som grundar sig på den politiska överenskom 
melsen med folkpartiet, innebär att de allm änna p rinciperna för 
inkom stbeskattningens om läggning överensstäm m er med de förslag 
som förordas av centerpartiet. Det gäller t.ex. införande av en separat 
statlig kapitalbeskattning. U tform ning av skatteskalor och grundavdrag 
överensstäm m er likaledes. Schablonavdraget höjs em ellertid , i stället 
för att sänkas som  vi föreslår. Kvittning mellan tjänst och näringsverk
sam het tillåts inte heller, utom  för vissa kulturarbetare.

I proposition l i l  föreslår regeringen om fettande höjningar och 
breddningar av de indirekta skatterna som ett led i finansieringen av 
reform en.



Proposition 110 redovisar vissa beräkningar av skattereform ens för
delningseffekter. Enligt dessa skulle i stort sett samtliga hushållsgrup- 
per få en ökad real disponibel inkom st till följd av skattereform en 
sådan den presenteras i propositionen. Dessa beräkningar utgör en ana
lys av flera som gjorts av andra, oberoende organisationer, och som i 
många fall visat betydligt säm re utfall, fram för allt för de lägre in
komsttagarna.

Beräkningarna i propositionen visar dock den fördelningspolitiska 
trenden genom  att den procentuella vinsten blir högre för högre 
inkom sttagare. Räknas i stället vinsten i absoluta tal så blir givetvis 
utfallet av skattereform en än mer olikt för låg- respektive höginkom st
tagare. Inom  respektive hushållsgrupp döljs också en rad förlorare 
oaktat att den genom snittliga förändringen beräknats bli positiv. A nta
let förlorare b lir också fler när beräkningarna sker på individuell basis 
i stället för på hushållsnivå.

För de lägre inkom stgrupperna blir de genom snittliga vinster som 
reform en sägs ge upphov till även procentuellt sett små. Det gör att 
känsligheten är hög för andra förändringar i sam hällsekonom in — 
t.ex. räntenivån, löneutvecklingen samt ekonom isk-politiska åtgärder 
från statsm akternas sida. Exempelvis är de förändringar som följer av 
det av regeringen i kom pletteringspropositionen presenterade åtstram - 
ningspaketet med bl.a. höjd moms ej m edräknade i de beräkningar 
som görs i proposition 110.

Som bl.a. påpekas i m otion S k ll3  av O lof Johansson m.fl. (c) 
drabbar m om shöjningar de lägre inkom stgrupperna hårdare än övriga 
grupper, liksom höga m atpriser och höga boendekostnader över huvud 
taget. Den allm änna höjningen av mervärdeskattesatsen slår givetvis 
extra hårt denna gång eftersom  regeringens skattereform  innebär om 
fattande såväl höjningar som breddningar av momsuttaget.

För barnfam iljernas del innebär dessutom åtstram ningspaketet att 
den utlovade om fattande barnbidragshöjningen blir betydligt lägre för 
1991 än vad som tidigare sagts. Det innebär att antalet förlorare på 
skattereform en 1991 inom  gruppen barnfam iljer b lir betydligt fler än 
vad som annars varit Fallet.

Med det ovan sagda utesluter vi inte att även den av regeringen och 
folkpartiet föreslagna reform en på längre sikt kan ge de positiva 
effekter för såväl sam hällsekonom in som för de enskildas ekonom i 
som propositionen hävdar. Vi anser dock att en bestående effekt av 
regeringens och folkpartiets förslag kom m er att bli ökade samhällsklyf- 
tor. I det korta perspektivet kan sam hällsekonom in kom m a att skadas 
av skattereform en — inte minst genom de kom pensationskrav som 
utlöses i avtals- förhandlingarna till följd av de om fattande prisökning
arna. Inte m inst kan exportindustrin  drabbas av m inskade m arknads
andelar u tom lands om  skattereform en driver upp produktions- och 
lönekostnaderna. V idare är det i det korta perspektivet endast med 
hjälp av mycket om fattande bidragsökningar som propositionernas 
förslag kan h indra att antalet förlorare i de lägre inkom sttagargrupper- 
na b lir mycket stort.



Rundgången ökar då de sam lade bidragsökningar som föreslås i 
regeringens propositioner i anledning av skattereform en uppgår till ca 
10 m iljarder k ronor. Det är ökningar av barnbidrag, pensionstillskott 
och KBT, studiem edel, bostadsbidrag samt ett investeringsbidrag som 
föreslås kom pensera för höjd byggmoms. Skattereform en ökar således 
m änniskors bidragsberoende. Bidragen måste finansieras med skatter. 
D en s.k. rundgången skatter—bidrag ökar på ett dram atiskt sätt. Sam
hällsutgifterna ökar därm ed, skattetrycket och utgiftskvoten för den 
offentliga sektorn  pressas uppåt. E n  självklar sam hällsekonom isk strä
van borde i stället vara att söka m inska rundgången.

S kattereform en s effekter

Allm änt

Regeringen m enar att skattereform en är den enskilda åtgärd som har 
störst inverkan på den ekonom iska utvecklingen framöver. Vi instäm 
m er i detta. D ärm ed inte sagt att inverkan är enbart positiv. En 
skattereform  ger stora m öjligheter att kom m a till rätta med de m indre 
väl fungerande delarna av skattesystemet. E tt reform arbete ger också 
en m öjlighet att åstadkom m a ett m er rättvist skattesystem grundat på 
skatt efter bärkraft. Slutligen kan en skattereform  bidra till att vi får ett 
skattesystem som styr rätt i m iljö- och energipolitiken, främ jar en 
levande landsbygd m.fl. viktiga mål. Enligt vår uppfattning kom m er 
dessvärre den u tform ning av reform en, som regeringen och folkpartiet 
kom m it överens om , att missa m erparten  av dessa m öjligheter. Sam
hällsekonom iskt finns mycket som talar för att skattereform en i den 
u tform ning den givits av regeringen och folkpartiet i väsentliga avseen
den förstärker de sam hällsekonom iska problem en på kort sikt och i 
vissa fall även på lång sikt (energi- och m iljöpolitiken).

Skattereform en skall sam hällsekonom iskt bl.a. bidra till att växla 
ned det höga svenska pris- och kostnadsläget sam t skapa förutsättning
ar för en bättre externbalans, en ökad produktiv itet och en lägre ränta.

Skattereform en måste därför så långt som möjligt integreras i den 
övriga ekonom iska politiken.

Inflationspåverkan

Skattereform en, sådan regeringen föreslagit att den skall se u t, bidrar 
till ökningen av konsum entpriserna med över 3 % för vart och ett av 
åren  1990 och 1991.

Detta är en följd av att man valt att i hög utsträckning använda höjd 
och breddad m ervärdeskatt för att finansiera sänkningen av inkom st
skatterna. Vi är kritiska till detta val av finansiering via m ervärdeskatt 
av flera skäl. M ervärdeskatten slår relativt sett hårdast mot dem  med 
litet konsum tionsutrym m e — det är en dålig finansieringsväg fördel- 
ningspolitiskt. En generellt pålagd och enhetlig  m ervärdeskatt saknar, 
in te m inst på m iljöom rådet, önskvärd styreffekt — bl.a. därför avvisar 
cen tern  m om s på energi. M ervärdeskattehöjningar får därutöver ome-



delbar effekt på konsum entpriserna — det är en dålig finansieringsväg 
u r stabiliseringspolitisk synvinkel. Politiskt beslutad inflation via m er
värdeskattehöjningar ovanpå det höga pris- och kostnadsläget i övrigt 
är enligt vår m ening inte tillrådligt i den utsträckning som föreslås av 
regeringen och folkpartiet.

Förutsättn ingar för att skattereform en på ett nöjaktigt sätt skall 
kunna infogas i den aktuella ekonom isk-politiska situ tionen är åter
hållsam het med direkt prishöjande finansiringsm etoder. I annat fall 
riskerar reform en att inte leda till sänkt inflation utan i stället via 
kom pensationskrav öka inflationstakten. Skatteutskottets m ajoritet 
hänvisar till finansutskottets yttrande och hävdar att skattereform en på 
ett avgörande sätt kan förbättra förutsättningarna för att nå en god 
ekonom isk utveckling av den svenska ekonom in genom  att de nom i
nella löneökningarna efter reform en kan hållas inom  en acceptabel 
nivå. Som vi tidigare anfört så utesluter vi inte att propositionens 
förslag kan ha vissa gynnsam m a sam hällsekonom iska effekter på längre 
sikt. På kort sikt innebär dock förslaget sannolikt att de nom inella 
löneökningarna blir högre än om  reform en inte genom förts. Detta 
leder bland annat till m inskande m arknadsandelar för den svenska 
industrin .

Skattetrycket

Skattetrycket har under 80-talet stigit kraftigt och ligger nu på en nivå 
på över 56 % . Skattereform en riskerar att ytterligare öka skattetrycket 
genom  en överfinansiering som följer av att de dynam iska effekterna 
bedöm ts för lågt och inflationsantagandena i propositionen är för låga. 
Centerns alternativ  m edför därem ot m indre rundgång av skatter och 
bidrag och detta m edför i sin tu r också ett lägre skattetryck.

Proposition 110 räknar med att reform en ger upphov till dynam iska 
effekter uppgående till 5 m iljarder k ronor som ett genom snitt för 
perioden 1991 — 1993. D enna bedöm ning gjordes av den socialdem o
kratiska m ajoriteten redan i sam band med RINKs betänkande, varför 
bedöm ningen nu är försiktigare. Folkpartiet hade i sitt alternativ i 
RINK dynam iska effekter på 10 m iljarder kronor.

Vi beräknar att centerns alternativ ger upphov till dynam iska effek
ter på 8 m iljarder k ronor, räknat som ett genom snitt för åren 1991 — 
1993. Detta är även för vår del en försiktigare beräkning än vad vi 
tidigare gjort då vi bedöm t effekterna till 10 m iljarder kronor. U tskot
tets m ajoritet hävdar att cen tern  räknat upp de dynam iska effekterna. 
Detta är således inte korrek t utan vi har räknat ner effekterna i 
förhållande till vårt utredningsförslag. M ajoriteten hävdar att vi "utan 
närm are analys" har en högre bedöm ning av de dynam iska effekterna 
än propositionens förslag. Vi kan konstatera att inte heller propositio
nen har någon närm are analys. Det är ju  här fråga om  bedöm ningar 
med stor osäkerhet. Vi kan dock hänvisa till de vetenskapliga studier 
som gjorts i äm net, som bl.a. redovisas i RINK, och som ger vid 
handen att de bedöm ningar som gjorts i propositionen är mycket låga, 
och att våra bedöm ningar är fullt rimliga.



Vi bedöm er dessutom att vårt förslag med ett bättre fördelningspoli- 
tiskt utfall för dem  med låga och medelhöga inkom ster, m indre 
rundgång samt lägre inflationseffekter ger en högre dynam isk effekt än 
vad propositionen räknar med. Propositionens prognos för de dyna
miska effekterna är sannolik t för låg även beträffande det egna försla
get.

Propositionens bedöm ning av inflationsutvecklingen under 1991 bi
drar också till risken för att reform en blir överfinansierad. D en del av 
skattesänkningarna m ellan 1990 och 1991 som endast utgör kom pensa
tion för den inflation som förekom m it under året skall ej finansieras. 
Vi instäm m er i detta. Propositionen har em ellertid  räknat med en 
inflation mellan 1990 och 1991 på endast 7 % inkl. effekter av 
skattereform en. Statens pris- och konkurrensverk  samt även regeringen 
själv i kom pletteringspropositionen bedöm er inflationsutvecklingen till 
ca 10 % . Trots detta har regeringen och folkpartiet valt att räkna med 
endast 7 % som förutsättning för indexregleringen. Detta gör att den 
sum m a som undantas från finansiering är lägre än den borde vara.

C entern har trots detta valt att använda sam m a bas som regeringen 
eftersom andra beräkningsgrunder om edelbart skulle ifrågasättas som 
orealistiska. Tillsam m ans med vår bedöm ning av de dynam iska effek
terna till 8 m iljarder k ronor anser vi dock att vi säkerställer att 
centerns reform förslag ej höjer skattetrycket.

Sparandet

Ett stort sam hällsekonom iskt problem  är det alltför låga sparandet. Vi 
anser att skattereform ens utfall härvidlag är osäkert. Reformens all
m änna effekter till följd av sänkta skattesatser och avdragsbegränsning- 
ar för lån torde visserligen verka för ökat sparande. För sm åsparare 
försämras dock villkoren på flera punkter. Allvarligast är att det 
föreslås att sparavdraget helt tas bort. Enligt vår uppfattning har 
regeringen och folkpartiet underskattat den sam hällsekonom iska nöd
vändigheten av ett ökat sparande. Som vi tidigare anfört föreslår vi att 
ett sparavdrag bibehålls, samt därtill en rad andra sparstim ulanser bl.a. 
införande av personliga investeringskonton. U tskottsm ajoriteten reso
nerar beträffande sparavdraget så att en privatperson enligt de föreslag
na reglerna kan skaffa sig inlåningskonton hos flera långivare och på 
detta sätt på egen hand tillgodogöra sig ett samlat "sparavdrag" upp
gående till 100 kr. från varje insättningsm ottagare. För att motsvara det 
sparavdrag som vi föreslår skulle krävas att m änniskor skaffar sig 
m inst tio olika bankförbindelser e.d. U ppm untran  till sådant beteende 
kan knappast anses ligga i linje med skattereform ens am bitioner. Ett 
sparavdrag på 1 000 kr. enligt vårt förslag är avsevärt m era rationellt.

Fördelningspolitiken

Som vi tidigare anfört så anser vi att den fördelningspolitiska helheten 
av reform en måste vara sådan att alla sam hällsgrupper får del av 
skattesänkningarna. Låg- och m edelinkom sttagare skall inte vara de 
som betalar höginkom sttagarnas skattesänkningar. Ett motsatt förhål-



lande skulle rubba den sam hällsekonom iska balansen och bidra till 
förstärkta krav på löne- och transfereringsökningar. I förlängningen 
kan ett sådant skeende leda till nya skattehöjningar och att reform en 
vittrar sönder. Skattereform ens stabilitet är således enligt vår uppfatt
ning beroende av det fördelningspolitiska utfallet.

Vi anser att centerpartiets förslag ger ett bättre fördelningspolitiskt 
utfall för låg- och m edelinkom sttagare än regeringens och folkpartiets 
förslag. C enterpartiets förslag till skattereform  innebär också betydligt 
m indre rundgång av skatter och bidrag samt ett lägre genomslag av 
finansieringen på priserna. D enna lägre inflationspåverkan är en följd 
av att cen terpartiet i betydligt lägre utsträckning än  regeringen och 
folkpartiet använder sig av d irekt prishöjande indirekta skatter för att 
finansiera skattereform en. Centerpartiets förslag innebär tvärtom att 
vissa indirekta skatter sänks — bl.a. m om sen på mat och momsen på 
hotell och restaurang. Det förhållandet att centerpartiet höjer de 
indirekta skatterna betydligt m indre än vad regeringen föreslår samt 
därtill differentierar m omsuttaget och skapar ett system med lägre 
m om s på nödvändig konsum tion bidrar starkt till att de fördelningspo
litiska m ålen med centerpartiets alternativ klaras u tan  att bidragen 
behöver höjas i den utsträckning som regeringen föreslår. Centerns 
alternativ m edför således m indre rundgång av skatter och bidrag och 
därm ed som vi tidigare näm nt också ett lägre skattetryck.

Beräkningarna av de fördelningspolitiska effekterna har vi kom m en
terat ovan under stycket Propositionen.

Sociala frågor

I nuvarande skattesystem kan avdrag medges för extra stora sjukkostna
der, särskild skattereduktion ges autom atiskt till ensam stående med 
barn osv.

I skatteutredningen (RINK) föreslogs att dessa delar i systemet skulle 
tas bort. Samtidigt m arkerades mycket starkt att dessa avdrag och 
skattelättnader skulle ersättas med andra åtgärder u tanför systemet. I 
regeringens proposition har det andra steget uteblivit. Vi tycker att 
beslut om  kom penserande åtgärder skulle ha tagits samtidigt med 
beslutet om  skattereform en. Riksdagen borde ha bett regeringen åter
kom m a m ed förslag under hösten. En skattereform  får ej finansieras 
med social nedrustning.

Miljö- och energipolitiken
Vi anser att propositionens förslag till skattereform  fått en inrik tn ing 

som inte tar hänsyn till de ekonom iska styrm edel som  krävs för att 
fastlagda energi- och m iljöm ål skall kunna nås. Det övergripande 
målet från regeringens och folkpartiets sida har i stället varit att för 
statens räkn ing  dra in ett tillräckligt antal m iljarder som en del i 
finansieringen av skattereform en utan hänsynstagande till energi- och 
m iljöm ålen. Vi anser m ot denna bakgrund att skarp k ritik  måste riktas 
mot denna in rik tn ing  av finansieringen av skattereform en.

Det beslut om  införande av moms på energi som gjordes i samband 
med skattereform ens första steg 1990 bör rivas upp av riksdagen.



Moms på energi innebär att m öjligheterna att uppfylla fastlagda energi- 
och m iljöpolitiska mål kraftigt försvåras bl.a. genom  att u trym m et för 
miljöavgifter och en offensiv m iljöpolitik  i övrigt m inskar. Energi
mom sen leder även till att kostnader som  i dag bärs av konsum enterna 
i utlandet till viss del vältras över på de svenska konsum enterna. 
Fram för allt boendet drabbas. Energim om s medför dessutom att kon
kurrenskraften för biobränslen kraftigt försämras, eftersom någon skatt 
i dag inte utgår vid användningen av dessa bränslen. Detta innebär att 
de positiva m öjligheter för landsbygdsutveckling, jo rdbruksnäring och 
m iljöpolitik, som en utveckling av dessa bränslen skulle kunna m ed
verka till, inte kan tas till vara. Detta strider dessutom m ot en 
utveckling i rik tn ing m ot större användande av biobränslen som 
påbörjats i och med besluten om  en ny livsmedelspolitik.

Vi anser i stället att skatte- och avgiftsuttaget på energi måste bygga 
på miljöanpassad punktbeskattning kom binerat med miljöavgifter och 
en koldioxidskatt som gynnar effektiviseringar och inhem sk förnybar 
m iljövänlig energi. Belastningen på olika energislag måste därefter 
anpassas efter vilka möjliga alternativ som står till buds. Detta innebär 
bl.a. att någon ökad skattebelastning på bensin inte borde ske utöver 
vad ett införande av en generell koldioxidskatt m otiverar.

Ytterligare ett exempel på de negativa effekterna för m iljöpolitiken 
från propositionerna är att m an föreslår att m om s skall införas för 
persontransporter. Detta kom m er att innebära m inskad volym på 
kollektivresandet vilket måste anses strida mot riksdagens fastlagda mål 
för såväl miljö- som trafikpolitik.

Frågan om  skattereform ens effekter för miljö- och energipolitiken 
behandlas utförligare i centerns reservationer till betänkande SkU31.

Regional balans

Vi anser att skattereform ens u tform ning måste beakta och stim ulera en 
utveckling mot en större regional balans. Den finansiering som föreslås 
i propositionerna 110 och l i l  d rabbar dess värre landsbygden och dess 
sm åorter negativt. Några exempel på detta är införande av energim om 
sen, som redan näm nts, och övriga förslag som höjer kostnaderna för 
nödvändiga transporter på landsbygden. Bensinpriset stiger kraftigt och 
villkoren för biobränslen, som förutom  en positiv effekt för m iljön 
även kan bidra till en levande landsbygd, försämras. Vidare kom m er 
förslaget om  moms på hotell och restaurang att försäm ra såväl bytesba
lansen som konkurrenskraften för den för landsbygden viktiga turist
näringen. De här aspekterna på reform en behandlas ytterligare i 
centerns reservationer till betänkande SkU31.

I proposition 110 återfinns också en rad förslag som drabbar lands
bygden och försäm rar den regionala balansen. Det gäller t.ex. de 
försämrade villkoren för resa med egen bil i tjänsten samt de — 
bensinprishöjningen till trots — oförändrat otillräckliga villkoren för 
avdrag för resa till och från arbetet. Vidare är m öjligheten till kvitt



ning m ellan tjänst och näringsverksam het viktig för m öjligheten till 
kombinationssysselsättning på landsbygden. Borttagandet av denna 
kvittningsm öjlighet drabbar landsbygden hårt.

G enom  att försämra v illkoren för att bo och leva på landsbygden 
och i sm åorterna medför propositionens förslag att överhettningen och 
köproblem en i storstäderna ökar. M iljösituationen förbättras inte efter
som propositionens förslag inte styr rätt i miljö- och energipolitiken. 
Fördelningspolitiska brister, bi a. de kraftigt ökade boendekostnaderna, 
riskerar därtill att öka klyftorna i storstäderna, inte m inst i det s.k. 
m iljonprogram m ets förorter. Livskvaliteten i våra städer försämras, 
precis som den gör på landsbygden. Vi beklagar d jup t att regeringen 
och folkpartiet på detta sätt försitter chansen till en offensiv och 
positiv påverkansm öjlighet i rik tn ing  mot en bättre regional balans.

S am m an fattn in g

Våra förslag, som redovisats i m otionerna Sk96 och S k ll3 ,  m edför inte 
de problem  som propositionsförslagen gör och som berörts ovan. Våra 
förslag innebär m indre inflation, lägre skattetryck, större sparstim u- 
lans, rättvisare fördelning, större m åluppfyllelse i miljö- och energipo
litiken och en bättre regional balans. Vi tillstyrker därför m otionerna 
Sk96 och S k ll3  i dessa delar.

dels vid m om ent 1 hem ställt
1. beträffande inriktningen av beskattningen, m.m. 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk96 yrkandena 
1, 2, 5 och 43, 1989/90:Sk434 yrkandena 1 och 6 och 1989/90: 
Sk698 yrkande 4 och med avslag på m otionerna 1989/90:A17 
yrkande 5, 1989/90:Sk59 yrkandena 1, 2, 49 och 50, 1989/90: 
Sk74 yrkandena 1 — 4, 1989/90:Sk81 yrkandena 1, 3, 4, 16, 18 
och 5 3 -5 5 , 1989/90:Sk89 yrkande 1, 1989/90:Sk95 yrkande 1, 
1989/90:Skll7 yrkande 5, 1989/90:Sk392 yrkandena 1, 3, 4 och 
23, 1989/90:Sk393, 1989/90:Sk403 yrkandena 1, 2 och 15, 
1989/90:Sk441 yrkande 1 och 1989/90:Sk444 yrkande 1 som sin 
m ening ger regeringen till känna vad som anförts i reservationen 
om  skattepolitikens in rik tn ing  och en fortlöpande analys av 
skattreform ens fördelningspolitiska och andra effekter för indivi
der, hushåll och regioner.



3. Inriktningen av beskattningen, m.m. (mom. 1)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande angående de frågor om  skattepolitikens in rik tn ing 
m.m. som utskottet behandlar under rubriken  "H uvudlinjer":

In led n in g

V änsterpartiet verkar för en grundläggande skattereform . En reform  
som m inskar skatten på arbete och ökar skatten på kapital och 
produktion. 1 denna reservation redovisar vänsterpartiet förslag för en 
sådan rättvis skattereform .

V änsterpartiet stödjer ej den uppgörelse om  skatterna som träffats 
mellan socialdem okraterna och folkpartiet. V änsterpartiets k ritik  mot 
propositionerna utgår från en fördelningspolitisk syn där vi förutsätter 
att skattepolitiken verksam t skall bidrag till att m inska inkom st- och 
förmögenhetsklyftor.

Vänsterpartiet yrkar avslag på propositionerna. De brister i fördel
ningspolitisk rättvisa. Regeringens förslag slår mot lågavlönade och 
därm ed m ot kvinnorna som utgör en m ajoritet av låginkomsttagarna. 
Vänsterpartiet m enar vidare att p ropositionerna inte tar erforderliga 
hänsyn till miljömässiga och ekologiska aspekter på skattepolitiken.

V änsterpartiet föreslår att riksdagen som sin m ening ger regeringen 
till känna att en skattereform  ej kan utgå från den skatteuppgörelse 
som träffats mellan socialdem okraterna och folkpartiet.

Vänsterpartiet föreslår att riksdagen hos regeringen begär att en 
parlam entarisk beredning tillsätts för att om arbeta förslagen från 
RINK, KIS, URF och IBU och lägga ett samlat skatteförslag som vilar 
på principen  skatt efter bärkraft, i enlighet med de rik tlin jer som 
redovisas i denna reservation.

Det finns dock delar i regeringsförslaget som vänsterpartiet ser 
positivt på. Det gäller den ökade kapitalbeskattningen och de m inska
de m öjligheterna till skatteundandragande samt begränsningar av de 
skattefria förm ånerna för höginkom sttagare.

Vänsterpartiet ställer under andra m om ent konkreta förslag för 
skatteuttaget under 1991.

Skatterna för 1991

Som ovan angetts så y rkar vänsterpartiet avslag på propositionerna 
1989/90:110 och 1989/90:111. I denna reservation redovisar vänsterpar
tiet m otiven för detta sam t förslag för h u r skattesystemet kan läggas om 
efter p rincipen  skatt efter bärkraft. Därest riksdagen ej skulle bifalla 
vänsterpartiets yrkanden under detta m om ent ställer vänsterpartiet en 
rad andrahandsyrkanden för skatteuttaget under 1991. Dessa yrkanden 
kan sammanfattas enligt följande.
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Inkom stbeskattningen sker liksom i propositionen i inkomstslagen 
tjänst, kapital och näringsverksam het.

Den statliga skatten slopas för låg- och norm alinkom sttagare. För 
övriga utgår en statlig progressiv skatt. Skatten tas ut med 20 % på 
taxerad förvärvsinkom st över 180 000 kr., 30 % för inkom ster över 
240 000 kr., samt 40 % för inkom ster över 300 000 kr. Skatteskalorna 
justeras genom årliga beslut.

Vänsterpartiet föreslår ett högre grundavdrag för låginkomsttagare. I 
vänsterpartiets alternativ trappas grundavdraget upp till 20 000 kr. 
inom inkom stskiktet 30 000—60 000 kr. Avdraget trappas ned från en 
inkom st på 120 000 kr. För inkom ster över 180 000 kr. föreslår 
vänsterpartiet att grundavdraget slopas.

Vänsterpartiet förespråkar en strikt enhetlig kapitalbeskattning på 
30 % , utan de många undantag som medges i propositionen.

Vänsterpartiet verkar för att företagen skall vara med och finansiera 
sänkt skatt på arbete. Propositionens förslag om  en företagsskatt på 
30 %  blir i realiteten endast drygt 20 % genom införandet av en ny 
skatteutjäm ningsreserv, SURV. Förslaget om SURV gynnar främst sto
ra aktiebolag. Vänsterpartiet motsätter sig denna nya reservenngsmöj- 
lighet.

Vänsterpartiet avvisar höjningar av de indirekta skatter som ytterli
gare förstärker skatteom läggningens sneda fördelningseffekter. Vänster
partiet föreslår att m om sen på energi och vatten och avlopp avskaffas
1991. Det är fördelningspolitiskt och miljömässigt riktigare att beskatta 
energi via punktskatter. V änsterpartiet vänder sig mot att skatteomlägg
ningen till så stor del finansieras via ökade boendekostnader.

Vänsterpartiet föreslår att m atm om sens avveckling inleds genom en 
reducering med en tredjedel under 1991.

Vänsterpartiets förslag till skatteomläggning är fullt finansierat och 
rym m er ej någon post för uppskattade s.k. dynam iska effekter. Vän
sterpartiets alternativ ger utrym m e för att förstärka kom m unsektorns 
finanser med 9 m iljarder.

Den sänkta skatten på arbetsinkom ster finansieras främst genom ett 
ökat skatteuttag på kapital, höjda och breddade indirekta skatter, bl.a. 
höjd skatt på energi, breddad inkom stbeskattning och ökad företagsbe
skattning.

J ä m f ö r e l s e  V ä n s t e r p a r t i e t  P r o p o s i t i o n

Sä nk t  i n k o m s t s k a t t  - 5 4 . 9  mdkr .  - 6 3 . 0  mdkr .

Höjd s k a t t  på  k a p i t a l  + 4 0 . 9  mdkr .  + 3 1 . 0  mdkr .
F ö r e t a g s s k a t t  + 7 . 2  mdkr .  + 1 . 2  mdkr .
N ä r i n g s v e r k s a m h e t  e t c  + 9 . 2  mdkr .  + 9 . 2  mdkr .
Surnna f ö r s t ä r k n i n g  = 5 7 . 3  mdkr .  = 4 1 . 4  mdkr .

Vänsterpartiets förslag skall ses som en helhet gentemot regeringens 
skattepropositioner. V änsterpartiet har tidigare betonat att vänsterparti
et har varit och är villigt till alternativa lösningar i syfte att blockera 
en skatteomläggning med sneda fördelningseffekter.



V änsterpartiet har påtalat att det finns ett mått av samsyn vad gäller 
fördelningspolitik m ellan vänsterpartiet, m iljöpartiet och centerpartiet. 
V änsterpartiet är villigt att diskutera förslag som ligger i linje med 
denna samsyn. D enna inställning har varit grundläggande för vänster
partiet under beredning av propositioner och m otioner.

Regeringen har trots detta valt att sam arbeta i skattepolitiken med 
folkpartiet. V änsterpartiet beklagar detta, m en kom m er fortsätta arbe
tet för att förändra beslut som utgår från en liberal syn på skattepoliti
ken.

R eform behovet

Vänsterpartiet anser att det finns behov av en grundläggande skattere
form. G enom  flera skattebeslut under 1980-talet har de bäst ställda 
gynnats i skatte- och fördelningspolitiken. Socialdem okraternas och 
folkpartiets skatteom läggning för 1991 leder åt fel håll. Vänsterpartiet 
m enar att Sverige behöver en skattereform  för rättvisa, där de lågavlö
nade sätts i främsta rum m et och där kom m uner och landsting får 
erforderliga resurser till sin verksamhet.

I teorin  har Sverige ett progressivt skattesystem. I verkligheten finns 
en mängd kryphål. D et finns stora m öjligheter till skatteplanering 
genom avdrag och andra m etoder för att m inska progressiviteten. I 
praktiken betalar höginkom sttagare ofta inte en större procentuell 
skatteandel än låg- och norm alinkom sttagare. Bl.a. därför behöver 
Sverige ett nytt skattesystem.

Det nuvarande skattesystemet innehåller en rad olikheter. O lika 
inkom ster/kapitaltillgångar beskattas efter olika principer.

Hög skattebelastning 
A rbetsinkom ster 
B anksparande 
Varor (m om sen)
K om m un, låg skattekraft 
Löntagare
Löntagare (utan löneförm ån) 
Små företag

Låg skattebelastning 
K apitalinkom ster 
A ktiesparande 
Tjänster
K om m un, hög skattekraft 
Egen företagare 
Löntagare (m ed löneförm ån) 
Stora företag

G enom  att systemet b landar olika p rinciper b lir det mycket lönsam t 
att förvandla en typ av inkom st till någon annan form, arbetsinkom st 
till kapitalinkom st, eller förvärvsinkom st till kapitalinkom st etc. O m 
vandlingarna ger vinster för individ och företag och förluster för 
sam hälle och andra skattebetalare. A rbete och kapital brukas inte där 
de gör bäst nytta, utan där de ger m inst skatt.



‘ M arginalskatt

Den statliga inkom stskatten 1989 hade tre brytpunkter . Vid kom m unal 
skatt på 30 kr. gav skatteskalan nedanstående effekt (beskattningsbar
inkomst).

s t a l l ,  s k a t t ma rg i n a
- 75 000 k r . 5 * 35 %

75 000 - k r . 17 % 47 %
140 000 - k r . 31 * 61 %
190 000- k r . 42 * 72 %

O m  inga förändringar vidtas så drabbas låginkomsttagare och löntagar
na i norm ala inkom stlagen av alltför höga marginaleffekter.

*Kom m unalskatt
De höga m arginaleffekterna i låga och norm ala inkom stlagen skapas 

inte genom en hög progressiv statlig skatt. Effekterna grundläggs 
genom ett högt p roportionellt kom m unalt skatteuttag, för närvarande 
run t 31 kr. Enligt vänsterpartiets m ening bör en grundläggande skatte
reform därför utgå från en reform ering av kom m unalskattesystem et, 
som tillgodoser kom m unsektorns ekonom iska behov.

‘ Företagsskatt

Företagsskatten i Sverige är form ellt sett hög. 1 praktiken är den dock 
låg och detta även i ett in ternationellt perspektiv. Det låga effektiva 
skatteuttaget skapas genom  generösa möjligheter till skattefria avskriv
ningar och reservenngar. Sverige har en företagsbeskattning som i hög 
grad gynnar storföretag.

‘ Moms

I Sverige sägs att m om snivån är generell. I verkligheten finns det 
reduceringsregler på en mängd om råden. Momsen omfattar tills nu 
främst köp av varor, inte tjänster. Det är således momsbelagt att handla 
mjölk, men momsfritt att hyra en "skatteplanerare". Inom  EG är det 
regel att vissa varor, som t.ex. mat, har lägre m omsnivå än andra varor.

Regeringen hävdar att momsen är en proportionell skatt. En skatt 
som belastar alla lika. Detta är inte korrekt. Folk med låga inkom ster 
betalar en större andel av sin inkom st i moms än rika. Den svenska 
momsen är således en skatt med regressiva drag, dvs. den belastar 
fattiga hårdare än rika.

‘ Kapitalbeskattning

K apitalbeskattningen leder till ett beräknat skattebortfall för stat och 
kom m un på m ellan 5 och 10 m iljarder kronor. O rsaken är dagens 
generösa m öjligheter till avdrag för lån etc.



Skattefusk och skatteundandragande är omöjligt att beräkna korrekt. 
Några olika typer de senaste åren är följande: om vandla reavinst till 
kapitalvinst, skaffa dubbla avdrag genom  andelar i handels- och kom 
manditbolag, förvandla inkom st av förvärvsverksamhet till inkom st av 
lågbeskattad reavinst, handel med förluster och andelar i utdelnings- 
fonder, köp av förlust- och s.k. skalbolag.

Handeln med handels- och kom m anditbolag låg vid 1988 års taxe
ring på 10 m iljarder kronor. U tdelningsfonderna ligger norm alt på ca 
3 m iljarder, run t utdelningstillfället växer de genom tillfälliga insätt
ningar till ca 30 m iljarder kronor, för att sedan återgå till normalläge. 
H andeln med förlust- och skalbolag beräknas av riksskatteverket till 
"åtskilliga m iljarder". Ovanstående uppgifter måste ses som försiktiga 
överslag. Bara dessa tre m etoder om sätter ca 45 m iljarder kronor.

Riksskatteverket har redovisat exempel på hur dagens system funge
rar. Verket undersökte aktieförsäljningar som gav en intäkt på drygt en 
miljard. Vinsten var ca 900 milj. kr. Beskattningsunderlaget enligt 
gällande regler blev 300 milj. kr. Av denna beskattningsbara vinst 
kvittades 285 milj. kr. bort mot redovisade förluster. Återstod till 
beskattning 15 milj. kr. Detta kvittades bort mot förluster på korttids- 
innehav av aktier och andra värdepapper.

RSV har påtalat att banker och kreditinstitut nu helt öppet säljer 
transaktionskedjor, för att ge önskat skatteresultat.

*Nya aktörer

M oralen har urholkats även inom  skattefinansierade verksam heter. 
Staten har sålt företag för symboliska sum m or och låtit storföretag 
överta förlustavdrag i m iljardklassen. En rad kom m uner har sålt 
vattenverk, ham nar etc. till privata företag. K om m unerna får pengar 
och företagen förlustavdrag. Företagen slipper skatt och sam hället 
tappar skatteinkom ster.

♦Orsaker

Högern hävdar att orsakerna är ett för högt skattetryck. Nyliberala 
m arknadsekonom er ger samma förklaring. Det är riktigt att mer 
likformiga skatter och färre avdragsmöjligheter skulle göra att det blev 
m indre skatteplanering. Ingen kan dock redovisa undersökningar som 
visar att länder med lägre skatteuttag har m indre skatteundandragande.

Skattesystemet läcker kraftigt. A ndra får betala den skatt som undan- 
dras. O rsakerna är främst möjligheten att utnyttja avdragsrätter och 
olika skattenivåer inom  systemet. Ingen tro r att något system kan täppa 
till alla hål. Att fortsätta att lappa på befintligt system är dock inte 
tillrådligt. Vänsterpartiet vill skapa ett skattesystem som "fångar hajar
na i skattenätet".



I mångå länder d river m an igenom skatteom läggningar som innebär 
minskad skatt på arbetsinkom ster och sänkt marginalskatt. A ndelen 
indirekta skatter ökar. I flera länder kom bineras åtgärderna med 
försök att sänka det totala skatteuttaget.

1 regeringens proposition betonas att den föreslagna skatteomlägg
ningen är ett led i en internationell harm oniseringsprocess. D et är 
möjligt att en anpassning av skattereglerna kortsiktigt kan leda till 
fördelar vad gäller ekonom isk tillväxt.

Att satsa på en långtgående anpassning av skattesystemet efter in ter
nationella trender leder dock till fördelningspolitiska spänningar i 
sam hället, som m otverkar den ekonom iska tillväxten. För en stabil 
långsiktig tillväxt är andra åtgärder viktigare än en internationell 
anpassning av skattepolitiken.

Det är vänsterpartiets m ening att bl.a. följande faktorer bör sättas i 
centrum  för att trygga ekonom isk tillväxt; utb ildning och forskning, 
produktivitetshöjande åtgärder, nya produktionsform er som tar till 
vara löntagarnas vilja och förmåga att utveckla kvalité och produkter, 
dem okratiska rättigheter i arbetslivet för de anställda och åtgärder för 
en god arbetsm iljö, satsningar på bättre in frastruktur, liksom en m ål
medveten industripolitik  som tar sikte på att utveckla produktionen 
inom fram tidssektorer. G enom  en sådan politik  tryggas en nationell 
kapitalresurs, och förutsättningarna skapas för en ekonom isk tillväxt i 
balans med sociala och ekologiska mål.

Moms utomlands

Momsen i Västeuropa är bred men differentierad. N orm alt är mat
momsen lägre än annan  moms, ibland helt slopad. EG -kom m issionen 
har föreslagit två "skattesatser", en m ellan 14 och 20 % , och en 
reducerad m ellan 4 och 9 %. Den lägre skall om fatta livsmedel, energi 
för belysning och uppvärm ning, vatten, läkem edel, böcker och tid
ningar sam t persontransporter.

Företagsskatt utomlands

Den effektiva svenska företagsskatten är in ternationellt sett låg. Enligt 
regeringens proposition får Sverige Europas lägsta företagsskatt även 
formellt. I USA finansierades en stor del av skatteomläggningen genom  
skattehöjningar inom  företagssektorn. Detta alternativ  avvisas i rege
ringens proposition. I den m eningen ligger propositionen till höger 
om  den skatteom läggning som genom förts i USA.



Den föreslagna skatteomläggningen utgår från utredningen om  refor
merad inkom stbeskattning, RINK, kom m ittén för indirekta skatter, 
KIS, samt utredningen om  reform erad företagsbeskattning, URF.

Det rådde och råder en bred enighet om behovet av att tillsätta 
utredningarna. Dåvarande vänsterpartiet var dock inte överens om  de 
direktiv som regeringen gav till u tredningarna.

V änsterpartiet är också starkt kritiskt till det sätt som utredningsar
betet bedrevs på.

I valrörelsen 1988 presenterade folkpartiet ett skatteförslag som 
utsattes för hård kritik  bl.a. från förutvarande vänsterpartiet och social
dem okraterna. Folkpartiets förslag var snarlikt det alternativ som hös
ten därpå blev socialdem okraternas. Det bör betraktas som ett utslag av 
bristande politisk etik att hantera skattefrågan och valrörelsen på detta 
vis.

Efter finansm inisterns utspel drevs arbetet i en mycket snabb takt. 
Det forcerade arbetet gjorde att ledam öter som ej delade regeringens 
grundsyn fick arbeta under mycket besvärliga förhållanden.

Då skatteförslagen ej skulle kom m a att diskuteras i en valrörelse, 
hade det funnits skäl att söka alternativa vägar för att få skattefrågan 
belyst i en bred och folkligt förankrad debatt. Regering och riksdag 
gjorde inga sådana åtgärder men genom  förslagens kontroversiella 
karaktär skapades en om fattande kritik , i media och bland allm änhe
ten. Medan skatteförslagen mottogs tämligen positivt bland de etablera
de rem issinstanserna, särskilt inom  näringslivet, så var misstron mot 
skatteförslagen desto större bland allm änheten.

Haga — Rosenbad

U nder hösten 1989 valde regeringen att ytterligare forcera skattefrågan. 
Regeringen inledde realförhandlingar innan något oppositionsparti 
haft verklig m öjlighet att studera remissvaren. Detta var att visa brist
fällig respekt för det arbete som bedrivits av rem issinstanserna.

V änsterpartiet noterade den fördelningskritik som riktats mot försla
gen. V änsterpartiet konstaterade också att tre partier vänsterpartiet, 
centerpartiet och m iljöpartiet, om än i varierande grad var eniga om  
att förslagen måste korrigeras i fördelningspolitiskt rättvis riktning. Två 
partier, folkpartiet och m oderaterna, kritiserade från motsatt rik tn ing 
och m enade bl.a. att utredningarna föreslog en för hög skatt på 
kapitalsidan. M oderaterna drev dessutom ståndpunkten att skatteutta
get allm änt och direkt skulle sänkas.

V änsterpartiet var m otståndare till inrik tn ingen i förslagen, men 
m enade att det var riktigt att försöka blockera de värsta konsekvenser
na av en skatteom läggning utifrån utredningarnas grundlin jer. Vänster
partiet m enade att man borde försöka skapa en samsyn mellan vänster
partiet, centerpartiet, m iljöpartiet och socialdem okraterna. Regeringen



valde dock att göra upp med folkpartiet. U ppgörelsen s—fp var en 
kapitulation för den skattelinje som kritiserades så skarpt i valet 1988.

V änsterpartiets sk attep o litik

Skatt efter bärkraft

Vänsterpartiet m enar att skatt skall utgå efter bärkraft. Personer med 
en hög inkom st skall betala en större andel av sin inkom st än personer 
med låga inkom ster. D enna g rundprinc ip  kom m er bl.a. till uttryck i 
en progressiv skatteskala, där skattesatsen ökar vid ökad inkom st. 

Skattesystemet har enligt vänsterpartiet två grundläggande uppgifter.
1. Skatterna skall finansiera de offentliga utgifterna.
2. Skatterna skall u tjäm na skillnader i inkom ster och förm ögenhet. 
Skatteintäkterna ger sam hället medel att finansiera den offentliga

sektorns skydd och service sam t resurser till långsiktiga investeringar. 
Skattemedlen ger också sam hället m öjlighet att föra över pengar till 
personer och hushåll med låga inkom ster.

V änsterpartiet m enar att en rättvis skattereform  borde utgå från 
följande principer:
-Ö k a d  skatt på produktionen. Frågan om  skatt på företagens nyttjan

de av produktionsresurser liksom en real företagsbeskattning bör 
prövas vidare.

-N y a  finansieringsform er för kom m unsektorn , sänkta och utjäm nade 
kom m unalskatter. Detta förutsätter en bättre kom m unal skatteut
jäm ning och ökade statsbidrag till kom m unsektorn , liksom en bred
dad skattebas för kom m unerna.

-M in d re  skatt på arbete, progressiva inkom stskatter, ett rik tm ärke bör 
vara att norm ala inkom ster inte träffas av en högre marginaleffekt 
än ca 50 %. För verkliga höginkom sttagare kan ett margi nalskatte- 
tak på ca 70 % vara rimligt.

- Ö k a d  skatt på kapital. På sikt skall rätten till skatteavdrag för 
ränteutgifter avskaffas. Detta förutsätter ett nytt system för boendefi- 
nansiering. Sparande gynnas genom  att ränteavdrag ej medges. Kapi
talinkom ster beskattas efter progressiv skala 

-M öjlighe ten  att låta skattesystemet grundas på reala p rinciper bör 
beredas ytterligare. En real kapitalbeskattning gör att skalan kan 
höjas och sparandet skyddas m ot inflation.

-D ifferen tierade indirekta skatter. Lägre skatt på basvaror och slopad 
m om s på mat. De indirekta skatterna kan då breddas och omfatta 
fler tjänster och varor.

-S k a tte n  på energi utform as efter m iljöpolitiska mål. Energiskatterna 
utgör en del av den samlade skattebasen, m edan miljöavgifter viks 
för satsningar inom  m iljöom rådet.



Som redan framgått av reservationen ä r  vänsterpartiet starkt kritiskt 
tili de propositioner som skall utgöra "århundradets skattereform ". 
V änsterpartiet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna att en 
parlam entarisk beredning bör tillsättas för att om arbeta förslagen från 
RINK, KIS, URF och IBU. D enna beredning skall i sitt arbete utgå 
från de principer som ovan angetts under rub riken  "Skatt efter bär
kraft".

Vänsterpartiets huvudskäl till avslagsyrkandet är att propositionerna 
brister allvarligt i fördelningspolitisk rättvisa.
-V än ste rp a rtie t är kritiskt till det sätt som utredningsarbetet bedrivits 

på. K ritiken gäller "oppositionens" m öjligheter att få sina alternativ 
allsidigt belysta och den starka tidspress som präglat arbetet. Bl.a. 
detta har gjort att verkligt grundläggande förslag till nya skattesystem 
ej har prövats i tillräcklig  om fattning.

-V änsterpartie ts  kritik  gäller m öjligheterna till offentlig debatt kring 
skatteutredningarnas förslag och det faktum att en så viktig fråga 
som en omfattande skatteom läggning bör underställas väljarnas pröv
ning i ett allm änt val.

-V än ste rp a rtie t vill kritiskt betona det faktum att vänsterpartiet ej 
bereddes möjlighet att delta i u tredningen om  reform erad företagsbe
skattning, URF, den utredning som i realiteten prövade grundläg
gande nya skattesystem, bl.a. frågan om  proms.

-U tre d n in g en  om real inkom stbeskattning var en ren expertu tredning 
utan parlam entarisk m edverkan. Detta är ej tillfredsställande.
O m  inte riksdagen bifaller vänsterpartiets avslagsyrkande ställer 

vänsterpartiet en rad andrahandsyrkanden.

D ynam isk a effekter

Nyliberala teoretiker m enar att sänkta skatter leder till stora positiva 
effekter. M änniskor arbetar m er och investeringarna ökar. Då växer 
nationalprodukten och skatteinkom sterna stiger. Skattesänkningen fi
nansierar sig själv. Dvs. sänkt skatt ger ökade skatteintäkter.

I propositionen har regeringen skruvat ner förväntningarna på de 
dynam iska effekterna. Bland fackekonom er finns få om  ens några som 
vill göra anspråk på att kunna göra solida förutsägelser om  hur 
utbudet av arbetskraft och skatteintäkterna påverkas av sänkta m argi
nalskatter.

Regeringen hävdar nu att de dynam iska effekterna inte främst här
rör från ett ökat utbud av arbetskraft utan lika mycket från en 
ekonom i som mera allm änt fungerar bättre. Med en sådan utgångs
punk t torde det bli närm ast ogörligt att beräkna det som betecknas 
som dynam isk effekt från skatteomläggningen.

Detta gör det m indre välbetänkt att finansiera om läggningen med ca 
5 m iljarder kronor, från dessa om tvistade dynam iska effekter. Själv
klart bör en skatteomläggning leda till en bättre fungerande sam hälls
ekonom i. Det är dock inte bra, bl.a. från stabiliseringspolitiska ut-



gångspunkter, att låta en skatteomläggning realt vara ofinansierad med 
ett så stort belopp som 5 m iljarder kronor. F rån dessa överväganden 
avvisar vänsterpartiet att ta med en post för dynam iska effekter i 
finansieringen av skatteomläggningen.

K vinnorna Förlorar på regerin gen s sk atteom läggn in g

Skatteomläggningens stora förlorare är kvinnorna. K vinnorna utgör en 
m ajoritet av dagens arbetarklass. De har de tyngsta jobben, de sämsta 
arbetstiderna och de lägsta lönerna. Många, däribland vänsterpartiet, 
m enar att låginkom sttagarna kom m er att fa betala en stor del av de 
kraftiga skattesänkningarna för hög- och m edelinkom sttagarna.

V änsterpartiet är kritiskt till att regeringen inte tar upp skatteom 
läggningens konsekvenser för kvinnorna. Det faktum  att detta inte 
uppm ärksam m as i propositionen är anm ärkningsvärt mot bakgrund av 
de jäm ställd hetsmål som regering och riksdag slagit fast. I propositio
nen om  jäm ställdhetspolitiken inför 90-talet fastslås att den ekonom is
ka politikens roll för jäm ställdheten m ellan kv innor och män liksom 
fördelningen av ekonom iska resurser måste uppm ärksam m as. Bland de 
åtgärder som då fastslogs sades att fördelningen av ekonom iska resurser 
mellan könen skall följas löpande och redovisas i budgetprocessen 
samt att statliga u tredningar i ökad utsträckning skall analysera sina 
förslag u r jäm ställdhetsperspektiv. Detta har inte skett i skatteproposi- 
tionerna.

En av skatteom läggningens konsekvenser b lir ökade kostnader för 
kom m uner och landsting. Detta kom m er också att drabba kvinnor 
hårdare än m än, men det har inte berörts i propositionen. Det 
föreslagna skattestoppet för kom m uner och landsting tillsam m ans med 
kravet att staten skall d ra in de ökade in täkter som  skatteomläggningen 
ger kom m uner och landsting kom m er att innebära stora nedskärning
ar inom  den offentliga sektorn där 80 % av de förvärvsarbetande 
kvinnorna finns. Detta sker samtidigt som m an vet att behoven av 
äldreom sorg ökar och barnom sorgsm ålet om  full behovstäckning inte 
kom m er att kunna uppnås. Inte heller dessa konsekvenser för i huvud
sak kvinnor har behandlats i propositionen.

Vänsterpartiet anser att det är m ärkligt att ingen av dessa effekter 
näm nts i propositionen. Vi kräver att i den utvärdering som skall 
göras av skatteom läggningen skall ingå en särskild redovisning av dess 
konsekvenser för kvinnor.

B u dgeteffekter — vän sterp artiets a ltern ativ

Vänsterpartiets förslag till skattereform  utgår liksom  regeringens från 
en om fattande sänkning av inkom stskatten. Dessutom föreslår vi att 
momsen på mat reduceras med en tredjedel sam t att m om sen på 
energi, vatten, avlopp och sophäm tning slopas. Sammantaget innebär 
detta en budgetförsvagning med 79,8 m iljarder kronor, med andra ord 
10,0 m iljarder k ronor m er än vad regeringen föreslår.



I huvudsak finansieras vänsterpartiets skattesänkningar med skärpt 
beskattning av företag och kapital. Endast en begränsad del av budget
förstärkningen härrör från m om sbreddning och vidgad bas för beskatt
ning av arbetsinkom ster. En annan skillnad gentem ot regeringens 
förslag är att vi inte räknar in några s.k. dynam iska effekter som 
finansieringskälla.

Sam m antaget innebär vänsterpartiets förslag en förstärkning av bud
geten med 86,6 m iljarder kronor. Detta skall jäm föras med den ovan 
beskrivna försvagningen på 79,8 m iljarder kronor. V årt förslag uppvi
sar således ett plus på 6.8 m iljarder k ronor. Dessa pengar skall föras 
över till kom m unerna. D enna överföring i kom bination  med det av 
oss föreslagna grundavdraget innebär en förstärkning av kom m unernas 
intäkter med 9 m iljarder k ronor jäm fört med regeringens förslag.

S a m m a n s t ä l l n i n g  av b u d g e t e f f e k t e r  m i l j a r d e r  k r o n o r  
G e n o m s n i t t  f ö r  p e r i o d e n  1991- 1993 .

Budge t  f ö r s v a g n  i n g a r

S k a t t e b o r t f a l l  genom s ä n k t a  
s k a t t e s a t s e r  m.m. f ö r  i n k o m s t e r  
f ö r e  u n d e r s k o t t s a v d r a g  
H ö j t  p e n s i o n s t i l l s k o t t  o ch  h ö j d  
KBT
Höj da  b o s t a d s b i d r a g  
H ö j d a  b a r n b i d r a g  u t ö v e r  s l o p a d e  
1 i v s m e d e l s s u b v e n t  i o n e r  
S ä n k t  moms på  mat  
S l o p a d  moms på e n e r g i  
S l o p a d  moms på v a t t e n ,  a v l o p p  oc h  
s o p hä m t n i n g  
SUMMA

Budget  f ö r  s t ä r k n i n g a r

A r b e t s i n k o m s t e r  7 , 8
K a p i t a l i n k o m s t e r  4 0 , 9
E n s k i l d  n ä r i n g s v e r k s a m h e t  oc h
s ä r s k i l d  l ö n e s k a t t  9 , 2
I n d i r e k t a  s k a t t e r  2 1 , 5
A k t i e b o l a g  o ch  a n d r a  j u r i d i s k a
p e r s o n e r  7 , 2

Dynami ska  e f f e k t e r  0 , 0

SUNNA 8 6 , 6

hCTTO 6 , 8

F örd eln in gseffek ter

Regeringens redovisning

Regeringen redovisar i proposition 1989/90:110 en fördelningsanalys 
som hävdar att de flesta hushåll v inner på kort sikt och alla hushåll 
vinner på lång sikt. Det är svårt att analysera regeringens uppgifter och 
metoder, då detta avsnitt i propositionen är täm ligen sum m ariskt.

5 4 , 9

1 , 6
1 , 0

3 , 8
7 , 0

10 , 2

1 , 3
7 9 , 8



Man kan dock anta att den m etodik som ligger bakom regeringens 
uppgifter nära ansluter till de m etoder som redovisats i RINKs bilagor 
8 och 17. M ajoriteten i RINK m enade att rapporterna visade att RINK 
tillgodosett de fördelningspolitiska kraven. Det är vänsterpartiets me
ning att m ajoriteten i RINK tolkade rapporterna på ett vågat vis. 
Vänsterpartiet m enar att det är fullt möjligt att använda bilagorna som 
ett stöd för den motsatta ståndpunkten , dvs. att RINK brast i fördel- 
ningspolitiskt hänseende. O m  regeringen tilläm pat samma metod och 
to lkn ing  som RINKs m ajoritet så finns skäl att ifrågasätta de slutsatser 
som redovisas i propositionen.

V änsterpartiet yrkade i decem ber 1989 att en parlam entarisk kom 
mission borde tillsättas för att studera de fördelningspolitiska aspekter
na på en eventuell skatteomläggning. V änsterpartiet har upprepat 
kravet i m otion från januari 1990, samt förslag om initiativ från 
skatteutskottet. H ittills har dock socialdem okrater, folkpartister och 
m oderater ställt sig avvisande. Det är vänsterpartiets m ening att riksda
gen bör uttala sig för en parlam entarisk utvärdering av skatteomlägg
ningen ur fördelningsperspektiv.

En sådan utvärdering bör göras såväl på hushållsnivå som individni
vå. Det senare är speciellt viktigt u r jäm ställdhetssynpunkt. En m ajori
tet av de lågavlönade är kvinnor, och det är inte acceptabelt att flytta 
över skatteuttaget från män till kvinnor.

Vänsterpartiets alternativ

Vänsterpartiets förslag till skatteskala innebär större skattesänkningar 
för deltidsarbetande och låginkomsttagare än vad regeringen föreslår. 
Samtidigt erhåller inte m ellan- och höginkom sttagarna lika stora skat
tesänkningar som i regeringens förslag.

En annan  viktig skillnad är valet av finansieringsform er. Regering
ens tal om  att man inför enhetlig  kapital- och företagsbeskattning är ej 
korrekt. Den 30-procentiga beskattningen av kapital- och företagsvins
ter är i regeringens förslag snarare undantag än regel. Vänsterpartiet 
förespråkar inte enbart en sådan enhetlighet utan föreslår det också. 
Vårt förslag till enhetlig  kapital- och företagsbeskattning på 30 % 
innebär ökade skatteinkom ster med 16 m iljarder kronor jäm fört med 
regeringens förslag.

De ökade skatteintäkter som en skärpt beskattning av företag, nä
ringsverksam het och kapital ger m otsvarar således i stort sett i vårt 
förslag det skattebortfall som följer av den av oss föreslagna sänkningen 
av inkom stskatterna. H ushållen behöver därför endast i sin funktion 
av kapitalägare eller näringsidkare betala den sänkta inkom stskatten.

Låginkomsttagarna d isponerar m indre kapitalresurser än högin
kom sttagarna. Detta gör att den sänkta inkom stskatten i huvudsak 
finansieras av höginkomsttagare och företag.

Vänsterpartiets förslag innebär inte bara sänkta inkom stskatter för 
hushållens del. F örutom  att vi går med på regeringens förslag om 
höjda pensionstillskott och barn- och bostadsbidrag vill vi dessutom



slopa m om sen på energi, vatten, avlopp och sophäm tning samt reduce
ra den med en tredjedel på mat. Dessa förslag innebär en ytterligare 
förstärkning av hushållens finanser med 23,7 m iljarder kronor.

Dessa åtgärder finansieras med en breddning av beskattningen av 
arbetsinkom ster (7,8 m iljarder kronor), skärpta miljö- och punktskat
ter på energi (samm anlagt 15,4 m iljarder kronor), införandet av moms 
på t.ex. teletjänster, finansiella tjänster, frisör och skönhetsvård samt 
vissa typer av byggnadsverksamhet (sam m anlagt 6,1 m iljarder kronor). 
Dessa skattehöjningar ger en sam m antagen budgetförstärkning på 29,3 
m iljarder kronor. I inte oväsentlig utsträckning kom m er dessa skatte
höjningar att drabba hushållen i form av höjda priser och inkom st
bortfall.

Vänsterpartiets skattereform  består således av två delar. Å ena sidan 
av sänkta inkom stskatter som finansieras genom en ökad beskattning 
av kapital, företag och näringsverksam het. Å andra sidan av höjda 
bidrag till hushållen, ett slopande av m om sen på en rad om råden samt 
ett första steg mot ett slopande av momsen på mat. D enna del 
finansieras med m om sbreddning på andra om råden, höjda miljö- och 
energiskatter samt en breddning av basen för inkom stbeskattningen. 
Vårt förslag innebär inte bara en rättvisare skattereform  än den som 
presenterats av regeringen, utan också en avgörande förbättring för 
låginkomsttagare på kapitalets bekostnad. Samtidigt innebär vårt skat- 
teförslag en m er effektiv energi- och m iljöbeskattning och en förstärk
ning av kom m unernas inkom ster.

Skattekvot

Begreppet skattekvot avser skatternas andel av bru ttonationalp roduk
ten, BNP. Sverige har ett högt skatteuttag och därm ed en hög skatte
kvot.

H ur stort skatteuttaget bör vara avgörs av vilka behov som finns i 
sam hället av om fördelning samt den offentliga sektorns trygghet och 
service. O m  klass- och inkom stklyftor växer ökar behovet av ett stort 
skatteuttag för att kom pensera och utjäm na de skillnader som finns i 
samhället.

Ett stort skatteuttag kan också erfordras för att styra resurser till 
fram tidsinvesteringar i produktionskapital, t.ex. in frastruktur eller ut
bildning och forskning.

I skattedebatten används ofta begreppet skattekvot på ett missvisande 
sätt. I kam panjer för sänkta skatter försöker nyliberala grupperingar ge 
intryck av att om  skattekvoten ökar så skulle detta m inska hushållens 
konsum tionsutrym m e eller m inska den ekonom iska tillväxten. Ett 
sådant resonem ang rym m er ett begränsat synfält.

Skattekvoten är avhängig tillväxten i ekonom in — BNP. O m  tillväx
ten är lägre än löneökningarna ökar skattekvoten och om vänt om 
tillväxten är högre än sam m a löneökning m inskar skattekvoten.

Vidare stannar inte skatteintäkterna i samhällets kassakista utan 
fortsätter i det ekonom iska kretsloppet. Skattepengar återförs d irekt



eller indirekt till hushållen genom  s.k. transfereringar. Detta sker bl.a. 
inom  ram en för socialförsäkringssystem et, barnbidrag, pensioner etc. 
När transfereringarna kan ökas ger det dessa hushåll mer pengar att 
röra sig med.

Skattepengar återförs även till hushåll och företag, när de bl.a. 
brukas för offentlig konsum tion, typ skola, sjukvård m.m. O m  detta 
inte betalas via skatten skall det ändock betalas, och då d irek t u r den 
egna plånboken. Den som har mest i p lånboken kan köpa sig bäst 
kvalitét.

Skattekvoten i Sverige jäm förs ibland med skattetrycket i andra 
länder. I dessa jäm förelser ligger Sverige högt, m en jäm förelserna är 
oftast inte helt korrekta. I Sverige ingår avgifter till socialförsäkrings
systemet (arbetsgivaravgifter) i skattekvoten. I andra länder ligger van
ligen dessa avgifter u tanför skattesystemet. Där betalas de i form  av 
försäkringsavgifter och ingår inte i skattekvoten.

Frågan om skattekvotens storlek är inte det väsentliga utan var och 
hur skatterna tas ut och vad de används till. O m  skattekvoten ökar för 
att m inska inkom stklyftorna och trygga välfärden så är det enligt 
vänsterpartiets m ening bra, men om  skattekvoten ökar för att bygga 
fler JAS-flygplan eller för att subventionera storföretagens vinster är 
det dåligt.

Real e ller  n o m in ell b eskattn ing

Dagens skattesystem blandar reala och nom inella skatteprinciper. I ett 
realt system beräknas skatten efter avdrag för inflation, i nom inella 
system kom penseras vanligen inflationseffekterna genom låga skattesat
ser eller avdragsmöjligheter.

I propositionerna har m an valt att försöka renodla de nom inella 
skatteprinciperna. Detta låter sig dock aldrig göras till 100 %, bl.a. då 
all löpande inkom stbeskattning till sin natu r är av real karaktär.

Regeringen har också efter krav från folkpartiet accepterat att skatte
skalorna skall inflationsskyddas med konsum entprisindex sam t 2 % 
därutöver. Detta är i praktiken en förstärkning av det reala inslaget i 
inkom stbeskattningen.

V änsterpartiet har drivit krav på real beskattning av pensionssparan
de!. Regeringen tillsatte också en utredning som föreslog detta. Efter 
protester från borgerligt håll släppte socialdem okraterna förslaget.

U tredningen om  inflationskorrigerad inkom stbeskattning, IBU, av
gav i ju li 1989 förslag till real beskattning. IBUs förslag har inte 
resulterat i någon större debatt. Ingen förnekar dock att IBUs förslag 
är tekniskt genom förbart.

Med IBUs modell skulle "behovet" av låg skatt på kapital (30 %) 
falla bort. IBU föreslår höjd kapitalskatt till 50 %. På företagssidan vill 
IBU att avsättningsrätten till skatteutjäm ningsreserven minskas från 
föreslagna 30 %  till 20 %. Problem et med ökad skattebelastning på 
boendet vill IBU lösa m ed sänkt fastighetsskatt.



Det är vänsterpartiets m ening att real beskattning kan ses som en 
möjlighet att öka skatteuttaget på kapital- och företagssektorn. Det 
finns därutöver andra skäl som talar för en real beskattning.

Förslagen från RINK och URF bygger på en inflation som uppskat
tas till 4 %. U nder den senaste 20-årsperioden har inflationstakten 
varit drygt 8 %  per år. Den har inte något år kom m it ner så lågt som 
till 4 %.

O m  inflationen ligger ru n t 10 % så kan realräntan på t.ex. bankspa
rande med en nom inell skatt på 30 % bli negativ. I IBUs modell med 
50 %  i realbeskattning garanteras en positiv realränta på banksparan
de.

IBUs m odell stim ulerar sparandet. D en nom inella beskattningen 
därem ot leder vid hög inflation till fördelningspolitiska problem  ge
nom  att kapitalstarka grupper har m öjlighet att skydda sig resp. tjäna 
på inflationen.

Vid hög inflation i ett nom inellt skattesystem stiger avkastningskra
ven på kapital till mycket höga nivåer. Detta m otverkar investeringar
na, resultatet b lir sänkt produktivitet och lägre levnadsstandard. Hög 
inflation i ett nom inellt skattesystem gör också att lånefinansierad 
konsum tion gynnas.

V änsterpartiet m enar att tanken på en real kapital- och företagsbe
skattning ånyo bör prövas. D enna förnyade prövning bör ske genom 
en parlam entarisk  u tredning. Riksdagen bör ge regeringen detta till 
känna.

dels vid mom . 1 hem ställt
1. beträffande inriktningen av beskattningen, m.m. 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk81 yrkandena 
1, 3, 4, 16, 18 och 53—55, med anledning av m otionerna 
1989/90:A17 yrkande 5, 1989/90:Sk393 och 1989/90:Sk444 y rkan
de 1 sam t med avslag på proposition 1989/90:110 och m otioner
na 1989/90:59 yrkandena 1, 2, 49 och 50, 1989/90:Sk74 yrkande
na 1 — 4, 1989/90:Sk89 yrkande 1, 1989/90:Sk95 yrkande 1, 
1989/90:Sk96 yrkandena 1, 2, 5 och 43, 1989/90:Skll7 yrkande 
5, 1989/90:Sk392 yrkanden 1, 3, 4 och 23 1989/90:Sk403 y rkan
dena 1, 2 och 15, 1989/90:Sk434 yrkandena 1 och 6, 1989/90: 
Sk441 yrkande 1 och 1989/90:Sk698 yrkande 4 som sin m ening 
ger regeringen till känna vad som har anförts i reservationen om  
inrik tn ingen  av beskattningen, m.m.
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4. Inriktningen av beskattningen, m.m. (morn. 1)

Gösta Lyngå (m p) har 

dels anfört följande:

In le d n in g

Som  m iljöpartiet de gröna anför i sina m otioner har skattesystemet en 
rad viktiga uppgifter som styrande elem ent inom  sam hället. Den 
övergripande målsättningen för sam hällsstyrningen måste vara att föra 
livet vidare och att ge kom m ande generationer m inst lika stora m öjlig
heter som vår egen att leva bra på jorden. Det viktigaste m ålet för 
politiken b lir då att trygga livsförutsättningarna för nuvarande och 
kom m ande generationer inom  de ekologiska ram arna. Särskilt viktigt 
är det att man har detta mål för ögonen vid u tform andet av den 
ekonom iska politiken. I det följande läm nas en redovisning för miljö
partiets syn på dessa frågor och de aktuella ställningstagandena rörande 
in rik tn ingen  av skattepolitiken.

A k tu ella  problem  och vad skattesystem et kan göra åt dessa

A ktuella problem  grundar sig till stor del på att västvärldens nuvaran
de konsum tionsm önster inte passar i ett uthålligt ekonom iskt system. 
A lla medel måste användas för att rätta till det problem et och skatten 
är ett viktigt medel för uppgiften.

Såväl ekonom iska som naturvetenskapliga bedöm ningar stöder m in 
uppfattning att västvärldens nuvarande konsum tionsm önster inte pas
sar i ett uthålligt ekonom iskt system. Det våldsam ma utnyttjandet av 
jordens ändliga resurser, den hänsynslösa förstöringen av vår egen 
livsmiljö och det hårt uppskruvade ekonom iska tem pot, allt är delar i 
en skadlig utveckling som varje ansvarig m edborgare bör göra sitt 
yttersta för att vända. Dagens ekonom iska politik  är dessvärre kortsik
tig och ytlig.

Vad är då u r ekologisk synpunkt viktigt att åstadkom m a med en 
skattereform ? D enna fråga försöker m iljöpartiet de gröna besvara 
genom  att dels diskutera effekterna ur m iljöns synpunkt, dels diskutera 
effekterna på m änniskor och deras beteende.

U r m iljöns synpunkt gäller det att uppnå positiva styreffekter genom  
den indirekta beskattningen. Det skall kosta att smutsa ner m iljön eller 
att slösa med resurserna. Det skall kosta så mycket att nedsm utsningen 
m inskar drastiskt och att ett hushållande sam hälle skapas.

Med tanke på solidariteten med de svaga och utsatta g rupperna i 
vårt land är det viktigt att ge skattesänkningen en låglöneprofil. Miljö
partiet de gröna kan aldrig ställa upp på en reform  som främst gynnar 
de redan rika.

1989/90:SkU 30
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När det sedan gäller m änniskors ändrade beteende som följd av en 
skattereform  måste man ha ett realistiskt sätt att se på så kallade 
dynam iska effekter. Dessa effekter har diskuterats så ensidigt att vi 
måste kräva en  m era balanserad analys av problem et.

En viktig fråga i detta sam m anhang är kom m unernas ekonom i. Det är 
angeläget att kom m unerna garanteras ett gott skateunderlag och god 
ekonom i så att de på ett bättre sätt än i dag kan fullfölja sina uppgifter 
gentem ot m edborgarna. K om m unerna har em ellertid redan förlorat 
sin beskattningsrätt beträffande garantibelopp för fastighet och i fråga 
om  juridiska personer och kom m er nu enligt propositionen att förlora 
sin beskattningsrätt även beträffande inkom st av fastigheter. Vad rege
ringen planerar är att dra in de ökade in täkter som skatteom läggning
en skulle ge kom m uner och landsting, samtidigt som ett kom m unalt 
skattestopp genomförs. Dessa åtgärder kom m er att innebära stora ned
skärningar inom  den offentliga sektorn. Detta sker samtidigt som 
behoven av äldreom sorg ökar, och m ålet om  full behovstäckning inom  
barnom sorgen inte kom m er att kunna uppnås. Även andra angelägna 
ändam ål är eftersatta. De kom m unala politikerna har om döm e och 
kunskap nog att fatta egna beslut om  nivån av kom m unalskatten. 
Dessa synpunkter bör tillgodoses i den översyn som nu  skall inledas 
rörande kom m unernas ekonom i. Jag återkom m er till dessa frågor i en 
särskild reservation.

K on sum tionskatter som  m iljöp o litisk t styrm ed el

Skatter skall användas som styrmedel för att m otverka m isshushållning 
med resurser och miljö. Skatter på ändliga råvaruresurser måste höjas 
kraftigt för att m inska överflödskonsum tionen. M iljöskatter och avgif
ter på miljöfarliga utsläpp m.m. måste också införas i större utsträck
ning och på ett mer konsekvent sätt. Den del av inkom sterna från 
sådana skatter som förväntas bestå under lång tid framåt bör användas 
till att sänka skatter på arbetsinkom ster, både den direkta inkom stskat
ten och arbetsgivaravgifterna. En sådan överflyttning av skattebördan 
från skatt på arbete till skatt på förbrukning  av naturresurser och 
m iljöutsläpp gynnar dem  som är miljö- och resursvänliga i sin kon
sum tion.

Eftersom nuvarande m isshushållning med resurser och miljö är 
mycket stor kom m er statens intäkter från förbrukningsskatterna att 
öka i det korta tidsperspektivet. Dessa inkom stökningar bör inte an 
vändas för långsiktig sänkning av inkom stskatterna utan bör i stället 
användas för nya investeringar i m iljövänlig teknik. Det behövs sådana 
satsningar på jämvägsinvesteringar, utveckling av teknik  för energispa
rande samt utnyttjade av förnybara energikällor. 1 det långa tidspers
pektivet kom m er sådana skatteinkom ster att m inska eftersom syftet 
med skatterna just är att m inska resursförbrukning och utsläpp.



M iljöpartiet de gröna vill ha ökad beskattning på vinster av kapital i 
stället för på arbete. Dels för att få en rättvisare fördelningspolitik  dels 
därför att kapitalets m akt i många fall är destruktiv u r m iljösynpunkt. 
P rincipen för kapitalförvaltning är ju att finna en läm plig kom bina
tion  av vinst och säkerhet. Etiska synpunkter på vad det arbetande 
kapitalet orsakar i form  av m iljöskador och resursp lundring  beaktas 
överhuvud taget inte. Det är därför både logiskt och nödvändigt att 
sam hället tar ut m iljöskatter. Det är sam hället och dess medborgare 
som antingen får bekosta reparationen av m iljöskadorna eller Iida av 
dem .

F örd eln in gseffek ter

Skatterna bör användas för att få en rättvisare fördelningspolitik. Detta 
har även tidigare varit syftet, m en m etoderna har inte varit lämpliga. 
Det krävs för det första ett regelsystem som gör det svårare att dra sig 
undan sin skattskyldighet. För det andra skall skatteskalan ha en god 
låglönestruktur, dvs. de som har höga inkom ster skall betala hög skatt 
och de som har små inkom ster skall ha lägre skatt och därtill even
tuellt bidrag.

Enligt de rik tlin jer för beskattning som m iljöpartiet de gröna antagit 
skall kapitalvinster beskattas m inst lika hårt som arbetsinkom ster. 
Detta är särskilt viktigt u r fördelningspolitisk synpunkt. H ittills gällan
de skatteregler har gjort det alltför lätt för personer med stora kapital
vinster att undvika eller m inska sin beskattning. Löntagare som inte 
har samma m öjligheter har fått bära en orättvist stor del av skattebör
dan. Detta är inte endast orättvist, det är också om oralisk t att skatteun- 
dandragande skall vara en lönande sysselsättning.

E konom isk  t illv ä x t  k ontra liv sk va lité

Det finns två utbredda, m en felaktiga uppfattningar om  sambandet 
m ellan ekonom isk tillväxt och livskvalité. Den ena är att ekonom isk 
tillväxt sådan den avspeglas i bru ttonationalproduktens ökning alltid 
leder till högre m ateriell standard för m edborgarna, den andra är att 
högre materiell standard leder till högre livskvalité.

B ru ttonationalprodukten  är ett o tillräckligt och ofta d irek t missvi
sande mått på välståndet i ett land och hos dess m edborgare. M iljöpar
tiet de gröna anser det mycket angeläget att få fram ett bättre m ått än 
BNP för att m äta vad som verkligen är viktigt för ett lands ekonom i 
och dess m edborgares välbefinnande. Behovet av ett sådant mått börjar 
bli tydligt för allt fler; m iljöpartiet de gröna har i allm änna m otionsti
den läm nat förslag om  hu r naturräkenskaper kan se ut. Tills sådana 
begrepp blivit godtagna bör man i varje fall inte låta nuvarande 
BNP-begrepp vara ett tungt argum ent i den ekonom iska debatten.



Den andra m issuppfattningen, nämligen att livskvalité kan mätas av 
materiell standard, är ett arv från 1960-talet då folk i allm änhet 
faktiskt trodde detta. Med en  allt visare syn på livets värden, har en 
om värdering börjat. M iljöpartiet de gröna hälsar detta med glädje.

D ynam iska effekter av ändrade sk atteregler

M iljöpartiet de gröna yrkar på en sänkning av den direkta skatten på 
arbete och samtidigt på ökning  av beskattningen på kapitalinkom ster, 
energi, transporter och konsum tion. Detta görs med en förväntan att 
m änniskor skall bete sig på ett ansvarsfullt sätt, på ett sätt som grundar 
sig på förståelse av livskvaliténs förutsättningar. I stället för att öka sitt 
lönearbete och därigenom  driva upp sin m ateriella standard, skall 
m änniskor kunna välja ökad fritid och ökade insatser inom  den 
inform ella sektorn. Det innebär att ägna m er tid åt familj, åt att hjälpa 
m edm änniskor och åt andra obetalda sysselsättningar. Sådana beteen
den skulle m inska slaveriets under penningekonom in betydelse till 
förm ån för ökad livskvalité och ökad självtillit.

Det kan alltså väntas att m änniskors handlingsm önster ändras vid en 
reform. Man räknar med två m otverkande dynam iska effekter av en 
sänkning av m arginalskatten:

Inkomsteffekten: M änniskor kan välja m er fritid genom  att en korta
re arbetstid ger oförändrad nettoinkom st samtidigt som man själv kan 
minska effekten av höjningen av indirekta skatter genom  en livsföring 
som hushållar med knappa resurser.

Substitutionseffekten: M änniskor kan anse det lönt att öka sin insats 
av lönearbete eftersom de får behålla m er av extraförtjänsten. Det är 
därvid stor risk att de ökar sin konsum tion och därm ed förbrukningen 
av m ateriella resurser.

Bägge dessa effekter är dynam iska, dvs. de är ändringar som sker 
som en reaktion på förändringarna av skattereglerna. Där den första 
effekten överväger, får m an en ökning av livskvalitén, där den andra 
effekten överväger, ökas den m ateriella förbrukningen.

Det är m iljöpartiets förväntan att m änniskors ökande förståelse för 
livets värden innebär att inkomsteffekten i själva verket överväger trots 
att den politiska m ajoritet som står bakom  propositionen, en violett 
koalition av socialdem okrater och folkpartister, hoppas och anser att 
substitutionseffekten överväger, dvs. att m änniskor, speciellt de lågavlö
nade, kan hetsas till allt större ansträngningar i det form ella arbetsli
vet.

R egionala  effekter av ändrade skattereg ler

M iljöpartiet de gröna har målsättningen att m änniskor skall kunna 
leva med hög livskvalité såväl på landsbygden som i tätorterna. Denna 
m ålsättning måste dock kom bineras med de miljömässigt motiverade 
kraven att m inska den industriella överhettningen och det totala 
transportarbetet. Skattesystemet bör alltså utform as så att det gynnar en



småskalig och decentraliserad sam hällsstruktur och lokala försörjnings
system vilka m inskar transportbehov och resursförbrukning. Skattepo
litiken bör innebära ett ökat kostnadsansvar för bilismen i både tätort 
och glesbygd samt en m inskning av skattesubventionerna av boendet, 
speciellt i tätorterna. Den avvägning vi syftar till i våra detaljerade 
förslag skall vara både rättvis och konsum tionsbegränsande.

P rop osition en s avvisande

Vad som här har anförts om  m iljöpartiets synpunkter på 
-skattesystem ets roll som styrmedel 
-skattesystem ets funktion i m iljöpolitiken 
-skattesystem ets funktion i fördelningspolitiken 
-skattesystem ets roll i regionalpolitiken 

bör riksdagen som sin m ening ge regeringen till känna.

Till den del utskottets förslag strider mot dessa rik tlin jer och de förslag 
i övrigt som framställts från vårt håll kom m er särskilda reservationer 
att avges vid utskottets hem ställan på dessa punkter.

dels vid mom . 1 hem ställt
1. beträffande inriktningen av beskattningen, m.m. (mom. 1) 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk74 yrkandena 
1—4, med anledning av m otion 1989/90:Sk392 yrkandena 1, 3, 4 
och 23 sam t med avslag på m otionerna 1989/90:A17 yrkande 5, 
1989/90:Sk59 yrkandena 1, 2, 49 och 50, 1989/90:Sk81 yrkande
na 1, 3, 4, 16, 18 och 5 3 - 5 5 ,  1989/90:Sk89 yrkande 1, 1989/90: 
Sk95 yrkande 1, 1989/90:Sk96 yrkandena 1, 2, 5 och 43, 
1989/90:Skl 17 yrkande 5, 1989/90:Sk393, 1989/90:Sk403 yrkan
dena 1, 2 och 15, 1989/90:Sk434 yrkandena 1 och 6, 1989/90: 
Sk441 yrkande 1, 1989/90:Sk444 yrkande 1 och 1989/90:Sk698 
yrkande 4 som  sin m ening ger regeringen till känna vad som 
här har anförts om
— skattesystemets roll som styrm edel,
— skattesystemets funktion i m iljöpolitiken,
— skattesystemets funktion i fördelningspolitiken och
— skattesystemets roll i regionalpolitiken.
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5. Schablonavdraget i tjänst (mom. 2 i viss del)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Som anförs i reservation 1 är det av förenklingsskäl m otiverat att 

höja schablonavdraget i tjänst till 4 000 kr. Schablonavdraget medför 
orättvisor för dem  som har faktiska kostnader för inkom sternas förvär
vande. I realiteten innebär schablonavdraget att de inte lär avdrag lör 
kostnader upp till 4 000 kr. Schablonavdraget gäller heller inte alla 
inkomsttagare. Fråga om  hu r schablonavdraget kan sänkas i syfte att 
uppnå ökad rättvisa i beskattningen bör därför utredas.

dels vid mom. 2 hem ställt
2. beträffande schablonavdraget i tjänst, såvitt avser en utred- 

nings fråga
att riksdagen med bifall till motion 1989/90:Sk59 yrkande 6 som 
sin m ening ger regeringen till känna att frågan om  en sänkning 
av schablonavdraget i syfte att uppnå ökad rättvisa i beskattning
en bör utredas.

6. Schablonavdraget i tjänst (mom. 2)
Görel T hurd in  och Rolf K enneryd (båda c) har

dels anfört följande:
I reservation 2 har vi närm are beskrivit den skattereform som vi 

förordar. Bland de åtgärder som vi föreslår för att finansiera denna 
reform  ingår att schablonavdraget i tjänst skall sänkas till 2 000 kr. 
Vårt förslag i detta hänseende framställs i m otion Sk96 yrkande 3. Vi 
yrkar att regeringen hösten 1990 lägger fram förslag till de ändringar 
som behövs i lagstiftningen.

dels vid m om ent 2 hem ställt
2. beträffande schablonavdraget i tjänst 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk96 yrkande 3 
och regeringens förslag och med avslag på m otionerna 1989/90: 
Sk59 yrkande 6 och 1989/90:Sk74 yrkande 12 hos regeringen 
begär nytt förslag av den innebörd som anges i reservationen.

7. Schablonavdraget i tjänst (mom. 2)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
I m otion Sk74 från m iljöpartiet de gröna (yrkande 12) yrkas att 

schablonavdraget i tjänst sänks till 1 000 kr. Förslaget sam m anhänger 
med vårt förslag till ändrade regler för avdrag för resor till och från



arbetet och skall också bedöm as mot bakgrund av de skatteskalor som 
vi föreslår. Vi y rkar att regeringen hösten 1990 skall lägga fram förslag 
till de lagändringar som  behövs.

dels vid m om ent 2 hem ställt
2. beträffande schablonavdraget i tjänst 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk74 yrkande 12 
och regeringens förslag och med avslag på m otionerna 1989/90: 
Sk59 yrkande 6 och 1989/90:Sk96 yrkande 3 hos regeringen 
begär nytt förslag av den innebörd som anges i reservationen.

8. Skattereduktionen för gift med hemmamake och 
för ogift med hemmavarande barn (mom. 3)
Bo Lundgren (m ), G örel T hurd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ), Rolf Kenneryd (c) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
En princip  som de flesta har förståelse för är att skatteuttaget skall 

ske med hänsyn till bärkraft. Detta innebär med andra ord att in
kom stbeskattningen bör utform as med hänsyn till inkom sttagarnas 
försörjningsbörda. Den s.k. 1 800-kronorsreduktionen för ensam ståen
de med barn och för gifta när en av m akarna saknar inkom st har 
betydelse för m ånga som lever i en svår situation. A tt slopa denna 
skattereduktion innebär att den ekonom iska situationen försämras inte 
minst för de ensam stående som själva får bära de kostnadsökningar av 
olika slag som kom m er med reform en. Som anförs i m otionerna Sk59 
av Carl Bildt m.fl. (m ), Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) och Sk74 av 
Inger Schörling m.fl. (m p) bör regeringens förslag i detta hänseende 
inte godtas.

dels vid mom . 2 hem ställt
3. beträffande skattereduktionen fö r  gift m ed hemmamake och 

fö r  ogift m ed hemmavarande barn
att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
de 17, 1989/90:Sk74 yrkande 20 och 1989/90:Sk96 yrkandena 18 
och 19 och regeringens förslag hos regeringen begär nytt förslag 
hösten 1990 av den innebörd som anges i reservationen.

9. Grundavdraget och skatteskalan (mom. 4)
Bo Lundgren, Hugo H egeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Som anförs i reservation 1 bör gränsen för statlig inkomstskatt 

fr.o.m. år 1992 justeras upp  till 190 000 kr. i enlighet m ed skatteutred- 
ningens förslag. På sikt bör den statliga inkom stskatten nedbringas till 
10 %. För att så sm åningom  få en enhetlighet beträffande grundavdra
get bör det extra grundavdrag som föreslås i propositionen inte ankny-



tas till basbeloppet. Vidare förordas i reservation 1 att ett grundavdrag 
med 15 000 kr. per barn gradvis införs fr.o.m . inkom ståret 1992. För 
inkom ståret 1991 bör sådant avdrag medges med 7 500 kr. per barn. 
Med åberopande av de skäl som anförts för dessa åtgärder hem ställer vi 
att riksdagen begär att regeringen hösten 1990 lägger fram nytt förslag i 
dessa hänseenden.

dels vid m om ent 4 hem ställt
4. beträffande grundavdraget och skatteskalan 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk59 yrkandena 3, 4 
och 7, med anledning av m otion 1989/90:Sk59 yrkande 5 och 
regeringens förslag samt med avslag på m otionerna 1989/90:Sk74 
yrkandena 6—11, 1989/90:Sk81 yrkandena 5 och 6 och 1989/90: 
Sk403 yrkande 3 hos regeringen begär nytt förslag av den 
innebörd  som anges i reservationen.

10. Grundavdraget och skatteskalan (mom. 4)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
Som fram hålls i reservation 3 anser vänsterpartiet att skatt skall utgå 

efter bärkraft. Personer med en hög inkom st skall betala en  större 
andel av sin inkom st än personer med låga inkom ster. D enna grund
princip  kom m er bl.a. till uttryck i en progressiv skatteskala där 
skattesatsen ökar med ökande inkomst.

V änsterpartiets förslag till skatteuttag läggs fram i m otion Sk81 
yrkandena 5 och 6. För att få en förbättring för låginkomsttagare 
föreslås där ett grundavdrag på högst 10 000 kr. upp till en inkom st av 
30 000 kr. Inom  inkom stskiktet 30 000— 60 000 trappas grundavdra
get upp  till 20 000 kr. Från 120 000 kr. trappas grundavdraget ned, 
för att slopas för inkom ster över 180 000 kr.

Den statliga skatten slopas för låg- och norm alinkom sttagare. För 
övriga utgår statlig progressiv skatt. Skatten tas ut med 20 %  på 
taxerad inkom st över 180 000 kr., 30 % för inkom ster över 240 000 
kr., sam t 40 %  för inkom ster över 300 000 kr. Skatteskalorna justeras 
genom  årliga beslut. V änsterpartiet yrkar att dessa förslag genom förs 
fr.o.m . inkom ståret 1991 och att regeringen hösten 1990 lägger fram 
förslag till de lagändringar som behövs.

Med denna utform ning av skatteskalorna — och finansieringen av 
reform en — kan vänsterpartiet godta vissa andra delar av propositio
nen, t.ex. en något skärpt beskattning av m åltidssubventioner. Det bör 
övervägas om  denna subvention skall ske genom  att måltidssubventio
ner inte beläggs med sociala avgifter. Vad gäller pedagogiska m åltider 
så talar övervägande skäl för att dessa inte upptas till beskattning.

Vi är m edvetna om  att skärpningen kan m edföra olägenheter bl.a. 
risk för ett säm re kosthåll under arbetsdagen. Basbreddningen kan 
dock ses som ett led i m ålsättningen om  en m er likform ig beskattning 
av inkom ster, och ett bidrag till finansieringen av en rättvis skattere
form.



Vi fram håller att regeringens kom m ande förslag också innehåller 
nya regler på detta om råde.

dels i m om ent 4 hem ställt
4. beträffande grundavdraget och skatteskalan 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 
5 och 6 och regeringens förslag och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk59 yrkandena 3—5 och 7, 1989/90:Sk74 yrkandena 
6—11 och 1989/90:Sk403 yrkande 3 hos regeringen begär nytt 
förslag av den innebörd som anges i reservationen.

11. Grundavdraget och skatteskalan (mom. 4)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Som anförs i reservation 4 är det viktigt att ge de aktuella skatte

sänkningarna en låglöneprofil med tanke på solidariteten med de svaga 
och utsatta grupperna i vårt land. M iljöpartiet de gröna kan aldrig 
ställa upp på en reform  som främst gynnar de redan rika. Dessa 
synpunkter leder bl.a. till att vi föreslår en annan  utform ning av 
grundavdragen och en annan  skatteskala än vad som föreslås i proposi
tionen. I m otion Sk74 yrkandena 6—8 föreslås ett grundavdrag med 
20 000 kr. plus en förhöjning med högst 4 000 kr. i inkom stskiktet 
70 000—124 000 kr. taxerad inkom st. För högre taxerad inkom st 
föreslås statlig inkom stskatt med 5 % i skiktet upp till 170 000 kr., 
därefter 20 %  upp till 220 000 kr. och 30 %  på högre belopp. 
Yrkande 9 i denna m otion innebär att inkom stskatten skärps med 3 
procentenheter för 1991 i de angivna inkom stlägena som ett alternativ 
till den i proposition 1989/90:150 föreslagna tillfälliga höjningen av 
m ervärdeskatten.

De förslag som läggs fram i propositionen innebär att skatteskalan 
och grundavdragen indexregleras. Vi avvisar dessa förslag (m otion 
Sk74 yrkandena 10 och 11). Vi anser av princip iella skäl att en 
autom atisk indexreglering av skatteskalan in te skall ske. En indexregle
ring av löner, skatter och bidrag skapar lätt spiraleffekter som försvå
rar ett aktivt bekäm pande av inflationen. Sannolikt blir det ändå 
nödvändigt att då och då justera skatteskalorna och grundavdragen, 
m en detta är då beslut som riksdagen bör fatta för varje tillfälle med 
beaktande av den då aktuella finanspolitiska situationen.

Vi yrkar att regeringen hösten 1990 lägger fram  förslag till de 
lagändringar som behövs.

dels vid m om ent 4 hem ställt
4. beträffande grundavdraget och skatteskalan 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk74 yrkandena 
6—11 och regeringens förslag och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk59 yrkandena 3—5 och 7, 1989/90:Sk403 yrkande 3 
och 1989/90:Sk81 yrkandena 5 och 6 hos regeringen begär nytt 
förslag av den innebörd som anges i reservationen.



Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m ) har

dels anfört följande:
Som anförs i m otion Sk53 av Karin Falkm er (m ) bör m an slå vakt 

om  att idrottsrörelsen förb lir en fri och obunden organisation. Försla
gen i propositionen går em ellertid  i rakt motsatt riktning. A llt större 
del av ledarnas tid kom m er att tas i anspråk för att klara föreningarnas 
ekonom i och redovisningsbyråkrati i stället för att ägna sig åt den 
egentliga idrottsverksam heten. Risken är uppenbar att ledare trö ttnar 
och slutar.

Skatteöverenskom m elsens negativa konsekvenser kom m er att göra 
idrotten m er beroende av bidrag och m er u tläm nad till politisk styr
ning och politiska beslut. Ö kat bidragsberoende, försäm rad ekonom i 
och ökad byråkrati hotar idrotten som fri och obunden  organisation 
och riskerar att rasera själva grunden för den svenska idrottsrörelsens 
existens — entusiasm en hos de ideellt verksam m a idrottsledarna. E n
ligt vår m ening bör stiftelse- och föreningsskattekom m ittén Fi 1988:03 
skyndsamt avsluta sitt arbete. Regeringen bör därefter utan dröjsmål 
lägga fram förslag som  förbättrar de ideella organisationernas skatte- 
och avgiftssituation. Vad som här har anförts innefattar bifall till 
m otion Sk53 yrkande 1 och till de yrkanden om  en översyn av de 
ideella föreningarnas totala skatte- och avgiftssituation som framställs i 
m otionerna Sk98 yrkande 6, Sk391 av Ingrid Andersson m.fl. (s) och 
Sk436 av Stig Bertilsson (m).

I tre m otioner tar m otionärerna upp frågan om  grundavdraget för 
de ideella föreningarna. I m otion Sk379 av Bo Lundgren m.fl. (m) 
yrkande 1 krävs att grundavdraget höjs från nuvarande 15 000 kr. till 
40 000 kr. I m otion Sk336 av Sten Svensson (m ) yrkande 1 och i 
m otion Sk435 av A nders G H ökm ark och U lf M elin (m ) yrkas att 
grundavdraget höjs till 2 eller 3 basbelopp.

G rundavdraget för de ideella föreningarna har inte höjts sedan 1984 
års taxering. Avdraget syftar till att undanröja problem en för förening
ar med sm ärre skattepliktiga inkom ster. Redan av kostnadsutvecklings- 
skäl är det m otiverat m ed en kraftig uppräkning av avdragen. Därtill 
kom m er att erfarenheterna visar att tilläm pningssvårigheterna kvarstår 
för många föreningar som  grundar sin verksam het på frivilliga insatser 
och som  bedriver kom m ersiell verksam het i liten skala. För att undvi
ka en oläm plig beskattning bör avdraget — i avvaktan på resultatet av 
stiftelse- och föreningsskattekom m itténs arbete — höjas till 40 000 kr. 
fr.o.m. inkom ståret 1990. Regeringen bör skyndsamt lägga fram förslag 
härom .

dels vid m om ent 5 hem ställt
5. beträffande ideella organisationer 

att riksdagen m ed bifall till m otionerna 1989/90:Sk53 yrkande 1, 
1989/90:Sk391 och 1989/90:Sk436 samt med anledning av m otio
nerna 1989/90:Sk336 yrkande 1, 1989/90:Sk379 yrkande 1 och 
1989/90:Sk435 och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk91,



1989/90:Sk92, 1989/90:Sk98 yrkande 6, 1989/90:Sk99, 1989/90: 
S k lO l, 1989/90:Sk417, 1989/90:Sk421 och 1989/90:Sk336 yrkan
de 2 som sin m ening ger regeringen till känna vad som anförts i 
reservationen.

13. Kommunal beskattning m.m. (mom. 6)
Lars Bäckström  (v) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
I m otion Sk81 yrkande 43 begär m otionärerna förslag om  en kom 

m unal företagsbeskattning och kapitalbeskattning. Y rkande 3 i m otion 
Sk94 innehåller krav på en kom m unal beskattning av arbetsgivare och 
fastigheter. Likartade yrkanden framställs även i m otionerna Sk352 
yrkande 1 och Sk392 yrkande 22.

Bakgrunden till förslagen i m otionerna är att kom m unerna redan 
förlorat sin beskattningsrätt beträffande garantibelopp för fastighet och 
i fråga om  juridiska personer. Med förslaget i propositionen kom m er 
kom m unerna att förlora sin beskattningsrätt även beträffande inkom st 
av fastigheter. Enligt m otionärernas m ening bör kom m unernas skat
teunderlag förbättras. D et framstår också som rim ligt att företagen 
skall kom pensera de kostnader som deras verksam het orsakar kom m u
ner och landsting.

M otion Sk81 innehåller också krav på att kom m unerna får behålla 
de in täkter som de får genom  den vidgade skattebasen och momsav- 
drag eller detta yrkande avslås att riksdagen anslår 7 m iljarder k ronor 
till ett ekonom iskt stödpaket till kom m unerna. Detta tillsam m ans med 
den konstruk tion  av grundavdraget som föreslås i Sk81 skulle förstärka 
kom m unsektorns finanser med 1 m iljarder kronor.

Regeringen p lanerar att dra in de ökade intäkter som skatteomlägg
ningen skulle ge kom m uner och landsting. Samtidigt genom förs ett 
kom m unalt skattestopp. Dessa åtgärder kom m er att innebära stora 
nedskärningar inom  den offentliga sektorn. Detta sker samtidigt som 
behoven av äldreom sorg ökar och barnom sorgsm ålet om  full behovs- 
täckning inte kom m er att kunna uppnås. Även andra angelägna ända
mål är eftersatta.

Enligt vår uppfattning är det angeläget att kom m unerna garanteras 
ett bättre skatteunderlag och god ekonom i så att de på ett bättre sätt 
kan fullfölja sina uppgifter gentemot m edborgarna. Dessa synpunkter 
bör tillgodoses i den översyn som nu skall inledas rörande kom m uner
nas ekonom i. Vad som här har anförts med anledning av m otionerna 
bör riksdagen som sin m ening ge regeringen till känna.

dels vid m om ent 6 hem ställt
6. beträffande kom m unal beskattning m.m. 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk81 yrkan
dena 4 3 - 4 5 ,  1989/90:Sk94 yrkande 3, 1989/90:Sk352 yrkande 1 
och 1989/90:Sk392 yrkande 22 och med avslag på m otion



1989/90:Sk405 som sin m ening ger regeringen till känna vad 
som anförts i reservationen.

14. Socialavgifter, löneskatt (mom. 7)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I propositionen föreslås att det nuvarande systemet med s.k. socialav

gifter byggs ut. Fulla avgifter skall tas ut även på inkom ster som i dag 
inte är förm ånsgrundande. På arbetsinkom ster och näringsinkom ster 
som inte heller i fortsättningen kom m er att omfattas utav den allm än
na försäkringen skall i stället en särskild löneskatt tas ut med 22,2 % 
av inkom sten. Som skäl för förslaget åberopas bl.a. att avgiften i sin 
nuvarande form m edför snedvridande effekter.

S tark kritik  har sedan länge riktats mot de snedvridande effekter 
som socialavgifterna i sin nuvarande form medför. Vi instäm m er i 
uppfattningen att dessa snedvridande effekter så långt som möjligt bör 
elim ineras. Detta bör em ellertid inte ske genom att ytterligare förstär
ka avgifternas karaktär utav skatt. Avgifterna bör i stället få en helt 
annan utform ning än i dag och anpassas till förm ånernas storlek. Vi 
instäm m er alltså i de krav i detta hänseende som har ställts i flera 
m otioner från vår sida och under den allm änna m otionstiden även i 
en centerm otion. I enlighet med vad som föreslås i m otion Sk59 av 
Carl Bildt m.fl. (m ) yrkande 20 bör förslaget i propositionen avvisas. 
Regeringen bör under hösten 1990 lägga fram förslag till de lagänd
ringar som behövs.

dels vid m om ent 7 hem ställt
7. beträffande socialavgifter, löneskatt 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk55 yrkan
de 2, 1989/90:Sk59 yrkandena 19 och 20, 1989/90:Sf331, 1989/90: 
Sk361 yrkande 2, 1989/90:Sk378 yrkande 4, 1989/90:Sk453 yr
kande 1 och regeringens förslag samt med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk74 yrkande 30, 1989/90:Sk96 yrkande 42, 1989/90: 
Sk392 yrkande 21 och 1989/90:Sk406 yrkande 5 hos regeringen 
begär nytt förslag av den innebörd som anges i reservationen.

15. Socialavgifter, löneskatt (mom. 7)
Görel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Regeringens förslag om  en särskild löneskatt är m otiverat av önske

målet att fa ett jäm nare skatteuttag på likartade inkom ster. Vi kan i 
och för sig instäm m a i detta syfte. Socialavgifterna framstår i dag i 
realiteten delvis som en  ren skatt. D enna skatt slår hårt mot sm åföreta
gen som belastas med egenavgifter även på den delen av inkom sten 
som inte är att hänföra till arbetsinkom st. Egenföretagarna betungas



därm ed av en extra skattebelastning. Mot denna bakgrund instäm m er 
vi i de krav som framställs i m otion Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) 
om att egenföretagare skall befrias från sociala avgifter upp  till ett 
basbelopp av inkom sten (yrkande 42). Skattedelen på socialavgifterna 
bör m inskas successivt såsom föreslås i m otion Sk361 av O lof Johans
son m.fl. (c) yrkande 2. Regeringen bör skyndsamt återkom m a med 
förslag i dessa frågor.

Beträffande socialavgifter för idrottsrörelsen återkom m er vi under 
en annan  rubrik .

dels vid m om ent 7 hem ställt
7. beträffande socialavgifter, löneskatt 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk96 yrkan
de 42 och 1989/90:Sk361 yrkande 2 och regeringens förslag samt 
med avslag på m otionerna 1989/90:Sk55 yrkande 2, 1989/90: 
Sk59 yrkandena 19 och 20, 1989/90:Sk74 yrkande 30,
1989/90:Sf331, 1989/90:Sk378 yrkande 4, 1989/90:Sk392 yrkande 
21, 1989/90:Sk406 yrkande 5 och 1989/90:Sk453 yrkande 1 hos 
regeringen begär nytt förslag av den innebörd som anges i 
reservationen.

16. Socialavgifter, löneskatt (mom. 7)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
I två m otioner från m iljöpartiets sida — Sk74 yrkande 30 och Sk392 

yrkande 21 av Inger Schörling m.fl. (m p) — krävs att arbetsgivaravgif
terna differentieras regionalt. Y rkandena motiveras med att arbetsgivar
avgifterna kan sänkas generellt och att detta bör ske på ett sätt som  ger 
glesbygden en likvärdig konkurrenssituation  samtidigt som avgiften 
differentieras till förm ån för vården för att hjälpa upp bristen på 
arbetskraft i den sektorn. De yrkanden som framställs innebär att 
socialavgifterna sänks med 10 procentenheter i N orrland, på Gotland 
och i vissa delar av Svealand, med 1,5 procentenheter i landet i övrigt 
utom  storstadsom rådena och med 1,5 procentenheter för sjukvård 
m .m . i storstadsom rådena.

dels vid m om ent 7 hem ställt
7. beträffande socialavgifter, löneskatt 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk74 yrkan
de 30 och 1989/90:Sk392 yrkande 21 och regeringens förslag 
sam t med avslag på m otionerna 1989/90:Sk55 yrkande 2, 
1989/90:Sk59 yrkandena 19 och 20, 1989/90:Sk96 yrkande 42, 
1989/90:Sf331, 1989/90:Sk361 yrkande 2, 1989/90:Sk378 yrkande 
4, 1989/90:Sk406 yrkande 5 och 1989/90:Sk453 yrkande 1 hos 
regeringen begär nytt förslag av den innebörd  som anges i 
reservationen.



17. Pensionärer (mom. 8)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Sorn anförs i m otion Sk55 av Bo Lundgren m.fl. (m ) innebär 

förslaget i propositionen om  pensionärernas beskattning i vissa avseen
den en förbättring i förhållande till vad som gäller i dag och i 
förhållande till inkom stskatteutredningens förslag. I stället för det extra 
avdraget föreslås ett särskilt grundavdrag för pensionärer, till storleken 
m otsvarande nuvarande grundavdrag och extra avdrag. Folkpension 
och pensionstillskott b lir därm ed skattefria för de s.k. m inipensionä
rerna. En annan  fördel med regeringens förslag är att det särskilda 
grundavdraget inte trappas av mot arbetsinkom ster eller mot inkom s
ter av aktiv näringsverksam het. För åren  1991 och 1992 innebär 
förslaget dock att det särskilda grundavdraget skall avtrappas med 
65 %  av inkom st av kapital och inkom st av passiv näringsverksam het 
på sam m a sätt som nu m ot förm ögenhet. Fr.o.m . 1993 innebär försla
get att avtrappningen sker endast m ot annan allm än pension.

I m otionen (yrkande 1) yrkas att det särskilda grundavdraget inte 
skall trappas av mot förm ögenhetsinnehav. Som skäl härför anförs att 
det är m er än tillräckligt att avkastningen av förm ögenheten påverkar 
storleken av dessa särskilda avdrag. Förslaget skall också ses mot 
bakgrund av de andra åtgärder som regeringen föreslagit och som 
försäm rar pensionärernas situation, t.ex. särskild löneskatt på pensio
närernas arbetsinkom ster, ändringar av basbeloppet och höjda bostads
kostnader som drabbar pensionärerna särskilt hårt. Våra yrkanden om 
avslag på regeringens förslag i dessa hänseenden behandlas i annat 
sam m anhang.

Beträffande den aktuella frågan instäm m er vi i m otionärernas upp
fattning att avtrappningen mot förm ögenhet bör slopas fr.o.m. 1991.

dels vid m om ent 8 hem ställt
8. beträffande pensionärer 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk55 yrkan
de 1 och regeringens förslag samt med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk66, 1989/90:Sk74 yrkande 14, 1989/90:Sk81 yrkande 
52, 1989/90:Sk96 yrkande 4, 1989/90:Sk335, 1989/90:Sk386, 
1989/90:Sk394 och 1989/90:Sk408 hos regeringen begär nytt för
slag av den innebörd som anges i reservationen.

18. Pensionärer (mom. 8)
G örel T hurd in  (c), Rolf Henneryd (c), Lars Bäckström  (v) och Gösta 
Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
I m otionerna Sk66 av Ivar Franzén (c), Sk74 av Inger Schörling 

m.fl. (m p) yrkande 14, Sk81 av Lars W erner m.fl. (v) yrkande 52 och 
Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) yrkande 4 krävs en kraftigt höjd



grundpension för alla. Som skäl härför åberopar m otionärerna att man 
därm ed kan undvara särreglerna för pensionärerna vid beskattningen 
och att det förslag som  läggs fram i propositionen missgynnar pensio
närer med låg ATP.

Vi instäm m er i detta förslag. Regeringen har i sam band med skatte
reform en föreslagit flera åtgärder som missgynnar de sämst ställda 
pensionärerna, och den kom pensation som pensionärerna får för för
dyringar av bostadskostnader m.m. kom penseras inte fullt ut genom de 
alltför blygsamma förbättringar som  regeringen föreslagit för de sämst 
ställda pensionärerna. Förslaget i m otionerna avhjälper dessa nackde
lar samtidigt som m an vinner att pensionärernas särbehandling vid 
beskattningen upphör. Vi tillstyrker m otionärernas förslag.

dels vid m om ent 8 hem ställt
8. beträffande pensionärer 

att riksdagen m ed bifall till m otionerna 1989/90:Sk66, 1989/90: 
Sk74 yrkande 14, 1989/90:Sk81 yrkande 52, 1989/90:Sk96 yrkan
de 4 och regeringens förslag sam t med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk55 yrkande 1, 1989/90:Sk335, 1989/90:Sk386, 1989/90: 
Sk394 och 1989/90:Sk408 som sin m ening ger regeringen till 
känna vad som anförts i reservationen.

19. Kvittning av underskott mot inkomst av tjänst 
m.m. (mom. 10)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m ) har

dels anfört följande:
Förslaget om  att slopa kvittningsrätten för underskott av närings

verksam het m issgynnar i hög grad nyföretagande och entreprenörskap, 
vilket i sin tu r innebär att antalet riskprojekt m inskar. Tillkom sten av 
nya verksam heter m otverkas. Vi avvisar därför detta förslag. Regering
en bör hösten 1990 lägga fram ett nytt förslag om  de lagändringar som 
behövs för en b ibehållen kvittningsrätt.

dels vid m om ent 10 hem ställt
10. beträffande kvittning av underskott m ot inkomst av tjänst 

m.m.
att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk56 yrkan
de 5, 1989/90:Sk58 yrkande 17, 1989/90:Sk67, 1989/90:Sk74 yr
kandena 28 och 29, 1989/90:Sk75, 1989/90:Sk81 yrkande 11, 
1989/90:Sk84 yrkande 1, 1989/90:Sk94 yrkande 10, 1989/90:Sk95 
yrkande 5, 1989/90:Sk96 yrkandena 6 och 39, 1989/90:Sk341 
yrkande 5 och 1989/90:Sk453 yrkande 2 och regeringens förslag 
hos regeringen begär nytt förslag av den innebörd  som anges i 
reservationen.



20. Kvittning av underskott mot inkomst av tjänst 
m.m. (mom. 10)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Som anförs i m otion Sk96 och i flera andra m otioner kan förslaget 

om  att slopa kvittningsrätten för underskott av näringsverksam het 
innebära stora svårigheter t.ex. för den som  vill starta ett företag och 
för många som  har ojäm na inkom stförhållanden. Detta har föranlett 
att underskott av litterär, konstnärlig eller därm ed jäm förlig närings
verksam het i stället får dras av vid beräkning av inkom st av tjänst, om  
den skattskyldige så önskar. Någon liknande avdragsrätt för andra i 
motsvarande situation ingår dock inte i regeringens förslag.

Enligt vår uppfattn ing bör underskott av aktiv näringsverksam het 
kunna behandlas på ett likartat sätt även i fråga om  vissa andra 
näringsinkom ster än konstnärlig  verksam het. Skälet till detta är dels 
att en kvittningsm öjlighet är nödvändig för flertalet nystartade företag, 
inte m inst för service- och hantverksföretag. Dessa behöver en konsoli- 
deringsm öjlighet under en i allm änhet öm tålig startfas. Vidare är en 
kvittningsm öjlighet nödvändig för att k u n n a  upprätthålla en levande 
landsbygd och att möjliggöra deltidssysselsättningar i småföretag.

Eftersom det är främst låg- och m edelinkom sttagare som behöver 
denna kvittningsm öjlighet bör den begränsas. Detta kan ske på olika 
sätt. Ett sätt är att underskott av aktiv näringsverksam het får dras av 
fullt ut under inkom st av tjänst för tjänsteinkom ster upp till ett visst 
belopp 180 000 kr., varefter en avtrappning kan ske av avdragsmöjlig- 
heterna. Regeringen bör hösten 1990 återkom m a till riksdagen med ett 
m er detaljerat förslag i enlighet med dessa riktlinjer.

dels vid m om ent 10 hem ställt
10. beträffande kvittning av underskott m ot inkomst av tjänst 

m.m.
att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk56 yrkan
de 5, 1989/90:Sk58 yrkande 17, 1989/90:Sk67, 1989/90:Sk74 yr
kandena 28 och 29, 1989/90:Sk75, 1989/90:Sk81 yrkande 11, 
1989/90:Sk84 yrkande 1, 1989/90:Sk94 yrkande 10, 1989/90:Sk95 
yrkande 5, 1989/90:Sk96 yrkandena 6 och 39, 1989/90:Sk341 
yrkande 5 och 1989/90:Sk453 yrkande 2 och regeringens förslag 
hos regeringen begär nytt förslag av den innebörd  som anges i 
reservationen.

21. Kvittning av underskott mot inkomst av tjänst 
m.m. (mom. 10)

Lars Bäckström (v) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Förslaget i propositionen innebär att underskott av näringsverksam 

het inte längre får kvittas mot annan inkom st. I ett flertal m otioner 
har anförts att detta kom m er att m edföra stora svårigheter bl.a. för
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nyföretagande och sm åföretagande. Samtidigt förhåller det sig så att 
den nuvarande kvittningsm öjligheten har utnyttjats på ett sätt som inte 
varit avsett. 1 m otionerna Sk.74 av Inger Schörling m.fl. (m p) yrkande
na 28 och 29 och Sk81 av Lars W erner m.fl. (v) yrkande 11 framställs 
yrkanden av innebörd att kvittningsrätten behålls m en med ett be- 
loppsmässigt tak som sätter stopp för avancerad skatteplanering. Yr
kandet i den sistnäm nda m otionen går ut på en utredning om  konse
kvenserna av en slopad kvittningsrätt och om  m öjligheterna att införa 
vissa begränsningar. Enligt vår uppfattning bör regeringen med anled
ning av dessa båda m otioner företa en skyndsam utredning av dessa 
frågor och lägga fram de förslag som förhållandena föranleder.

dels vid m om ent 10 hemställt
10. beträffande kvittning av underskott m ot inkomst av tjänst 

m.m.
att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk74 yrkan
dena 28 och 29 och 1989/90:Sk81 yrkande 11 samt med avslag 
på m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 5, 1989/90:Sk58 yrkande 
17, 1989/90:Sk67, 1989/90:Sk75, 1989/90:Sk84 yrkande 1,
1989/90:Sk94 yrkande 10, 1989/90:Sk95 yrkande 5, 1989/90:Sk96 
yrkandena 6 och 39, 1989/90:Sk341 yrkande 5 och 1989/90: 
Sk453 yrkande 2 hos regeringen begär en skyndsam utredning 
av frågan om  kvittning av underskott av näringsverksam het.

22. Hobby (mom. 11)
Bo Lundgren (m ), G örel T hurd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m) och Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Regeringens förslag beträffande beskattning av inkom ster av hobby 

kom m er att medföra stora svårigheter för den som lägger ned kostna
der på hobbyverksam het under en följd av år och sedan får inkom ster. 
Inkom ster av verksam heten kom m er då att beskattas brutto  utan 
möjlighet till avdrag för kostnaderna under de tidigare åren. Regering
ens förslag innebär nämligen att endast kostnader som uppkom m it 
under beskattningsåret och under året dessförinnan får beaktas i detta 
sam m anhang. Ett typiskt exem pel på en verksam het som kom m er att 
drabbas av stora svårigheter är hästsporten. Den som föder upp en häst 
kan ha stora kostnader under en följd av år. Härefter kan verksam he
ten börja gå med överskott. Regeringens förslag innebär att detta 
överskott kom m er att beskattas fullt ut utan hänsyn till kostnaderna 
för uppfödningen under de tidigare åren. Förslaget innebär också att 
måttliga inkom ster av annan  fritidssysselsättning kan bli förem ål för 
beskattning. Förslaget i denna del är mer ägnat att skapa irritationer 
än att ge intäkter för statsverket. Enligt vår uppfattning bör riksdagen 
med anledning av m otionerna hos regeringen begära nytt förslag 
hösten 1990 av innebörd att de här angivna svårigheterna undanröjs 
eller att kvittningsförbudet slopas.



dels vid m om ent 11 hem ställt
11. beträffande hobby  

att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk56 yrkan
de 2, 1989/90:Sk59 yrkande 9, 1989/90:Sk63, 1989/90:Sk64, 
1989/90:Sk69 yrkande 2, 1989/90:Sk74 yrkande 13, 1989/90:Sk90, 
1989/90:Sk93, 1989/90:Sk95 yrkande 6, 1989/90:Sk96 yrkande 7, 
1989/90:Sk358, 1989/90:Sk426, 1989/90:Sk431 i denna del,
1989/90:Sk433 och 1989/90:Sk450 yrkande 4 och regeringens 
förslag hos regeringen begär nytt förslag av den innebörd som 
anges i reservationen.

23. Hobby (mom. 11)
Gösta Lynga (m p) har

dels anfört följande:
I likhet med vad som anförs i m otion Sk74 av Inger Schörling m.fl. 

(m p, yrkande 13) anser jag att ett inkomstslag "icke yrkesmässig 
verksam het" borde inrättas. Inom  inkomstslaget skulle ett särskilt 
avdrag om  10 000 kr. finnas för att uppm un tra  olika slag av extra 
aktiviteter i liten skala, t.ex. hem slöjd, biodling, tillfällig konstnärlig 
verksam het, idrottsledande eller annan  likartad verksam het. Det är 
värdefullt att m änniskor ägnar sig åt annat än sitt specialiserade 
yrkesom råde, och aktiviteter av dessa slag bör också uppm untras av 
sam hället. I dag sker sådana aktiviteter antingen "svart" eller med 
ganska nedslående belastning av skatt och sociala avgifter. Jag föreslår 
att riksdagen hos regeringen begär att ett sådant inkomstslag införs och 
att riksskatteverket får i uppdrag att definiera aktiviteter som bör 
inräknas här.

Det yrkande som framställts i Sk450 av G öthe Knutson och G ullan 
Lindblad (m , yrkande 4) angående ett extra skattefritt avdrag på 
10 000 kr. från inkom st av hem slöjd och annan icke yrkesmässig 
verksam het skulle också inrym m as inom  ovan givna definition.

dels vid m om ent 11 hem ställt
11. beträffande hobby  

att riksdagen med an ledning  av regeringens förslag och m otio
nerna 1989/90:Sk56 yrkande 2, 1989/90:Sk59 yrkande 9, 1989/90: 
Sk63, 1989/90:Sk64, 1989/90:Sk69 yrkande 2, 1989/90:Sk74 yr
kande 13, 1989/90:Sk90, 1989/90:Sk93, 1989/90:Sk95 yrkande 6, 
1989/90:Sk96 yrkande 7, 1989/90:Sk358, 1989/90:Sk426, 1989/90: 
Sk431 i denna del, 1989/90:Sk433 och 1989/90:Sk450 yrkande 4 
hos regeringen begär nytt förslag i enlighet med vad som anförts 
i reservationen.



24. Författare, konstnärer m.fl. (mom. 12)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I m otion Sk362 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkas att särskilda regler 

införs för kulturskapare med rätt till avdrag för underskott, utveckling
skostnader och avsättningar till upphovsm annakonto. Vidare yrkas att 
egenavgifterna reduceras och att ku lturskaparna undantas från m er
värdeskatt. Likartade yrkanden framställs även i m otion Sk395 av Larz 
Johansson och Jan H yttring (c). Till grund för yrkandena i m otioner
na ligger att konstnärer och andra kulturskapare måste fa sådana 
arbetsm öjligheter att deras konstnärliga verksam het inte i onödan 
häm mas av ekonom iska bekym m er. Nuvarande skatteregler ställer till 
många problem  för den som har oregelbundna inkom ster. F örhållan
dena är ju ofta så att verksam heten under en längre tid kan gå med 
underskott och att inkom ster som i själva verket hänför sig till flera år 
härefter tas till beskattning på en gång under ett beskattningsår. Dessa 
ojäm na och ofta osäkra inkom stförhållanden innebär bl.a. att egenav
gifter kan kom m a att utgå med för höga belopp. Det bör också 
framhållas att avdragsrätten för utvecklingskostnader m.m. bör omfatta 
kostnader som ligger längre tillbaka i tiden än ett år.

Enligt vår uppfattning bör regeringen skyndsamt lägga fram förslag 
som tillgodoser de synpunkter som andragits i m otionerna.

dels vid m om ent 12 hem ställt
12. beträffande författare, konstnärer m.fl. 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk362 och 
1989/90:Sk395 och regeringens förslag hos regeringen begär nytt 
förslag av den innebörd som anges i reservationen.

25. Underhållsbidrag till barn (mom. 14)
Bo Lundgren (m ), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m) och 
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Enligt förslaget i propositionen skall avdragsrätten för underhållsb i

drag till icke hem m avarande barn slopas. I en särskild lag föreslås att 
åtgärden kom pletteras med bestäm melser om  nedsättning av redan 
fastställda underhållsbidrag. Förslaget innebär alltså att situationen för 
ensamstående med barn  kom m er att försvåras.

Det är otillfredsställande att förslaget läggs fram utan att sam ordnas 
med det färdiga förslag som föreligger från underhållsbidragskom m it- 
tén om  hur de underhållsberättigade skall kom penseras så att de inte 
förlorar på förändringen. Regeringens förslag bör därför inte genom fö
ras nu. Regeringen bör hösten 1990 återkom m a med förslag om  de 
lagändringar som behövs för en bibehållen avdragsrätt.

Med det anförda är syftet med de aktuella m otionerna helt eller 
delvis tillgodosett.



dels vid m om ent 14 hem ställt
14. beträffande underhållsbidrag till barn

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motio
nerna 1989/90:Sk59 yrkande 16, 1989/90:Sk74 yrkande 19, 
1989/90:Sk321, 1989/90:Sk413 yrkande 1 och 1989/90:Sk430 hos 
regeringen begär nytt förslag i enlighet med vad som anförts i 
reservationen.

26. Skolavgifter (mom. 15)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Det finns i dag många tusentals föräldrar som har sina barn i 

fristående skolor som är godkända av staten och följer läroplan och 
skollag. Lärarna arbetar för mycket låga löner för att verksam heten 
över huvud taget skall k unna  gå runt, och föräldrarna betungas av 
terminsavgifter. Enligt m iljöpartiets uppfattning måste man respektera 
att föräldrarna tar ansvar för sina barns uppfostran. Vi yrkar därför i 
annat sam m anhang att staten skall betala lärarlönerna genom ett 
genom snittligt statsbidrag per elev. Innan ett sådant system införs bör 
föräldrabidragen vara avdragsgilla i deklarationen. Riksdagen bör med 
bifall till m otion Sk400 som sin m ening ge regeringen till känna vad 
som här har anförts om  avdrag för föräldraavgiften till fristående 
skolor.

dels vid m om ent 15 hem ställt
15. beträffande skolavgifter

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk400 som sin 
m ening ger regeringen till känna vad som har anförts i reserva
tionen om  avdrag för föräldraavgiften till fristående skolor.

27. Extra avdrag (mom. 16)
Bo Lundgren (m ), Hugo Hegeland (m) och Karl-Gösta Svenson (m) 
har

dels anfört följande:
Enligt vår m ening bör principen om skatt efter bärkraft tillämpas. 

Det innebär att den som genom låg inkom st har så liten skattekraft att 
inkom sten efter skatt inte skulle räcka till för försörjningen helt eller 
delvis bör befrias från skatt. Vi anser också att det bör finnas en ventil 
som ger m öjlighet till extra avdrag för sjukdom skostnader när synnerli
ga skäl föreligger.

Enligt vår uppfattning bör regeringen hösten 1990 lägga fram förslag 
av innebörd att de här angivna synpunkterna tillgodoses. Samtidigt bör 
övervägas hur reglerna kan förändras så att de b lir tilläm pliga också på 
den som äger sin egen bostad och på flerbarnsfam iljer där en förälder 
är helt eller delvis hem arbetande.



dels vid mom. 16 hem ställt
16. beträffande extra avdrag 

att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
dena 21 och 22, 1989/90:Sk88, 1989/90:Sk347, 1989/90:Sk385 
och 1989/90:Sk413 yrkande 3 och regeringens förslag hos rege
ringen begär förslag till ändrad lagstiftning i enlighet med vad 
som anförs i reservationen.

28. Extra avdrag (mom. 16)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Som vi fram håller i res. 2 kan stark kritik  riktas m ot propositionens 

effekter från fördelningssynpunkt. Denna kritik  rik tar sig mot kom bi
nationen av sänkta m arginalskatter och en rad andra ågärder som 
förslaget innehåller. En sådan åtgärd är att slopa det extra avdraget vid 
invaliditet och sjukdom .

Skatteutredningen (RINK) föreslog också att det extra avdraget skul
le tas bort. Samtidigt m arkerades mycket starkt att det extra avdraget i 
så fell måste ersättas med särskilda åtgärder u tanför skattesystemet. I 
regeringens proposition har sådan uteblivit. Eftersom något förslag om 
kom penserande åtgärder inte föreligger bör förslaget att slopa det extra 
avdraget inte genom föras.

dels vid mom . 16 hem ställt
16. beträffande extra avdrag 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
dena 21 och 22, 1989/90:Sk88, 1989/90:Sk347, 1989/90:Sk385 
och 1989/90:Sk413 yrkande 3 och regeringens förslag hos rege
ringen begär förslag till ändrad lagstiftning i enlighet med vad 
som anförs i reservationen.

29. Skattereduktion för fackföreningsavgifter 
(mom. 17)
Bo Lundgren (m ), Kjell Johansson (fp), G örel T hurd in  (c), Hugo 
Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m ), Leif Olsson (fp), Rolf Kenne
ryd (c) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
De förslag som  läggs fram i propositionen beträffande feckförenings- 

avgifter innebär att den nuvarande skattereduktionen som beräknas till 
40 %  av högst 1 200 kr. ändras till 20 % av den del av avgiften som 
inte överstiger 2 500 kr. om  året. Förslaget innebär alltså en viss 
begränsning av skattereduktionen för den som inte har en fackföre
ningsavgift som uppgår till 2 500 kr. M axim ibeloppet kvarstår i stort 
sett oförändrat på 500 kr. I flera m otioner från m, fp, c och mp yrkas 
avslag på propositionen. M otionärerna begär förslag till slopad skatte-



reduktion  för fackföreningsavgift och att avdraget för arbetsgivarnas 
kostnader för sin organisationsverksam het begränsas i motsvarande 
m ån. I en m otion från s yrkas dessutom att olikheten i arbetsgivarnas 
och arbetstagarnas avdragsrätt för organisationsavgift bör undanröjas. 
V änsterpartiet yrkar därem ot i sin partim otion att skattereduktionen 
bestäms till högst 30 % av 2 500 kr.

Det är en grundläggande princip i beskattningen att kostnader för 
föreningsavgifit m.m. inte skall beaktas. Några bärande skäl för en 
annan  bedöm ning när det gäller fackföreningsavgifter föreligger inte 
enligt vår m ening. Vi instäm m er därför i uppfattningen att den nuva
rande skattereduktionen bör slopas. Samtidigt bör arbetsgivarnas kost
nader för deras motsvarande organisationsverksam het begränsas på sätt 
som angivits i m otionerna.

Regeringen bör hösten 1990 återkom m a med förslag till de ändring
ar i lagstiftningen som behövs.

dels vid m om . 17 hemställt
17. beträffande skattereduktion fö r  fackföreningsavgifter 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och m otio
nerna 1989/90:Sk59 yrkande 18, 1989/90:Sk74 yrkande 21, 
1989/90:Sk89 yrkande 2, 1989/90:Sk96 yrkandena 20 och 21, 
1989/90:Sk329 och 1989/90:Sk442 yrkande 1 samt med avslag på 
m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 8 och 9 hos regeringen begär 
förslag till ändrad lagstiftning i enlighet med vad som anförs i 
reservationen.

30. Skattereduktion för fackföreningsavgifter 
(mom. 17)

Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
V änsterpartiet tillstyrker i sin motion Sk81 att skattereduktionen för 

fackföreningsavgifter får beräknas på ett högsta belopp av 2 500 kr. i 
enlighet med vad som föreslås i propositionen. Vänsterpartiet föreslår 
dock att reduktionen bestäms till 30 % av högst detta belopp. Vänster
partiets förslag är välmotiverat och bör genomföras.

dels vid m om ent 17 hem ställt
17. beträffande skattereduktion fö r  fackföreningsavgifter 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 
8 och 9 och regeringens förslag samt med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk59 yrkande 18, 1989/90:Sk74 yrkande 21, 1989/90: 
Sk89 yrkande 2, 1989/90:Sk96 yrkandena 20 och 21, 1989/90: 
Sk329 och 1989/90:Sk442 yrkande 1 hos regeringen begär förslag 
till ändrad lagstiftning i enlighet med vad som anförs i reserva
tionen.



Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Riksdagsbeslutet hösten 1989 innebar att avdrag för pensionsförsäk- 

ringsprem ie 1990 endast medges för tre fjärdedelar av prem ien. B ort
sett från det orim liga i att något som anses avdragsgillt inte skall fa 
dras av till sitt fulla värde strider beslutet m ot den överenskom m else 
som träffades m ellan riksdagens partier i sam band med reform eringen 
av efterlevandepensioneringen. En förutsättning för denna uppgörelse 
var att avdragsrätten för pensionsförsäkringar inte skulle försämras.

Vi föreslår att pensionsförsäkringsprem ier skall vara avdragsgilla i 
sin helhet även under 1990, vilket innebär att den särskilda lag som 
avslogs av riksdagen rörande avdragsrätten skall upphävas.

Enligt vår uppfattning bör — såsom föreslås i m otion Sk413 yrkan
de 4 i denna del — avdrag för efterlevandeförsäkring kunna medges 
utan begränsningar. Vidare bör en möjlighet till avdrag öppnas för 
prem ier för makes pensionsförsäkring. D ärm ed tillgodoses också syftet 
med det yrkande i denna fråga som framställs i motion Sk314. Av flera 
skäl bör man också — på sätt som föreslås i m otion Sk413 — införa en 
rätt till avdragsgillt pensionssparande i bank.

Det förslag som läggs fram i propositionen berör inte de nu  angivna 
frågorna utan innebär att egenföretagare skall få avdrag för pensions- 
försäkringsavgiften i förvärvskällan. Detta förslag som överensstäm m er 
med m otsvarande förslag i m otion Sk454 tillstyrks.

dels vid m om ent 18 hem ställt
18. beträffande pensionsförsäkringsavgifter

a) att riksdagen bifaller propositionen i denna del och m otion 
1989/90:Sk454 samt avslår m otion 1989/90:L611 till den del 
yrkandet i m otionen inte kan anses tillgodosett,
b) att riksdagen med bifall till 1989/90:Sk59 yrkande 48, 
1989/90:Sk402 yrkande 6 och 1989/90:Sk403 yrkande 5 antar 
följande

Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1989:1018) om 
ändring i kommunalskattelagen

H ärigenom  föreskrivs att lagen (1989:1018) om  ändring i kom m u
nalskattelagen skall upphöra att gälla.

c) att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk314 
och 1989/90:Sk413 yrkande 4 i denna del hos regeringen begär 
förslag till ändrad lagstiftning i enlighet med vad som i övrigt 
anförs i reservationen.



32. Avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål 
(mom. 19)
Kjell Johansson (fp) och Leif Olsson (fp) har

dels anfört följande:
I m otionerna Sk89 av Bengt W esterberg m.fl. (fp) yrkande 9 och 

Sk312 av Kjell Johansson m.fl. (fp) yrkas att en avdragsrätt för gåvor 
till ideella och hum anitära ändam ål bör skapas. L iknande regler finns 
i m ånga andra länder. Avdragsrätten bör utform as så att avdrag medges 
inom  en viss beloppsram  för gåva från enskild  person till svenska 
biståndsorganisationer och till trossam fund. Y rkande om  en sådan 
avdragsrätt framställs också i m otionerna Sk346 av Sten Svensson (m), 
Sk388 av G örel B ohlin (m ), Sk437 av G örel B ohlin  (m ), Sk375 av Pär 
G ranstedt och Birgitta H am braeus (c) samt i m otionen Sk389 av Gösta 
Lyngå och M arianne Samuelsson (m p) yrkande 1.

Enligt vår uppfattning är det angeläget att ideell verksam het i denna 
form  främjas på allt sätt. En begränsad avdragsrätt för gåvor av detta 
slag utgör en värdefull stim ulans till uppoffringar av detta slag. Rege
ringen bör därför skyndsamt lägga fram förslag till de lagändringar 
som behövs.

dels vid m om ent 19 hemställt
19. beträffande avdrag fö r  gåvor till allmännyttiga ändamål 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk89 yrkan
de 9, 1989/90:Sk312, 1989/90:Sk346, 1989/90:Sk375, 1989/90: 
Sk388, 1989/90:Sk389 yrkande 1 och 1989/90:Sk437 hos rege
ringen begär förslag till ändrad lagstiftning i enlighet med vad 
som anförs i reservationen.

33. Avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål 
(mom. 19)
Gösta Lyngå (m p) har

deb  anfört följande:
I m otion Sk389 av Gösta Lyngå och M arianne Samuelsson (mp, 

yrkande 1) framställs ett yrkande av innebörd att biståndsgåvor till 
behövande personer i tredje världen skall kunna  beaktas vid beskatt
ningen genom en begränsad avdragsrätt. Enligt m otionärernas mening 
bör avdrag för sådana gåvor kunna medges med högst 5 000 kr. under 
förutsättning att gåvorna förmedlas genom en organisation som har 
godkänts av utrikesdepartem entet.

Det är angeläget att ideell verksam het i denna form  främjas på allt 
sätt. En begränsad avdragsrätt för gåvor av detta slag som näm ns i 
m otionen utgör en värdefull stim ulans till dessa uppoffringar. Rege
ringen bör skyndsam t lägga fram förslag till de lagändringar som 
behövs.



I andra m otioner framställs yrkande om  en allm än avdragsrätt för 
gåvor till allm ännyttiga ändam ål. Dessa yrkanden tillgodoses delvis 
genom förslaget i m otion Sk389.

dels vid m om ent 19 hem ställt
19. beträffande avdrag fö r  gåvor till allmännyttiga ändamål

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk89 yrkan
de 9, 1989/90:Sk312, 1989/90:Sk346, 1989/90:Sk375, 1989/90: 
Sk388, 1989/90:Sk389 yrkande 1 och 1989/90:Sk437 hos rege
ringen begär förslag till ändrad lagstiftning i enlighet med vad 
som anförs i reservationen.

34. Gästforskare (mom. 20)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
I m otion Sk71 yrkas avslag på förslaget i propositionen om  att slopa 

den skattefrihet som utländska gästforskare å tn ju ter för 30 % av 
lönen. Vidare yrkas i m otion Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, yrkande 
15) ett tillkännagivande av innebörd att det inom  ram en för den 
föreslagna ändringen bör finnas utrym m e för en generös tilläm pning 
av reglerna. B akgrunden till m otionärerna är bl.a. att svensk forskning 
för att hålla hög internationell standard måste bedrivas i nära sam ar
bete med utländska forskare. Redan i dag är det svårt att erbjuda 
gästforskare attraktiva arbets- och utkom stm öjligheter, och antalet gäst
forskare skulle behöva öka väsentligt.

Det är angeläget att v illkoren för gästforskare ä r  sådana att det 
fram står som attraktivt att för en tid arbeta i Sverige. Mot denna 
bakgrund instäm m er vi i uppfattningen att det inom  ram en för be
stäm m elserna bör finnas utrym m e för en generös tilläm pning av 
bestämmelser.

dels vid m om ent 20 hem ställt
20. beträffande gästforskare

att riksdagen m ed bifall till m otion 1989/90:Sk96 yrkande 15 
och med anledning av m otion 1989/90:Sk71 och regeringens 
förslag som  sin m ening ger regeringen till känna vad som 
anförts i reservationen.

35. Flyttningskostnader (mom. 21)
G örel T hurdin  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
I propositionen föreslås att ersättningar för flyttningskostnader fort

farande bör vara undantagna från beskattning.
I m otion Sk96 yrkande 12 yrkas ett tillkännagivande av uppfattning

en att flyttningskostnader bör beskattas. Enligt m otionärerna är de



arbetsm arknadspolitiska skäl som  åberopas i propositionen inte till
räckliga för det föreslagna undantaget från de principer som bör 
tilläm pas i fråga om  ersättningar av detta slag.

Vi instäm m er i m otionärernas bedöm ning och tillstyrker m otionen i 
denna del.

dels vid m om ent 21 hem ställt
21. beträffande flyttningskostnader 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk96 yrkande 12 
och med anledning av regeringens förslag som sin m ening ger 
regeringen till känna vad som  anförts i reservationen.

36. Avtalsförsäkringar (mom. 23)
G örel T hurdin  och Rolf K enneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada fyller viktiga sociala funktio

ner och förm ånerna som utgår på grund av dessa försäkringar utgår 
enligt vår m ening under sådana förhållanden att en beskattning fram 
står som oskälig med tanke på att det rö r sig om  invaliditetsersättning- 
en. Med hänvisning härtill bör — som yrkas i m otion Sk81 av Lars 
W erner m.fl. (v, yrkande 10) och Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c, 
yrkande 11) — det förslag som läggs fram i propositionen om  en sådan 
beskattning inte genomföras.

Regeringen bör hösten 1990 lägga fram förslag till de lagstiftningsåt
gärder som behövs för att bibehålla nuvarande ordning i fråga om  
denna försäkring.

dels vid m om ent 23 hem ställt
23. beträffande avtalsförsäkringar 

att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk81 yrkan
de 10 och 1989/90:Sk96 yrkande 11 och regeringens förslag hos 
regeringen begär nytt förslag av den innebörd som anges i 
reservationen.

37. Avtalsförsäkringar (mom. 23)
Lars Bäckström (v) har

dels anfört följande:
AM F-försäkringar har tillkom m it genom  avtal mellan arbetsm arkna

dens parter och fyller viktiga funktioner.
Som förutsättning för avtalen gäller att fö rm ånerna är skattefria.
Som fram hålls i m otion Sk81 av Lars W erner m.fl. (v, yrkande 10) 

har regeringen inte åberopat tillräckliga skäl för sitt förslag. Enligt vår 
m ening bör regeringen hösten 1990 lägga fram  förslag till de lagstift
ningsåtgärder som behövs för att bibehålla nuvarande ordning.



dels vid m om ent 23 hem ställt
23. beträffande avtalsförsäkringar

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk81 y rkan
de 10 och 1989/90:Sk96 yrkande 11 och regeringens förslag hos 
regeringen begär nytt förslag av den innebörd som anges i 
reservationen.

38. Skadestånd (mom. 24)
Lars Bäckström (v) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Som anförs i m otion Sk355 av Lars W erner m.fl. (v) bör skadestånd 

enligt lagen om  anställningsskydd skattebefrias eftersom den ersättning 
som utgår i dessa fall kan likställas med ideell skada. Även i m otion 
Sk384 av A nna H orn af Rantzien (m p) yrkas att ersättning för ideell 
skada skattebefrias. Vi instäm m er i att en uttrycklig regel av denna 
innebörd behövs. Samtidigt vill vi fram hålla att en ersättning av detta 
slag redan enligt gällande regler går fri från beskattning om  det står 
klart att den inte har något sam band med mottagarens tjänst eller 
något annat liknande förhållande.

Regeringen bör hösten 1990 lägga fram förslag till den lagändring 
som behövs.

dels vid m om ent 24 hemställt
24. beträffande skadestånd

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk355 och 
1989/90:Sk384 hos regeringen begär förslag av den innebörd som 
anges i reservationen.

39. Stipendier (mom. 25)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Beträffande fackliga stipendier infördes en tillfällig avdragsrätt vid 

1984 års taxering. Detta avdrag har sedan perm anentats. I propositio
nen anför m an att frågan om  hur den skattemässiga behandlingen av 
stipendier skall utformas bör anstå tills stiftelse- och föreningsskatte- 
kom m itténs betänkande i denna del beretts. Som fram hålls i m otion 
Sk364 av Ewy M öller och Bertil Danielsson (m ) innebär lagstiftningen 
att fackföreningsrörelsen kan läm na förtroendevalda skattefri ersätt
ning för förlorad arbetsförtjänst i sam band med kursdeltagande. Det 
finns ingen rim lig anledning att förm ånsbehandla fackliga stipendier 
vid beskattningen. Skattefrihet för sådana stipendier strider mot lag
stiftningens grunder och åsidosätter elem entära rättvisekrav.

Vi instäm m er i m otionärernas förslag att skattefriheten för dessa 
stipendier bör upphöra i och med 1992 års taxering. Regeringen bör 
hösten 1990 lägga fram förslag till de lagstiftningsåtgärder som behövs.



dels vid m om ent 25 hem ställt
25. beträffande stipendier

att riksdagen med an ledning  av m otion 1989/90:Sk364 hos rege
ringen begär förslag av den innebörd som anges i reservationen.

40. Personalvård (mom. 26)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Av hälsopolitiska skäl bör m an införa en rätt till avdrag för person

liga utgifter i sam band med o lika hälsobefrämjande och sjukdom sföre- 
byggande aktiviteter. G enom  att införa en sådan avdragsrätt kan man 
m inska belastningen på sam hällets sjukvårdsapparat. Även företagen 
bör på olika sätt stim uleras till att ge förutsättningar för träning genom 
att tillhandahålla handledare och iordningställa de lokaler som behövs. 
Jag anser att riksdagen bör begära en utredning som skall ge förslag till 
konkreta regler för dessa stim ulansåtgärder. Jag tillstyrker bifall till 
m otion Sk316.

dels vid m om ent 26 hem ställt
26. beträffande personalvård

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk316 och med 
avslag på proposition 1989/90:110 i denna del hos regeringen 
begär utredning och förslag i enlighet med vad ovan anförts.

41. Kostförmån (mom. 27)

Bo Lundgren (m ), G örel T hurd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf Henneryd (c) har

dels anfört följande:
Förslaget att ta ut sociala avgifter på kostförm åner kan — som 

anförs i m otionerna Sk51 och Sk77 — kritiseras av flera skäl. Att 
betrakta en kostförm ån som sjukpenninggrundande inkom st får snedv
ridande effekter, och en avgiftsbeläggning m otverkar mångåriga strä
vanden hos hälsovårdande m yndigheter och hos enskilda arbetsgivare 
att förbättra svenska folkets kostvanor. Effekterna av förslaget kan bli 
sam hällsekonom iskt dyrbara att reparera i efterhand. Vi instäm m er i 
m otionärernas uppfattning att förslaget i propositionen inte bör ge
nomföras.

dels vid m om ent 27 hem ställt
27. beträffande kostförmån

att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk51 och 
1989/90:Sk77 och proposition 1989/90:110 i denna del och med 
avslag på m otionerna 1989/90:Sk52, 1989/90:Sk74 yrkande 16 
och 1989/90:Sk449 i denna del hos regeringen begär förslag till 
nya regler för kostförm ån i enlighet med vad ovan anförts.



42. Kostförmån (mom. 27)

Vid avslag på reservation 10

Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
V änsterpartiet har i m otion Sk81 redovisat att vänsterpartiet kan 

godta propositionens förslag om  skärpt beskattning av måltidssubven
tioner under förutsättning att vänsterpartiets förslag till skatteskalor 
och finansiering godkänns av riksdagen. O m  detta ej sker yrkar 
vänsterpartiet att propositionen i denna del avslås.

Vänsterpartiet kan således i princip godta en skärpt beskattning av 
m åltidssubventioner. Vi är m edvetna om  att skärpningen kan medföra 
olägenheter, bl.a. risk för ett säm re kosthåll under arbetsdagen. Bas
breddningen kan dock ses som ett led i målsättningen om  en m er 
likformig beskattning av inkom ster, och ett bidrag till finansieringen 
av en rättvis skattereform . Detta förutsätter att breddningen sätts in i 
ett fördelningspolitiskt sam m anhang.

U nder beredningen har utskottet erhållit uppgifter som pekar på att 
basbreddningen ger väsentligt större in täkter än vad som förutsätts i 
propositionen. Detta skapar utrym m e för att ge en viss fortsatt skatte- 
subvention för förm ån av lunch  eller middag. Det bör övervägas om  
denna subvention skall ske genom att m åltidssubventioner inte beläggs 
med sociala avgifter. Vad gäller pedagogiska m åltider så talar övervä
gande skäl för att dessa inte upptas till beskattning. Riksdagen bör ge 
regeringen till känna vad som ovan anförts i reservationen.

dels vid mom . 27 hem ställt
27. beträffande kostförmån  

att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:110 i denna 
del och med anledning av m otionerna 1989/90:Sk51, 1989/90: 
Sk77, 1989/90:Sk52, 1989/90:Sk74 yrkande 16, och 1989/90: 
Sk449 i denna del, hos regeringen begär förslag till nya regler 
för kostförm ån i enlighet med vad som ovan anförts.

43. Kostförmån (mom. 27)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Jag delar m p-m otionärens uppfattning att den skattefria lyxbetonade 

konsum tionen i sam band med bl.a. representation — på bekostnad av 
andra skattebetalare — är stötande, särskilt med tanke på de eftersatta 
behoven inom  skolan och andra om råden av samhällslivet. Riksdagen 
bör därför hos regeringen begära en om prövning av skattebestämmel- 
serna beträffande bl.a. representationsm åltider. Med det anförda till
styrker jag bifall till m otion Sk449 (m p) i denna del.

Vidare vill jag liksom m p-m otionärerna bakom  m otion Sk74 fram 
hålla att pedagogiska m åltider för personal inom  skola och barnom 
sorg ofta har ett pedagogiskt värde m en innebär samtidigt inte sällan



en uppoffring för den enskilde genom  att hon eller han inte får den 
m atro och inte heller den kvalité på m aten som annars är norm al. Jag 
biträder därför m iljöpartiet de grönas krav att förm ån av fri eller delvis 
fri kost i form  av s.k. pedagogiska m åltider inte skall tas upp  till 
beskattning. Regeringen bör återkom m a med förslag på denna punkt.

dels vid m om ent 27 hem ställt
27. beträffande kostförmån

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk74 yrkan
de 16 och 1989/90:Sk449 i denna del och propositionen i denna 
del och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk51, 1989/90:Sk52 
och 1989/90:Sk77 hos regeringen begär förslag om  nya beskatt
ningsregler för kostförm ån i enlighet med vad ovan anförts.

44. Reseförmåner (mom. 28)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
När det gäller skattefriheten för reseförm åner bör enligt vår m ening 

hänsyn tas till att dessa åtm instone i viss u tsträckning utgör sedvanliga 
personalrabatter, som t.ex. inom  SAS. Enligt vår uppfattning bör de 
helt fria resorna även i fortsättningen vara skattefria om  de har 
karaktär av sedvanlig personalrabatt. Beskattning av värdet av övriga 
resor bör em ellertid  ske, men med hänsyn tagen till de starka restrik
tioner som om gärdar resorna, t.ex. att de företas på s.k. "stand by
basis" med företräde till betalande passagerare och därför ibland långa 
väntetider vid anslutningsflyg. Vad gäller pensionärer som kan antas 
ha intjänat sina förm åner tidigare bör ingen beskattning alls ske. 
Regeringen bör snarast lägga fram förslag om  detta. Vi tillstyrker 
således m otion Sk59 i denna del.

dels vid m om ent 28 hem ställt
28. beträffande reseförmåner

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk59 yrkande 11 
och med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del hos 
regeringen begär förslag till nya regler för beskattning av reseför
m åner i enlighet med vad ovan anförts.

45. Reseförmåner (mom. 28)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
När det gäller skattefriheten för reseförm åner bör enligt m in m ening 

hänsyn tas till att dessa åtm instone i viss utsträckning utgör sedvanliga 
personalrabatter, som t.ex. inom  SJ. Enligt m in uppfattning bör fria 
resor kunna  vara skattefria även i fortsättningen om  de har karaktär av 
sedvanlig personalrabatt till ett ej avsevärt belopp. Beskattning av 
värdet av övriga resor bör em ellertid  ske, m en med hänsyn tagen till



de restrik tioner som om gärdar resorna. Vad gäller pensionärer som 
kan antas ha intjänat sina förm åner tidigare bör ingen beskattning ske. 
Regeringen bör snarast lägga fram förslag om  detta.

dels vid m om . 28 hem ställt
28. beträffande reseförmåner

att riksdagen med an ledning  av proposition 1989/90:110 i denna 
del och m otion 1989/90:Sk59 yrkande 11 hos regeringen begär 
förslag till nya regler för beskattning av reseförm åner i enlighet 
med vad ovan anförts.

46. Bilförmån (mom. 29)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Den schablonisering som num era införts för beskattning av förm ån 

av fri bil är p rincip iellt felaktig och innebär bl.a. att det har blivit 
förm ånligt med tjänstebil för den som kör mycket privat och förm ån
ligt m ed privat bil för den som kör mycket i tjänsten. Vi förordar 
därför, i likhet med m otionärerna bakom  m otion Sk59, en återgång 
till de regler som gällde före 1986 års beslut. Förm ån av fri bil bör 
således beskattas med hänsyn till det faktiska värdet av denna förm ån. 
Vi tillstyrker således m otion Sk59 i denna del.

dels vid m om ent 29 hem ställt
29. beträffande bilförmån

att riksdagen m ed anledning av 1989/90:Sk59 yrkande 10 och 
proposition 1989/90:110 i denna del och med avslag på m otio
nerna 1989/90:Sk74 yrkande 15, 1989/90:Sk96 yrkande 8, 
1989/90:Sk330 yrkandena 1—4, 1989/90:Sk341 yrkande 4,
1989/90:Sk356, 1989/90:Sk371, 1989/90:Sk392 yrkande 5 och 
1989/90:Sk440 yrkandena 3 och 6 hos regeringen begär nytt 
förslag om  beskattningsregler i fråga om förm ån av fri bil i 
enlighet med vad ovan anförts.

47. Bilförmån (mom. 29)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Vi instäm m er i k ritiken mot förslaget i propositionen som innebär 

att stora bilar kom m er att få en lägre beskattning än m indre. Detta 
anser vi felaktigt från m iljöpolitisk synvinkel. Det kan också möjligen 
kom m a att betraktas som ett handelshinder. Vi föreslår därför, i likhet 
med m otionärerna bakom  m otion Sk96, en lösning enligt den av 
RINK och MIA förordade m odellen, dvs. en helt p roportionell beskatt
ning i förhållande till nybilspriset. Som skattesatser föreslår vi 40 %  av 
nybilspriset för bilar ej äldre än tre år och 35 % av bilar äldre än tre



år. I övrigt bör de regler som i dag tilläm pas för bilförm ån gälla även 1989/90:SkU 30
fortsättningsvis. Regeringen bör återkom m a m ed förslag på denna
punkt. Vi tillstyrker således m otion Sk96 i denna del.

dels vid m om ent 29 hem ställt
29. beträffande bilförmån 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk96 yrkande 8
och proposition 1989/90:110 i denna del och med avslag på
m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 10, 1989/90:Sk74 yrkande 15,
1989/90:Sk330 yrkandena 1 - 4 ,  1989/90:Sk341 yrkande 4,
1989/90:Sk356, 1989/90:Sk371, 1989/90:Sk392 yrkande 5 och 
1989/90:Sk440 yrkandena 3 och 6 hos regeringen begär nytt 
förslag om  beskattningsregler i fråga om  förm ån av fri bil i 
enlighet med vad ovan anförts.

48. Bilförmån (mom. 29)

Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Regeringens förslag om  differentierad förm ånsbeskattning innebär 

att billigare bilar beskattas procentuellt hårdare än dyrare, ofta större 
och m er bränsleslukande bilar. Detta är från m iljösynpunkt helt 
felaktigt och kan endast uppfattas som ett förtäckt konkurrensstöd till 
svensk b ilproduktion. Vi avvisar därför propositionens förslag på den 
här punkten  och föreslår i stället att förm ånsvärdet av fri bil som  inte 
är äldre än tre år sätts till 40 % av nybilspriset. F ör äldre förm ånsbilar 
sätts procentsatsen ned med 2 %  per år. Vi föreslår också att en 
förnyad översyn görs av hela tjänstebilssystemet och av beskattningen 
av tjänstebilar. Syftet med översynen bör vara att finna form er för 
värdering av bilförm ån som är riktig från m iljösynpunkt. O m  detta 
visar sig svårt av skattetekniska skäl bör det övervägas om  systemet 
med tjänstebilar i stället kraftigt kan begränsas. Med det anförda 
tillstyrker vi m otion Sk74 i denna del.

dels vid m om ent 29 hem ställt
29. beträffande bilförmån 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk74 yrkande 15 
och proposition 1989/90:110 i denna del och med avslag på 
m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 10, 1989/90:Sk96 yrkande 8, 
1989/90:Sk330 yrkandena 1 - 4 ,  1989/90:Sk341 yrkande 4,
1989/90:Sk356, 1989/90:Sk371, 1989/90:Sk392 yrkande 5 och 
1989/90:Sk440 yrkandena 3 och 6 hos regeringen begär nytt 
förslag om  beskattningsregler i fråga om  förm ån av fri bil i 
enlighet med vad ovan anförts.

16 Riksdagen 1989190. 6 sami. Nr 30



49. Vinstandelssystem m.m. (mom. 30)
Bo Lundgren (m ), Kjell Johansson (fp), G örel T hurd in  (c), Hugo 
Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m ), Leif O lsson (fp) och Rolf 
Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Av skäl som framgår av m-, fp- och c-ledam öternas avvikande 

m ening till socialförsäkringsutskottets yttrande till skatteutskottet anser 
vi att m an bör satsa på en utveckling av "andel-i-vinst-systemet" och 
inte m otverka en sådan genom att ta ut socialavgifter på bidrag till 
vinstandelssystemen. Med anledning av m otionerna Sk89 och Sf207 
avstyrker vi således propositionen i denna del. Riksdagen bör begära 
förslag om  att slopa avgiftsskyldigheten på bidrag till vinstandelsstiftel- 
ser. Härm ed får även m otion Sk415 anses tillgodosedd.

dels vid m om ent 30 hem ställt
30. beträffande vinstandelssystem m.m. 

att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:110 i denna 
del och m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 3, 1989/90:Sf207 och 
1989/90:Sk415 och med avslag på 1989/90:Sk309 hos regeringen 
begär nytt förslag om  slopad avgiftsskyidighet på bidrag till 
vinstandelsstiftelser i enlighet med vad ovan anförts.

50. 600-kronorsregeln m.m., idrottsrörelsen 
(mom. 32)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi vill inte m edverka till en sådan försäm ring av villkoren för 

idrottsrörelsen som förslaget i propositionen innebär i form av ökad 
byråkrati och ökade kostnader. Nuvarande regler om  skattefrihet bör 
därför bibehållas.

Vi vill vidare fram hålla behovet av en uppräkning  av schablonavdra
get för idrottsutövare. Den nuvarande beloppsgränsen, 3 000 kr., har 
gällt sedan 1981 års taxering och är uppenbart num era alltför låg. Vi 
förordar i enlighet med vad som föreslås i m otion Sk379 (m ) att 
schablonavdraget höjs till 5 000 kr. fr.o.m. i år.

Vi vill slutligen återkom m a till skatteproblem en för vissa elitidrotts
män som under några få verksamma år erhåller mycket höga inkom s
ter vilket inte sällan leder till att de bosätter sig i ett annat land. Vi 
anser att m an därvid närm are bör pröva en m öjlighet att fördela 
sådana inkom ster under en längre tidsperiod, t.ex. genom ett samlings- 
konto som  kunde disponeras och beskattas på ungefär samma sätt som 
de s.k. skogskontona eller genom att ett försäkringssystem införs som 
kan tillgodose det aktuella behovet av resultatutjäm ning.

Med det anförda tillstyrker vi m otionerna Sk59 och Sk379 i berörda 
delar. Även syftet med motion Sk53 S r  i väsentliga delar anses 
tillgodosett.



dels vid m om ent 32 hem ställt
32. beträffande 600-kronorsregeln m.m., idrottsrörelsen 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
de 13, 1989/90:Sk379 yrkandena 4 och 5 och proposition 
1989/90:110 i denna del och m otionerna 1989/90:Sk98 yrkande
na 3 och 4, 1989/90:Sk70, 1989/90:Sf350 och 1989/90:Sk447 
yrkandena 1 och 3 och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk53 
yrkandena 3—5, 1989/90:Sk96 yrkande 10, 1989/90:Skl21 y rkan
dena 1 och 2, 1989/90:Sk404 och 1989/90:Sk637 yrkande 2 hos 
regeringen begär nytt förslag i enlighet med vad ovan anförts.

51. 600-kronorsregeln m.m., idrottsrörelsen 
(mom. 32)
Görel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Av skäl som åberopats av bl.a. c-ledam öterna i en avvikande m ening 

till kulturutskottets yttrande till skatteutskottet föreslår vi att gränsen 
för skatteplikt för tävlingsvinster bör gå vid 0,03 basbelopp. Detta 
innebär, med nu gällande basbelopp, att vinster om  ett sam m anlagt 
värde om  ca 900 kr. b lir skattefria. D ärm ed tillstyrker vi c-m otionen 
Sk96 i denna del. Vi motsätter oss också förslaget att ta ut socialavgif
ter på alla belopp över 1 000 kr. Som föreslås i centerm otionen Sk98 
yrkande 3 bör socialavgifter tas ut först för ersättningar över ett halvt 
basbelopp. K ontrolluppgift skall ej heller behöva läm nas på priser 
vilkas värde ej överstiger 1 000 kr. (yrkande 4). Även syftet med av 
övriga företrädare för centerpartiet väckta m otioner får anses tillgodo
sett.

dels vid m om ent 32 hem ställt
32. beträffande 600-kronorsregeln m.m., idrottsrörelsen 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk96 yrkande 10 
och proposition 1989/90:110 i denna del och m otionerna 
1989/90:Sk98 yrkandena 3 och 4, 1989/90:Sk70, 1989/90:Sf350 
och 1989/90:Sk447 yrkandena 1 och 3 och med avslag på m otio
nerna 1989/90:Sk53 yrkandena 3—5, 1989/90:Sk59 yrkande 13, 
1989/90:Skl21 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk379 yrkandena 4 
och 5, 1989/90:Sk404 och 1989/90:Sk637 yrkande 2 hos regering
en begär nytt förslag i enlighet med vad ovan anförts.

52. Ökade levnadskostnader (mom. 33)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi delar de principiella utgångspunkter för en fram tida traktam ents- 

beskattning som ligger till grund för förslaget i propositionen. Alla 
traktam enten bör således bli skattepliktiga och avdrag medges för



faktisk fördyring av levnadskostnaderna. Vi godtar också de avdragsbe- 
lopp sorn föreslås i propositionen, m en riksdagen bör enligt vår 
m ening uttala att beloppen bör räknas upp i takt med penningvärde
försäm ringen. Detta innebär att vi tillstyrker m otion Sk59 (m ) i denna 
del.

dels vid m om ent 33 hem ställt
33. beträffande ökade levnadskostnader 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk59 yrkande 15, 
med anledning av proposition 1989/90:110 i denna del och och 
med avslag på m otionerna 1989/90:Sk418 och 1989/90:Sk449 i 
denna del som sin m ening ger regeringen till känna vad ovan 
anförts angående en uppräkning  av avdragen.

53. Ökade levnadskostnader (mom. 33)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Utöver vad som anförts ovan i en särskild reservation delar jag 

m p-m otionärens uppfattning att den skattefria lyxbetonade konsum tio
nen i samband med bl.a. kurser, konferenser, tjänsteresor och andra 
uppdrag i tjänsten — på bekostnad av andra skattebetalare — är 
stötande, särskilt med tanke på de eftersatta behoven inom  skolan och 
andra om råden av samhällslivet. Riksdagen bör därför hos regeringen 
begära en om prövning av skattebestäm m elserna beträffande bl.a. natt
traktam enten och vissa konferenser. Med det anförda tillstyrker jag 
bifall till motion Sk449 (m p) i denna del.

dels vid m om ent 33 hem ställt
33. beträffande ökade levnadskostnader 

att riksdagen med anledning av motion 1989/90:Sk449 i denna 
del och proposition 1989/90:110 i denna del och med avslag på 
m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 15 och 1989/90:Sk418 hos 
regeringen begär en om prövning av skattereglerna i enlighet 
med vad ovan förordats.

54. Bilkostnader i tjänsten (mom. 34)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi föreslår att tidigare gällande regler för avdrag för resa med egen 

bil i tjänsten återinförs så till vida att den faktiska kostnaden alltid 
skall vara avdragsgill. Nya schablonbelopp bör på sedvanligt sätt fest
ställas i förhandlingar med hänsyn till de ökade kostnader som upp
kom m it. Med det anförda tillstyrker vi m otion Sk59 i denna del.



dels vid m om ent 34 hemställt:
34. beträffande bilkostnader i tjänsten 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk59 yrkande 47, 
med anledning av m otionerna 1989/90:Sk310, 1989/90:Sk403 yr
kande 4, 1989/90:Sk357, 1989/90:Sk341 yrkande 3, 1989/90: 
Sk360, 1989/90:Sk440 yrkande 4, 1989/90:Sk450 yrkande 1, 
1989/90:Sk363 och 1989/90:Sk441 yrkande 2 och med avslag på 
m otionerna 1989/90:Sk434 yrkande 2, 1989/90:Sk96 yrkande 9, 
1989/90:Sk95 yrkandena 4 och 7, 1989/90:Sk344 yrkandena 1 
och 2, 1989/90:Sk382, 1989/90:Sk323 yrkande 1 och 1989/90: 
Sk438 hos regeringen begär förslag om  återinförd rätt till avdrag 
för faktiska kostnader i enlighet med vad ovan anförts.

55. Bilkostnader i tjänsten (mom. 34)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Vi anser att beslutet hösten 1989 om  begränsningen i avdraget för 

resa med egen bil i tjänsten bör rivas upp. Beslutet har medfört 
problem  för både arbetsgivare och arbetstagare, kom m unernas kostna
der för t.ex. hem tjänsten har ökat kraftigt. H ärtill kom m er köp av nya 
bilar, leasing och investeringar i parkeringsplatser etc. Det är viktigt att 
effekten av reglerna analyseras för att de sam hällsekonom iska kostna
derna skall kunna m inim eras. M öjligheterna att fa avdrag för egen bil i 
tjänsten är viktig för många yrkesgrupper, t.ex. distriktssköterskor, 
hem sam ariter, lantbrevbärare m.fl. En bättre balans mellan bilförm ån 
och egen bil i tjänsten bör eftersträvas. Vad avser avdraget för egen bil 
i tjänsten anser vi att de verkliga kostnaderna bör få dras av. Samtidigt 
bör en schablon finnas som medger avdrag med 15 kr. per mil.

Med det anförda tillstyrker vi m otionerna Sk434, Sk96 och Sk95 i 
denna del.

dels vid m om ent 34 hemställt
34. beträffande bilkostnader i tjänsten 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk434 yrkande 
2, 1989/90:Sk96 yrkande 9 och 1989/90:Sk95 yrkandena 4 och 7, 
med anledning av m otionerna 1989/90:Sk344 yrkandena 1 och 
2, 1989/90:Sk323 yrkande 1 och 1989/90:Sk438 och med avslag 
på m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 47, 1989/90:Sk382,
1989/90:Sk310, 1989/90:Sk403 yrkande 4, 1989/90:Sk357,
1989/90:Sk341 yrkande 3, 1989/90:Sk360, 1989/90:Sk440 yrkande 
4, 1989/90:Sk450 yrkande 1, 1989/90:Sk363 och 1989/90:Sk441 
yrkande 2 hos regeringen begär förslag i enlighet med vad ovan 
anförts.



56. Bilresor till och från arbetsplatsen (mom. 35)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Det belopp som medges för avdrag för resor till och från arbetet har 

legat stilla under flera år. Samtidigt har regeringen, ofta med stöd av 
andra partier men med m otstånd från m oderata sam lingspartiet, höjt 
kostnaderna för bilism en kraftigt.

Det är därför rim ligt att nu  se över dessa bestäm melser så att 
avdragsbeloppet anpassas till kostnadsutvecklingen. Regeringen bör 
återkom m a till riksdagen med förslag som kan träda i kraft den 1 
januari 1991.

För föräldrar som i samband med sin resa till arbetet måste läm na 
respektive häm ta barn  på daghem eller i annan  form av barnom sorg 
bör det vara den totala restiden som ligger till grund för beräkning av 
tidsvinsten. Reglerna för tidsvinstberäkning bör utform as med hänsyn 
härtill. Med det anförda tillstyrker vi m otionerna Sk59 och Sk440 i 
denna del.

dels vid m om ent 35 hem ställt
35. beträffande bilresor till och från arbetsplatsen 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 
12 och 1989/90:Sk440 yrkande 5, med anledning av m otionerna 
1989/90:Sk440 yrkandena 1, 2 och 5 och 1989/90:Sk413 yrkande 
2 och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk74 yrkande 18, 
1989/90:Sk96 yrkande 16, 1989/90:Sk315, 1989/90:Sk322,
1989/90:Sk345, 1989/90:Sk325 och 1989/90:Sk392 yrkande 6 som 
sin m ening ger regeringen till känna vad ovan anförts beträf
fande avdragsbeloppen för bilresor m.m.

57. Bilresor till och från arbetsplatsen (morn. 35)
Görel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
De s.k. reseavdragen är av stor betydelse för en decentraliserad 

sam hällsstruktur med en levande landsbygd. Avdraget är också fördel- 
ningspolitiskt betydelsefullt eftersom befolkningen på landsbygden i 
genom snitt har lägre inkom st än i övriga län. D ärm ed får dessa också 
ett m indre utbyte av m arginalskattesänkningarna i samband med skat
tereform en. För m ånga m änniskor finns ingen utbyggd kollektivtrafik 
och således inga alternativ  till bilresa till arbetet. Den samlade alterna
tivkostnaden för att delta i förvärvsarbetet får inte bli så hög att 
m änniskor gynnas ekonom iskt då de är hem m a från arbetet.

Vi anser att beslutet om  m om s på energi skall rivas upp. Skulle 
ändå nuvarande regler kvarstå yrkar vi att avdraget för resa med bil till 
och från arbetet höjs till 15 kr Vmil oberoende av körsträcka. Avdrag 
för övriga fortskaffningsmedel höjs i paritet med bilavdraget.



Likaväl som  avdrag får göras för resa till och från arbetsplatsen 
borde det för att underlätta för sm åbarnsföräldrarna vara möjligt för 
dem  att få räkna in läm nande och häm tning av barn i i barnom sorgen 
i sin arbetsresa vid beräkning av reskostnad och restid. Det är ju  inte 
möjligt för alla att få daghem splats eller motsvarande i närheten av sin 
bostad, och eftersom  barntillsyn är en förutsättning för att sm åbarns
föräldrarna skall kunna ha ett förvärvsarbete utanför hem m et och 
därm ed få en arbetsinkom st är det befogat att utöka rätten till reseav
drag på detta sätt.

Vi anser att riksdagen bör begära förslag av regeringen med angiven 
inrik tn ing och tillstyrker därför m otionerna Sk96, Sk322 och Sk345 i 
denna del.

dels vid m om ent 35 hem ställt
35. beträffande bilresor till och från arbetsplatsen 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande 
16, 1989/90:Sk322 och 1989/90:Sk345, med anledning av m otion 
1989/90:Sk315 och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk59 yr
kande 12, 1989/90:Sk74 yrkande 18, 1989/90:Sk440 yrkandena 1, 
2 och 5, 1989/90:Sk413 yrkande 2, 1989/90:Sk325 och 1989/90: 
Sk392 yrkande 6 hos regeringen begär förslag om  nya regler för 
avdrag för bilresor i enlighet med vad ovan anförts.

58. Bilresor till och från arbetsplatsen (mom. 35)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
De s.k. reseavdragen är av stor betydelse för många m änniskor med 

lägre inkom ster, och avdraget har även en betydande regionalpolitisk 
betydelse. Det var därför värdefullt att regeringen tvangs backa från 
sina ursprungstankar på denna punkt.

Det kan vidare övervägas om  reseavdragen bör höjas i vissa regioner 
där avstånden är stora och m öjligheterna att bygga upp en väl funge
rande kollektivtrafik är begränsade. Reglerna borde även om  möjligt 
utformas så att sam åkning främjas.

Likaväl som avdrag får göras för resa till och från arbetsplatsen 
borde det för att underlätta för sm åbarnsföräldrarna vara möjligt för 
dem att få räkna in läm nande och häm tning av barn i i barnom sorgen 
i sin arbetsresa vid beräkning av reskostnad och restid. Det är ju inte 
möjligt för alla att få daghemsplats eller motsvarande i närheten av sin 
bostad och eftersom barntillsyn är en förutsättning för att sm åbarnsför
äldrarna skall kunna ha ett förvärvsarbete u tanför hem m et och där
med få en arbetsinkom st är det befogat att utöka rätten till reseavdrag 
på detta sätt.

Jag anser att riksdagen bör begära förslag av regeringen med angiven 
inrik tn ing och tillstyrker därför m otionerna Sk322 och Sk345 i denna 
del.



dels vid m om ent 35 hem ställt
35. beträffande bilresor till och från arbetsplatsen 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk322 och 
1989/90:Sk345, sam t med anledning av m otion 1989/90:Sk325 
och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk315, 1989/90:Sk96 
yrkande 16, 1989/90:Sk59 yrkande 12, 1989/90:Sk74 yrkande 18, 
1989/90:Sk440 yrkandena 1, 2 och 5, 1989/90:Sk413 yrkande 2, 
och 1989/90:Sk392 yrkande 6 hos regeringen begär förslag om  
nya regler för avdrag för bilresor i enlighet med vad ovan 
anförts.

59. Bilresor till och från arbetsplatsen (mom. 35)

Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Avdraget för resor till och från arbetet bör p rim ärt anpassas efter 

önskem ålet att inte uppm un tra  bilresor i tätorter. Avdraget bör knytas 
till person snarare än till fortskaffningsmedel och därigenom  upp
m untra till användning av allm änna kom m unikationsm edel och sam- 
åkning i högre grad än det nuvarande avdraget. Med hänsyn till att en 
stor del av skatteförvaltningens och skattedom stolarnas arbete går åt till 
att pröva bl.a. tvåtim m arsregeln i det nuvarade avdraget bör en ny 
regel vara utform ad så att den innebär en adm inistrativ förenkling och
ger berörda m yndigheter m öjligheter att koncentrera sig på viktigare
uppgifter.

Mot bakgrund av det anförda biträder jag m iljöpartiet de grönas 
förslag att m inim iavståndet för avdrag skall vara 1,5 mil enkel resa. Är 
avståndet längre bör den skattskyldige ha rätt till avdrag med 8 kr. per 
mil oberoende av vilket fortskaffningsmedel han i verkligheten använt. 
Vidare bör ett avdragstak på 30 000 kr. införas.

Jag anser att riksdagen bör hos regeringen begära förslag i enlighet 
med det anförda. Jag tillstyrker således m iljöpartiet de grönas m otion 
Sk74 i denna del och avstyrker övriga nu behandlade m otionsyrkan
den.

dels vid m om ent 35 hem ställt
35. beträffande bilresor till och från arbetsplatsen 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk74 yrkande 18,
med anledning av m otion 1989/90:Sk392 yrkande 6 och med
avslag på m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 12, 1989/90:Sk96 
yrkande 16, 1989/90:Sk315, 1989/90:Sk440 yrkandena 1, 2 och 5, 
1989/90:Sk322, 1989/90:Sk345, 1989/90:Sk413 yrkande 2 och 
1989/90:Sk325 hos regeringen begär förslag till nya regler för 
avdrag för resor till och  från arbetet i enlighet med vad ovan 
anförts.



Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi instäm m er i princip i propositionens förslag att grundavdrag inte 

skall medges från inkom st av kapital, m en för att undvika att mycket 
sm å belopp ger upphov till taxeringsåtgärder och debitering av skatt 
bör ett särskilt grundavdrag på 1 000 kr. även fortsättningsvis medges.

Detta grundavdrag bör sam ordnas med det allm änna grundavdraget 
så att den totala sum m an inte kan överstiga det senare. Enligt vår 
m ening är det ett orim ligt synsätt att små barn så tidigt som möjligt 
"skall vänja sig vid att betala skatt". Tvärtom  bör alla de m öjligheter 
som står till buds för att uppm un tra  barn  att spara utnyttjas.

Vi föreslår att riksdagen, med bifall till m otion Sk59 i denna del, 
hos regeringen begär förslag m ed denna inriktning.

dels vid m om ent 38 hem ställt
38. beträffande sparavdrag m.m. 

att riksdagen med an ledning  av m otion 1989/90:Sk59 yrkande 24 
och propositionen i denna del och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk56 yrkande 4, 1989/90:Sk96 yrkande 23 och 1989/90: 
Sk74 yrkandena 22 och 23 hos regeringen begär nytt förslag om  
särskilt grundavdrag från kapitalinkom st i enlighet med vad 
ovan förordats.

61. Sparavdrag m.m. (mom. 38)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Vi m otsätter oss att sparavdraget slopas. Stim ulanser för det privata 

sparandet är mycket angelägna. Det s.k. sparavdraget är en sådan 
stim ulans fram för allt av betydelse för sm åspararna med låga eller 
norm ala inkom ster. En person med i dag låg m arginalskatt och som 
tidigare utnyttjat sparavdraget riskerar att få höjd skatt på sitt sparande 
efter skattereform en. Detta är en följd av att vederbörande ej fått 
någon större nytta av att skattesatsen sänkts till 30 % på sparandet. 
D enna risk bör undanröjas. E tt sparavdrag bör enligt vår uppfattning 
även i fortsättningen finnas kvar i skattesystemet. Med tanke på att 
skattesatsen sänks finner vi en läm plig nivå på avdraget vara 1 000 kr. 
Vi tillstyrker således m otion Sk96 i denna del och förordar att riksda
gen hos regeringen begär förslag med denna inriktning.

dels vid m om ent 38 hem ställt
38. beträffande sparavdrag m.m. 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk96 yrkan
de 23 och 1989/90:Sk56 yrkande 4 och propositionen i denna 
del och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 24 och



1989/90:Sk74 yrkandena 22 och 23 hos regeringen begär nytt 
förslag om  sparavdrag i enlighet med vad ovan anförts.

62. Sparavdrag m.m. (mom. 38)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Jag biträder m iljöpartiet de grönas förslag om  ett grundavdrag på 

500 kr. inom  inkom stslaget kapital. G rundavdraget skall ej fa leda till 
att underskott uppkom m er inom  inkomstslaget kapital, ej heller få 
dras av om  inkom stslaget redan före grundavdraget visar underskott.

Jag föreslår vidare att ett sparavdrag får göras med 30 % av den del 
av kapitalinkom sterna (brutto , dvs. före eventuella avdrag i detta 
inkomstslag) som understiger 6 000 kr. Detta betyder att skatten på 
dessa m indre kapitalinkom ster endast b lir 21 % i stället för 30 % på 
den nom inella kapitalinkom sten. Detta m otsvarar i de räkneexem pel 
som angetts i RINK av en real skattesats på 52,5 %  för de första 6 000 
kr. i stället för 75 %  om  inget sparavdrag får göras.

Riksdagen bör hos regeringen begära förslag med denna innebörd. 
Jag tillstyrker således m otion Sk74 i denna del.

dels vid m om ent 38 hem ställt
38. beträffande sparavdrag m.m.

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk74 yrkandena 
22 och 23 och propositionen i denna del och med avslag på 
m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 4, 1989/90:Sk96 yrkande 23 
och 1989/90:Sk59 yrkande 24 hos regeringen begär förslag om  
grundavdrag och sparavdrag i enlighet med vad ovan anförts.

63. Avräkning av underskott senare år (mom. 39)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt vår m ening bör uppkom na underskott i inkomstslaget kapital 

få sparas och utnyttjas även vid senare beskattningsår. Vi tillstyrker 
därför m otion Sk59 och förordar att riksdagen hos regeringen begär 
förslag härom .

dels vid m om ent 39 hem ställt
39. beträffande avräkning av underskott senare år

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk59 yrkande 23 
och propositionen i denna del hos regeringen begär nytt förslag 
om  rätt att utnyttja underskott vid senare beskattningsår i enlig
het med vad ovan anförts.



64. Kvittning av reavinst mot reaförlust (mom. 40)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Förslaget i propositionen att reaförluster enligt huvudregeln skall 

vara avdragsgilla till 70 % innebär en förbättring så till vida att 
reaförluster överhuvud taget får kvittas mot andra inkom ster än reali
sationsvinster. D et är å andra sidan en försäm ring så till vida att en 
realisationsförlust norm alt får kvittas till hund ra  procent m ot en 
realisationsvinst. I detta avseende har em ellertid  vissa begränsningar 
införts för ak tier och m otsvarande instrum ent. Enligt vår m ening bör 
realisationsförluster vara fullt avdragsgilla m ot relisationsvinster och 
avdragsgilla till 70 %  mot övriga inkom ster. Vi föreslår att riksdagen 
hos regeringen begär förslag med angiven innebörd och tillstyrker 
därför m otion Sk59 i denna del.

dels vid m om ent 40 hem ställt
40. beträffande kvittning av reavinst m ot reaförlust

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk59 yrkandena 
25 och 34 och propositionen i denna del hos regeringen begär 
förslag till nya regler om  rätt att kvitta reavinst m ot reaförlust.

65. Avdragsbegränsningar för ränteutgifter (mom. 41)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
M otiveringen till förslaget i propositionen om  ränteavdragsbegräns- 

ning är risken för skatteplaneringsåtgärder. Ett motiv för överdriven 
skatteplanering har em ellertid  varit den mycket höga beskattningen av 
kapitalinkom ster. När skattesatsen nu sänks till 30 % bortfaller i de 
allra flesta fall m otivet för sådana åtgärder. T ransaktioner i syfte att 
m inska skatten är dessutom ofta riskfyllda och m edför avbränningar 
genom ersättning till de institutioner som fungerar som m ellanhand. 
A llt talar för att någon ränteavdragsbegränsning överhuvud taget inte 
behövs.

E n  orim lig  effekt av föreliggande förslag b lir att barn under 18 år 
sannolikt inte skulle kunna överta ett sm åhus exempelvis om  föräld
rarna skulle om kom m a.

Förslaget om  ränteavdragsbegränsning bör således avslås. Vi tillstyr
ker därför m otion Sk59 i denna del och förordar att riksdagen hos 
regeringen begär förslag med denna innebörd.

dels vid m om ent 41 hem ställt
41. beträffande avdragsbegränsningar fö r  ränteutgifter

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk59 yrkande 27 
och propositionen i denna del och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk74 yrkande 24 och 1989/90:Sk81 yrkandena 17 och 28 
hos regeringen begär förslag i enlighet med vad ovan anförts.



66. Avdragsbegränsningar för ränteutgifter (mom. 41)
Lars Bäckström (v) har

dels anfört följande:
Regeringen föreslår i proposition 1989/90:110 att "ränteutgifter ut

över rän te in täk ter är fullt avdragsgilla upp till 100 000 kr., medan 
överskjutande ränteutgifter ä r  avdragsgilla till 70 % ". Vänsterpartiet 
föreslår i stället ett fullständigt avdragstak för ränteutgifter vid 100 000 
kr.

På sikt bör systemet med avdrag för ränteutgifter slopas. Detta skulle 
skapa ett rakare system och m öjligheterna till skatteundandragande 
sam t lånefinansierad och skattesubventionerad konsum tion skulle mi- 
nim eras. En slopad rätt att d ra av låneräntor fordrar dock en över
gångstid. Slopade ränteavdrag kräver därjäm te nya system för att finan
siera boendekostnaderna. V änsterpartiet föreslår för detta syfte inrät
tande av en statlig bostadsbank.

Vänsterpartiet förordar att riksdagen hos regeringen begär förslag i 
enlighet med det anförda och tillstyrker därför m otion Sk81 i denna 
del.

dels vid m om ent 41 hem ställt
41. beträffande avdragsbegränsningar fö r  ränteutgifter 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 
17 och 28 och propositionen i denna del och med avslag på 
m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 27 och 1989/90:Sk74 yrkande 
24 dels som sin m ening ger regeringen till känna vad ovan 
anförts angående systemet med avdrag för ränteutgifter m .m., 
dels hos regeringen begär nytt förslag om  avdragstak m.m. i 
enlighet m ed vad ovan anförts.

67. Avdragsbegränsningar för ränteutgifter (mom. 41)
Gösta Lynga (m p) har

dels anfört följande:
Jag avvisar regeringens förslag om  att rän tor skall S  dras till 70 % 

över avdragstaket. Detta förslag är dåligt m otiverat. De farhågor som 
tidigare framförts om  bl.a. svårigheter för riskkapitalförsörjning till 
m indre företag synes ju  tillgodosedda genom de förslag om  undantag 
för avdragstaket för aktieägartillskott till fåmansföretag som framlagts i 
propositionen. Mot bakgrund härav ansluter jag mig till det förslag 
som  lyfts fram av m iljöpartiet de gröna att inga ränteavdrag skall få ske 
över ett avdragstak med följande utform ning.

Varje inkom sttagare medges ett avdrag om  m axim alt 30 000 kr. för 
ränteutgifter, och dessutom ett avdrag om  maxim alt 90 000 kr. för 
rän to r på lån mot säkerhet i egenägd perm anentbostad eller för räntor 
på privat lån med säkerhet i egen perm anentbostad eller för räntor på 
privat lån med säkerhet i boende. Med detta förslag kom m er alltså en 
ensam  fam iljeförsörjare i en villa att kunna göra ett avdrag om



120 000 kr. m edan ett par får dra av maxim alt 150 000 kr. För 
boende i hyreshus blir avdraget maxim alt 30 000 kr per person. 
Skillnaden motiveras av att för lån till hyreshus liksom gem ensam m a 
lån i en bostadsrättsförening gäller m er generösa regler för räntebidrag 
som är anpassade till att någon avdragsrätt för rän torna inte kan 
tillgodogöras. Det föreslagna ränteavdragstaket b lir därför neutralt mel
lan boendeform erna medan regeringens förslag i realiteten betyder ett 
oneu tra lt och därm ed om otiverat gynnande av personer som bor i 
hyresrätt och delvis bostadsrätt.

Med det anförda tillstyrker jag m otion Sk74 i denna del.

dels vid m om ent 41 hem ställt
41. beträffande avdragsbegränsningar fö r  ränteutgifter 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk74 yrkande 24 
och propositionen i denna del och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk59 yrkande 27 och 1989/90:Sk81 yrkandena 17 och 28 
hos regeringen begär förslag om  differentierat avdrag i enlighet 
med vad ovan anförts.

68. Allemanssparande m.m. såvitt avser 
sparstimulanser m.m. (mom. 42, delvis)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi föreslår följande åtgärder för att stim ulera till ett långsiktigt 

hushållssparande.
Långsiktigt sparande bör stim uleras genom  att ett startsparande 

införs som gör det möjligt för bland annat föräldrar att bygga upp ett 
startkapital för barn och ungdom ar. V idare bör pensionssparande! 
breddas så att det också kan ske i bank med liknande skattefördelar 
som gäller för det nuvarande försäkringssparande!.

En breddning av bostadsägandet är det bästa sättet att åstadkom m a 
en jäm nare fördelning av förm ögenhetstillgångarna. O m vandling av 
hyreslägenheter till bostadsrätts- och även ägarlägenheter bör underlät
tas. E tt m ålinrik ta t bosparande i bank bör stödjas med statliga prem ier.

Det enskilda aktiesparandet har under lång tid straffbeskattats, vilket 
lett till att hushållen sålt ut betydande aktieinnehav till institutioner. 
D enna utveckling måste vändas, vilket förutsätter att nuvarande skatte- 
mässiga d iskrim inering av privatpersoners aktieägande upphör. Därför 
bör bland annat följande åtgärder vidtas: löntagarfonderna avskaffas 
och tillgångarna används som sparstim ulans så att en m ajoritet av den 
vuxna befolkningen kan bli aktiesparare, statliga företag försäljs, rea
vinstbeskattningen av aktier förenklas och lindras, dubbelbeskattning
en av aktieutdelningar avskaffas, taxeringsvärdets genomslag vid arvs-, 
gåvo- och förm ögenhetsbeskattningen minskas, om sättningsskatten på 
ak tier avskaffas och anställdas andel-i-vinst-system prem ieras och utvid
gas.



Någon form av nyetableringskonto skulle också underlätta nyföreta
gande. En person skulle t.ex. kunna göra insättningar på ett särskilt 
nyetableringskonto med m öjlighet till avdrag från sin tjänsteinkom st. 
När företaget startas får m edlen på kontot användas för att bestrida 
utgifter i företaget. Nyetableringskontot skulle innebära att den som 
startar ett företag skulle kunna finansiera eventuella förluster med 
obeskattade medel.

Vi föreslår att riksdagen hos regeringen begär förslag om  de näm nda 
sparstim ulerande åtgärderna och att frågan om  nyetableringskonton 
utreds. Med det anförda tillstyrker vi m otionerna Sk59 och Sk341 i 
denna del.

dels vid m om ent 42 — såvitt nu  är i fråga — hem ställt
42. beträffande allemanssparande m.m. såvitt avser sparstimulan- 

ser m.m.
att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 8 
och 1989/90:Sk341 yrkande 8 och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk56 yrkande 6, 1989/90:Sk94 yrkande 5, 1989/90:Sk96 
yrkande 22, 1989/90:Sk331, 1989/90:Sk354 yrkande 3, 1989/90: 
Sk416, 1989/90:Sk361 yrkande 3 och 1989/90:Sk406 yrkandena 1 
och 2 som sin m ening ger regeringen till känna vad ovan anförts 
angående sparstim ulanser m.m.

69. Allemanssparande m.m. såvitt avser 
sparstimulanser m.m. (mom. 42, delvis)
G örel T hurdin  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
För att öka hushållssparande! behövs konkreta åtgärder. Det krävs 

bl.a. för att öka lönsam heten för sparande. Vi ställer oss bakom  
centerpartiets förslag att ett program  för ökat sparande och decentrali
serat ägande skall tas fram. M ålsättningen för det totala finansiella 
sparandet bör sättas högt. Detta för att kunna nettoam ortera statsskul
den. Ö verskottet skall i huvudsak genereras i hushållssektorn. Målsätt
ningen för hushållssparande! bör vara att på sikt få en sparkvot för 
hushållen på 10 %.

Vissa av de förändringar i kapitalbeskattningen som föreslås via 
skattereform en, bl.a. en enhetlig skattesats på 30 % kopplat till av- 
dragsbegränsningar för lån, kom m er förhoppningsvis att ge vissa bidrag 
till att förbättra sparandet. Em ellertid  föreslår regeringen genom  skat
tereform en ävenledes en del försäm rade villkor för sparandet — bl.a. 
ett slopat sparavdrag och ökad beskattning bl.a. på allem anssparandet. 
Sam m antaget anser vi att de nu föreslagna sparstim ulanserna inte på 
långt när är tillräckliga. Vi föreslår mot denna bakgrund införande av 
personliga investeringskonton.

Följande rik tlin jer för personliga investeringskonton bör gälla.
-  Personliga investeringskonton införs för långsiktigt m ålsparande.



-  Insättningarna maxim eras till ett halvt basbelopp per år och undan- 
tas från beskattning.

-U t ta g  utan skattekonsekvenser S r  endast göras till investeringar i 
perm anentbostad eller i eget företag.

-  Beskattningen sker när tillgången avyttras.
-  Vid uttag till annan  användning sker beskattning om edelbart.

Det bör ankom m a på regeringen att verkställa den ytterligare utred
ning som kan krävas och snarast återkom m a till riksdagen med ett 
konkret förslag om  införande av personliga investeringskonton, också 
innefattande ett förslag till finansiering för de statsfinansiella kostnader 
som uppkom m er på kort sikt. M ålsättningen bör vara att införa 
personliga investeringskonton från den 1 januari 1991. Detta bör 
regeringen ges till känna.

För att åstadkom m a ökade förutsättningar för en stor del av de icke 
börsnoterade små och m edelstora aktiebolagen att tillgodogöra sig 
riskkapitalm arknaden bör också en rad åtgärder eller reform er övervä
gas.

En reform  skulle vara att ge enskilda placerare ett visst skattemässigt 
avdrag för placeringar i särskilda riskkapitalfonder. Riksdagen bör ge 
regeringen detta till känna.

Egenföretagarna och sm åföretagen i övrigt är helt hänvisade till sin 
egen kapitalbildning. För dessa är skattesystemets förmåga att underlät
ta och stim ulera kapitaluppbyggnaden av helt avgörande betydelse.

Det höga skattetrycket har under 1980-talet drabbat egen- och små
företagarna speciellt hårt. Från centerns sida har vi sedan länge föresla
git slopandet av beskattningen på arbetande kapital i småföretag. Ett 
slopande av förm ögenhetsbeskattningen på arbetande kapital skulle 
kraftigt förstärka fram för allt soliditeten och överlevnadsförmågan i 
småföretagen. Härigenom  skulle betydande kapitaluttag undvikas för 
att både betala den egna lönen, skatter och sociala avgifter. A ndra 
förslag är befrielse från arbetsgivaravgift det första verksam hetsåret och 
införande av privata investeringsfonder.

Med det anförda tillstyrker vi m otion Sk96 i denna del, liksom 
m otion Sk406 i denna del.

dels vid m om ent 42 — såvitt nu  är i fråga — hem ställt
42. beträffande allemanssparande m.m. såvitt avser sparstimulan- 

ser m.m.
att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande 
22 och 1989/90:Sk406 yrkandena 1 och 2 och m ed avslag på 
m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 8, 1989/90:Sk341 yrkande 8, 
1989/90:Sk56 yrkande 6, 1989/90:Sk94 yrkande 5, 1989/90:Sk331, 
1989/90:Sk354 yrkande 3, 1989/90:Sk416 och 1989/90:Sk361 yr
kande 3 som sin m ening ger regeringen till känna vad ovan 
anförts angående personliga investeringskonton m.m.



70. Allemanssparande m.m. såvitt avser 
sparstimulanser m.m. (mom. 42, delvis)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Inom  m iljöpartiet de gröna anser vi att skattereglerna inte får 

innebära säm re villkor för små företag än för stora. P e t måste vara 
möjligt för den eller dem  som  vill att spara pengar för att kunna starta 
företag med stor andel eget kapital. Enskilt sparande av investerings- 
medel för sm åföretagande bör medges m ed upp till högst 25 % av 
inkom st av arbete, dock högst två basbelopp per år, och bara belastas 
med 10 % skatt. O m  pengarna inte används för sådant företagande 
inom  rim lig tid, t.ex. fem år utan särskild prövning, bör de beskattas, 
åtm instone med ursprunglig  eller något högre skattesats. Samhället 
skall ha rätt att granska hu r investeringarna skall användas eller har 
använts, t.ex. via regionala utvecklingsfonder, närfonder eller samhälls- 
revisorer.

Jag anser att riksdagen bör som sin m ening ge regeringen det 
anförda till känna och tillstyrker således m otion Sk94 i denna del.

dels vid m om ent 42 — såvitt nu  är i fråga — hem ställt
42. beträffande allemanssparande m.m. såvitt avser sparstimulan

ser m.m.
att riksdagen med bifall till m otion 1989/9Q:Sk94 yrkande 5 och 
med avslag på m otionerna 1989/9Q:Sk96 yrkande 22 , 1989/90: 
Sk59 yrkande 8, 1989/90:Sk341 yrkande 8, 1989/90:Sk56 yrkande 
6, 1989/90:Sk331, 1989/90:Sk354 yrkande 3, 1989/90:Sk416, 
1989/90:Sk361 yrkande 3 och 1989/90;Sk406 yrkandena 1 och 2 
som sin m ening ger regeringen till känna vad ovan anförts 
angående ett system med lägre skatt på sparande för att starta 
företag.

71. Allemanssparande m.m. såvitt avser beskattning 
av ränta m.m. (mom. 42, delvis)
Lars Bäckström (v) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Vi ansluter oss till den m ening sorn företräds av v- och mp- 

ledam öterna i finansutskottet att det ligger ett stort värde i att beskatt
ningen av kapitalinkom ster utform as enhetligt och likformigt. Avkast
ningen från allem ans- och pensionssparande! föreslås i propositionen 
bli beskattad med avsevärt lägre skattesatser än de 30 %  som föreslås 
gälla för vanligt banksparande. Även för aktiesparande föreslås en rad 
undantag från huvudregeln. Såsom vänsterpartiet påpekar i motion 
Sk81 kom m er avsaknaden av en enhetlig  skattesats att öppna väg för 
skatteplanering och leda till att nuvarande orättvisor består. I enlighet



därm ed föreslår vi därför att alla typer av kapitalavkastning, med 
undantag för reavinstbeskattning av perm anentbostäder, beskattas på 
ett enhetligt sätt med en statlig inkom stskatt på 30 %.

Vad vi här anfört innebär att vi avstyrker propositionens förslag i 
denna del samt tillstyrker m otion Sk81 och Sk74 i denna del.

dels vid m om ent 42 — såvitt nu  är i fråga — hem ställt
42. beträffande allemanssparande, m.m. såvitt avser beskattning 

av ränta m.m.
att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk81 yrkan
dena 19 och 22 och 1989/90:Sk74 yrkande 25 propositionen i 
denna del och hos regeringen begär nytt förslag i enlighet med 
vad ovan anförts.

72. Reavinst på aktier m.m. (mom. 43)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt förslaget i propositionen skall kapitalvinster behandlas på 

sam m a sätt som kapitalinkom ster. Som anförs i reservation 1 är detta 
orim ligt. Kapitalvinster uppkom m er till skillnad från kapitalinkom ster 
oftast över en längre tidsperiod och under risk. I allm änhet finns också 
m öjlighet att avstå från att realisera vinsten. En hög kapitalvinstbe
skattning m edför besvärande inlåsningseffekter.

Vid beräkning av den vinst som kan ha uppkom m it vid en försälj
n ing bör anskaffningsvärdena indexuppräknas. Detta bör gälla oavsett 
tillgångens art. På detta vis kan inte realisationsvinster som endast är 
nom inella kom m a att beskattas. I det system som föreslås i propositio
nen kan t.o.m . reala förluster bli beskattade.

I m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m ) yrkandena 32, 33 och 35 
begär m otionärerna förslag om  indexreglering av anskaffningsvärdena 
för aktier och en snabbutredning om  avskaffande av aktie vi nstbeskatt- 
ningen. Vi tillstyrker detta och förslaget i sam m a m otion om  en 
generell rätt till uppskov ett år m ed betalningen av skatten på reavins
ten.

dels vid m om ent 43 hem ställt
43. beträffande reavinst på aktier m.m.

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk59 yrkandena 26 i 
denna del, 32, 33 och 35 med an ledning  av regeringens förslag 
och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk81 yrkandena 21, 22 
och 25, 1989/90:Sk444 yrkande 6, 1989/90:Sk452 yrkandena 1—4 
och 6 och 1989/90:Sk453 yrkande 3 hos regeringen begär förslag 
om  indexreglering av anskaffningsvärdena för aktier och en 
snabbutredning om  avskaffande av aktievinstbeskattningen.
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73. Reavinst på aktier m.m. (mom. 43)
Lars Bäckström (v) har

dels anfört följande:
Det förslag som läggs fram från vänsterpartiets sida innebär att vi 

förespråkar en strikt enhetlig  kapitalbeskattning på 30 % utan de 
många undantag som medges i propositionen. För aktievinstbeskatt- 
ningens del innebär detta att hela vinsten bör tas upp till beskattning 
och att m an alltså inte skall få avräkna 20 % av försäljningspriset som 
en schablon för anskaffningsvärdet. Reaförluster skall enligt propositio
nen i p rincip  få dras av med 70 %. Vi instäm m er i detta förslag och 
avstyrker de undantag som regeringen föreslår i fråga om realisations
förluster på m arknadsnoterade aktier. Med det anförda tillstyrker vi i 
princip m otion Sk81 yrkandena 21 och 25. Regeringen bör lägga fram 
förslag till de lagändringar som behövs under hösten 1990.

dels vid m om ent 43 hem ställt
43. beträffande reavinst på aktier m.m.

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk81 yrkan
dena 21, 22 och 25 och 1989/90:Sk444 yrkande 6 och regering
ens förslag och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
dena 26 i denna del, 32, 33 och 35, 1989/90:Sk452 yrkandena 
1 — 4 och 6 och 1989/90:Sk453 yrkande 3 hos regeringen begär 
nytt förslag av den innebörd som anges i reservationen.

74. Reavinst på optioner och fordringar (mom. 44)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt propositionen blir reaförluster på prem ieobligationer avdrags

gilla till 70 % . Inkom stskatteutredningen föreslog att sådana förluster 
skulle vara fullt avdragsgilla såsom räntekostnader. Inkom stskatteutred- 
ningens förslag bör enligt vår m ening genomföras. Det anförda innebär 
att vi instäm m er i yrkande 37 i m otion Sk59 av Carl Bildt m.fl. (m). 
Som anförs i denna m otion bör också frågan om reavinstbeskattning 
av fordringar lösas på annat sätt än som föreslagits i propositionen. 
Sådana vinster bör beskattas enligt reglerna för ränta och inte enligt 
reglerna för realisationsvinster och realisationsförluster. Vi tillstyrker 
alltså det yrkande i detta hänseende som framställs i m otionen (yrkan
de 36).

deb  i m om ent 44 hem ställt
44. beträffande reavinst på optioner och fordringar

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk59 yrkandena 
36 och 37 och regeringens förslag samt med avslag på m otion 
1989/90:Sk96 yrkande 28 och 29 hos regeringen begär nytt 
förslag av den innebörd som anges i m otionen.



75. Reavinst på optioner och fordringar (mom. 44)
G örel Thurdin  och Rolf K enneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Som anförs i m otion Sk96 av O lof Johansson m.fl. (c) bör räntan på 

konvertibla skuldebrev behandlas som ränta och inte som utdelning 
vilket föreslås i propositionen. I m otionen påtalas också att det förslag 
som regeringen lägger fram  om  ändrade regler för beskattningen av 
optioner kan befaras fa snedvridande effekter. Förslaget i propositio
nen bör alltså inte genom föras. Vi instäm m er alltså i de yrkanden i 
dessa hänseenden som  framställs i m otionen (yrkandena 28 och 29).

dels vid m om ent 44 hem ställt
44. beträffande reavinst på optioner och fordringar

att riksdagen med an ledning  av m otion 1989/90:Sk96 yrkandena 
28 och 29 och regeringens förslag samt med avslag på motion 
1989/90:Sk59 yrkandena 36 och 37 hos regeringen begär nytt 
förslag av den innebörd  som anges i reservationen.

76. Reavinst på övrig lös egendom (mom. 45)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I propostionen föreslås att den nuvarande skattefriheten för reavinst

er vid försäljning av lösöre m .m . slopas helt. Konst och antikviteter 
blir därm ed förem ål för en evig reavinstbeskattning utan uppräkning 
av inköpspriset. Regeringens förslag skulle bereda m arken för en 
betydande grå eller svart m arknad och många problem . Risken är 
också stor att värdefull konst legalt eller illegalt förs ut u r Sverige för 
försäljning i utlandet. Det måste också antas att det allm ännas inkom s
ter av en beskattning skulle bli mycket blygsamma. Som anförs i 
m otion Sk59 bör detta förslag inte genom föras (yrkande 39).

I detta förslag instäm m er förste vice talm an Ingegerd Troedsson (m) 
i sin m otion Sk72. I andra hand yrkas i denna m otion — inte m inst av 
praktiska skäl — ett fribelopp på 300 000 kr. vid försäljning av konst 
och antikviteter och undantag för försäljning från dödsbon.

Skulle en evig reavinstbeskattning av lösöre genom föras på sätt som 
föreslås i propositionen borde reglerna kom pletteras med sådana lätt
nader i beskattningen som föreslås i den sistnäm nda m otionen.

dels vid m om ent 45 hem ställt
45. beträffande reavinst på övrig lös egendom

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
de 39, 1989/90:Sk72 och 1989/90:Sk390 och regeringens förslag 
hos regeringen begär nytt förslag i enlighet med vad som anförts 
i reservationen.



77. Reavinst på fastigheter och bostadsrätter 
(mom. 46)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Av bostadspolitiska skäl ställer vi oss bakom  det yttrande som 

avgivits av m oderatledam öterna i bostadsutskottet att realisationsvinst
beskattningen av fastigheter i avvaktan på en bredare översyn av hela 
bostadsbeskattningen bör utform as efter den princip som anges i 
m otioner från m oderata samlingspartiet. Anskaffningsvärdet bör såle
des indexuppräknas med konsum entprisindex från första innehavsåret. 
På så vis undviks beskattning av rent nom inella vinster. Reglerna om  
uppskov med beskattning vid byte av bostad bör bibehållas och utvid
gas till att också gälla för bostadsrätter. På så sätt underlättas även 
övergången m ellan olika upplåtelseform er, och rörligheten på bostads
m arknaden kan öka. Som anförs i en tidigare reservation bör m an 
generellt medge rätt till uppskov med betalningen av skatten på en 
reavinst. En sådan kom plettering är värdefull inte m inst i fråga om  
fastigheter.

Riksdagen bör enligt vår m ening begära ett nytt förslag vad avser 
realisationsvinstbeskattningen av fastigheter med den inrik tn ing som 
ovan förordats. De nya reglerna bör kunna träda i kraft år 1991. Det 
bör dock samtidigt övervägas hur beskattningen fortsättningsvis kan 
utformas för att endast om fatta tidsmässigt korta innehav eller om  den 
helt kan slopas. Vad utskottet har anfört innebär att m otionerna Sk327 
(m ), Sk58 (m ) och Sk59 (m ) i denna del tillstyrks. M otion Sk83 (m ) 
får anses tillgodosedd och den i m otion Sk73 (m) diskuterade frågan 
blir inte aktuell med de av utskottet förordade beskattningsreglerna.

dels vid m om ent 46 hem ställt
46. beträffande reavinst på fastigheter och bostadsrätter 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
dena 26 i denna del, 28, 29, 30 och 31, 1989/90:Sk327 yrkande 
1, 1989/90:Sk58 yrkande 21, 1989/90:Sk83 och 1989/90:Sk73 och 
proposition 1989/90:110 i denna del och med avslag på motio
nerna 1989/90:Sk62, 1989/90:Sk54, 1989/90:Sk96 yrkandena 25, 
26 och 27, 1989/90:Sk81 yrkandena 26 och 27 och 1989/90:Sk95 
yrkande 2 hos regeringen begär förslag i enlighet med vad ovan 
anförts.

78. Reavinst på fastigheter och bostadsrätter 
(mom. 46)
Görel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
I likhet med centerledam öterna i bostadsutskottet motsätter vi oss att 

realisationsvinstbeskattningen av bostäder ges en sådan utform ning att 
rörligheten på m arknaden m inskar ytterligare. Risken för att nya



inlåsningseffekter skall uppstå vid ett genom förande fullt ut av det av 
regeringen förordade nya systemet för reavinstbeskattningen av bo
stadsrätter och sm åhus är enligt vår m ening uppenbar. F ram för allt 
gäller detta med avseende på effekterna av den slopade möjligheten till 
uppskov med beskattningen som regeringen föreslår.

Regeringens förslag går ut på att m öjligheterna till uppskov med 
beskattningen helt skall tas bort. Detta är naturligtvis inte logiskt. Av 
sam m a skäl som det totala skatteuttaget bör begränsas i vad avser 
realisationsvinster bör m öjligheterna till uppskov finnas kvar i vissa 
Eall. Som fram hålls i centerpartiets partim otion Sk96 måste det vara 
möjligt att få uppskov med beskattningen för de boende som byter 
bostad bl.a. av m edicinska skäl, handikappskäl eller åldersskäl.

Som föreslås i flera m otioner bör avdrag kunna medges för värdehö- 
jande reparationer som utförs under en tioårsperiod. Vidare bör den 
s.k. takregeln sättas till 60 % av försäljningspriset även i fråga om 
näringsfastigheter.

dels vid m om ent 46 hemställt
46. beträffande reavinst på fastigheter och bostadsrätter 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk54, 
1989/90:Sk58 yrkande 21, 1989/90:Sk59 yrkandena 29, 30 och 
31, 1989/90:Sk62, 1989/90:Sk83, 1989/90:Sk96 yrkandena 25, 26 
och 27 och 1989/90:Sk95 yrkande 2 och regeringens förslag och 
med avslag på m otionerna 1989/90:Sk59 yrkandena 26 i denna 
del och 28, 1989/90:Sk327 yrkande 1, 1989/90:Sk81 yrkandena 
26 och 27 och 1989/90:Sk73 hos regeringen begär nytt förslag i 
enlighet med vad som anförts i reservationen.

79. Reavinst på fastigheter och bostadsrätter 
(mom. 46)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
V änsterpartiet biträder den uppfattning som företräds av v-ledamo- 

ten i bostadsutskottet att den löpande beskattningen av boendet bör 
vara låg, m en att en större del av realisationsvinsterna skall beskattas. 
V änsterpartiet godtar dock förslaget om  en begränsningsregel för reali
sationsvinstbeskattningen av perm anentbostäder. I enlighet med v- 
m otionärernas förslag bör sålunda skatteuttaget vid försäljning av per
m anentbostäder kunna begränsas genom  en schablonregel som innebär 
att skatteuttaget begränsas till 15 %  av försäljningsintäkten. För andra 
privatbostäder bör hela realisationsvinsten beskattas.

Vad som anförts i anslutning till vänsterpartiets partim otion Sk81 
yrkandena 26 och 27 om ett skattetak för privata perm anentbostäder 
m.m. bör riksdagen som sin m ening ge regeringen till känna. Vänster
partiets ställningstagande i detta avseende innebär att regeringens för
slag liksom övriga m otionsyrkanden avstyrks i nu aktuell del.



dels vid m om ent 46 hem ställt
46. beträffande realisationsvinst på fastigheter och bostadsrätter 

att riksdagen med anledning avm otion 1989/90:Sk81 yrkandena 
26 och 27 och proposition 1989/90:110 i denna del och med 
avslag på m otionerna 1989/90:Sk96 yrkandena 25, 26 och 27, 
1989/90:Sk95 yrkande 2, 1989/90:Sk59 yrkandena 26 i denna del, 
28, 29, 30 och 31, 1989/90:Sk327 yrkande 1, 1989/90:Sk58 yrkan
de 21, m otionerna 1989/90:Sk62, 1989/90:Sk54, 1989/90:Sk83 
och 1989/90:Sk73 som sin m ening ger regeringen till känna vad 
ovan anförts.

80. Bostadsbeskattningens utformning i allmänhet 
(mom. 47)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfort följande:
U tgångspunkten för ett reform erat bostadsbeskattningssystem bör tas 

i de förslag som förs fram i partim otionerna från m oderata samlings
partiet. Det är således angeläget att hela det nuvarande systemet för 
bostadsbeskattning blir förem ål för en översyn. Det bör därvid övervä
gas om  inte denna beskattningsreform  helt kan slopas.

För att inte bostadsskatteuttaget skall öka bör, för perioden fr.o.m. 
inkom ståret 1991, vid beräkning av schablonintäkt och statlig fastig
hetsskatt hänsyn inte tas till större höjning av taxeringsvärdet enligt 
1990 års fastighetstaxering jäm fört med tidigare gällande taxeringsvärde 
än 50 %. Fastighetsskatten år 1991 bör vara oförändrad jäm fört med 
år 1990 och således inte höjas i k ronor räknat vare sig till följd av 
höjningar av skattesatsen eller höjda taxeringsvärden. För nybyggda 
fastigheter bör fastighetsskatten åsättas ett beskattningsunderlag som 
m otsvarar det taxeringsvärde som skulle ha gällt enligt utfallet av 1981 
års fastighetstaxering. Fastighetsskatten bör på sikt successivt avskaffas i 
takt med att det ekonom iska läget så medger och med utgångspunkt i 
de rik tlin jer för den framtida bostadsbeskattningen som den ovan 
förordade översynen kan kom m a fram till.

Beträffande fastighetsskatten för hyreshusenheter bör beslutet från 
hösten 1989 att fr.o.m. år 1990 höja beräkningsunderlaget för skatten 
rivas upp. Fastighetsskatten för de allm ännyttiga bostadsföretagen bör 
även fortsättningsvis vara 1,4 % av skatteunderlaget, och fastighetsskat
ten för övriga hyreshus bör i ett första steg sänkas till 2,0 % för att 
m inska spännvidden mellan de olika företagsform erna. En sådan m o
dell för fastighetsskatten undanröjer även behovet av de särskilda 
övergångsregler och reduceringsregler som föreslås i propositionen.

Vad nu förordats avseende den löpande bostadsbeskattningen av 
bostadsföretag innebär att förslagen i m oderata sam lingspartiets parti
m otioner Sk59 yrkandena 43, 44 och 46 och Sk327 yrkandena 3—7 
tillstyrks. U tskottet ställer sig också bakom  förslagen i partim otion 
Sk59 (m ) yrkande 43 om  att mangårdsbyggnaden på jordbruksfastighet 
även i fortsättningen bör beskattas som näringsfastighet. Regeringen



bör vidare återkom m a till riksdagen med förslag som innebär att även 
om  en fastighet betecknas som privatbostad skall en lokal för närings
verksam het kunna föranleda avdrag i inkomstslaget näringsverksam het 
för de kostnader som hänför sig dit. Enligt vår m ening skulle en 
avdragsrätt för reparationer i sm åhus leda till stora fördelar i form av 
bl.a. m inskat svartjobberi. En avdragsrätt t.ex. för styrkta lönekostna
der upp till ett belopp av 10 000 kr. per år bör således införas. Den 
närm are utform ningen av en sådan avdragsrätt bör kunna fastläggas i 
sam band med den av utskottet förordade översynen av sm åhusbeskatt
ningen.

Vad ovan anförts bör enligt vår uppfattning riksdagen som sin 
m ening ge regeringen till känna.

dels vid m om ent 47 hem ställt
47. beträffande bostadsbeskattningens utformning i allmänhet 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk59 yrkan
dena 43, 44 och 46, 1989/90:Sk327 yrkandena 3, 4, 5, 6 och 7 
och 1989/90:Sk453 yrkande 4 och proposition 1989/90:110 i 
denna del och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande
na 31, 32, 33 och 34 och 1989/90:Sk95 yrkande 3 som sin 
m ening ger regeringen till känna vad ovan anförts.

81. Bostadsbeskattningens utformning i allmänhet 
(mom. 47)
Görel T hurdin  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Regeringens förslag i fråga om  gränsdragningen mellan privatbostad 

och näringsfastighet vid den löpande beskattningen av sm åhus innebär 
dels att sm åhus på jordbruksfastighet fortsättningsvis norm alt kom m er 
att räknas som privatbostad, dels att den nuvarande schablonbeskatt
ningen av sm åhus slopas och ersätts av en fastighetsskatt. Vi godtar 
förslagets principiella utform ning när det gäller den löpande beskatt
ningen av sm åhus m en kan inte till alla delar acceptera förslaget såvitt 
avser gränsdragningen mellan privatbostad och näringsfastighet. För att 
undvika att vägen öppnas för fusk och skatteplanering och att under
hållet av bostadhus på landsbygden försämras tillstyrker vi med anslut
ning till förslagen i centerpartiets partim otion Sk96 att sm åhus på 
jordbruksfastighet även fortsättningsvis skall ingå i näringsverksam he
ten i enlighet med de regler som i dag gäller. Regeringens förslag i 
denna del bör i enlighet därm ed avvisas av riksdagen. O m  regeringens 
förslag godtas är det viktigt att räntefördelningen m ellan ekonom ibygg
nader och bostadsbyggnader sker på ett sådant sätt att personer på små 
jordbruksfastigheter får råd att bo kvar. I dessa fall borde räntekostna
derna i allm änhet i det väsentliga hänföra sig till boendet, och det bör 
då accepteras att dessa kostnader dras av i förvärvskällan kapital. 
Förslaget i propositionen hindrar inte en sådan tilläm pning.



Som ett väsentligt led i strävandena att m inska belastningen på 
boendet och de boende bör uttaget av fastighetsskatt m inska i förhål
lande till regeringens förslag. För hyreshus bör sålunda fastighetsskatt 
utgå med 2 %  och för sm åhus med 1,2 % av taxeringsvärdet. För 
nyproducerade bostäder bör dock skatten sättas ned under de tio första 
åren. Fr.o.m . år 1991 bör sålunda inte någon fastighetsskatt tas ut för 
bostadsfastigheter under de fem första åren efter byggandet. U nder de 
fem härpå följande åren bör skatten dessutom  halveras.

För att m ildra effekterna av förslaget för de senaste årens bostadspro
duktion bör skattesatserna för vissa nyare årgångar övergångsvis sättas 
ned. För årgångarna 1986— 1990 bör sålunda inte någon fastighetsskatt 
utgå, m edan skatten för årgångarna 1981—1985 bör reduceras till 
hälften. Dessa reducerade skattesatser avvecklas sedan successivt på ett 
sådant sätt att hela det befintliga bostadsbeståndet belastas med full 
fastighetsskatt efter tio år. Övergångsreglerna bör gälla lika för hyres
hus och sm åhus.

Vad här med anledning av regeringens förslag och centerpartiets 
partim otion Sk96 yrkandena 31 — 34 sam t m otion Sk95 (c) yrkande 3 
förordats bör riksdagen som sin m ening ge regeringen till känna. 
Övriga m otionsyrkanden avstyrks.

dels vid m om ent 47 hem ställt
47. beträffande bostadsbeskattningens utformning i allmänhet 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk95 yrkande 3, 
1989/90:Sk96 yrkandena 31, 32, 33 och 34 och 1989/90:Sk327 
yrkandena 3, 4, 5, 6 och 7 och med an ledning  av proposition 
1989/90:110 i denna del och med avslag på m otionerna 1989/90: 
Sk59 yrkandena 43, 44 och 46 och 1989/90:Sk453 yrkande 4 
som sin m ening ger regeringen till känna vad ovan anförts.

82. Underlaget för bostadsbeskattningen, m.m.
(mom. 48)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
1 avvaktan på en mer genom gripande översyn av bostadsbeskattning

ens p rinciper och uppbyggnad bör om gående beslut tas som för 
inkom ståret 1990 m otverkar de orim liga konsekvenser som de nya 
taxeringsvärdena i annat fall får, speciellt i vissa skärgårdsom råden och 
i storstadsregionerna. Detta år bör därför de taxeringsvärden som gällt 
under år 1989 vara underlag för beräkning av schablonintäkt och uttag 
av statlig fastighetsskatt. Schablonintäkten bör utgå från den generella 
1,5-procentsnivå som redan har beslutats. Även för perioden fr.o.m. 
inkom ståret 1991 bör bostadsskatteuttaget in te öka.

De olägenheter av bl.a. den nya fastighetstaxeringen som beskrivs i 
vissa m otioner uppkom m er inte med den m odell för bostadsbeskatt
ningen som vi förordat. Vi anser visserligen att perm anentboendet i 
våra skärgårdar på olika sätt bör underlättas, m en dessa problem  bör 
inte lösas med särskilt utform ade skatteregler. Det bör för övrigt



påpekas att de ekonom iska problem  som skulle uppstå för de skär- 
gårdsboende vid ett bifall till regeringens bostadsbeskattningsförslag har 
sin m otsvarighet i många andra om råden med kraftiga prishöjningar. 
De generella regler för en successivt m inskad boendebeskattning som 
vi föreslagit innebär att syftet med de aktuella m otionerna har tillgodo- 
setts.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin m ening ge regeringen till 
känna. Det innebär att vi tillstyrker m otionerna Sk327, Sk827 och 
Sk829 i berörda delar.

dels vid m om ent 48 hem ställt
48. beträffande underlaget fö r  bostadsbeskattningen, m.m. 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk327 yr
kande 8, 1989/90:Sk827, 1989/90:Sk829 och proposition
1989/90:110 i denna del och med avslag på m otionerna 1989/90: 
Sk351, 1989/90:Sk81 yrkandena 48 och 49, 1989/90:Sk352 yrkan
de 2, 1989/90:Sk318, 1989/90:Sk410, 1989/90:Sk392 yrkandena 7 
och 8, 1989/90:Sk407 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk74 yrkande 
26, 1989/90:Sk833 och 1989/90:Sk392 yrkande 8 som sin m ening 
ger regeringen till känna vad ovan anförts.

83. Underlaget för bostadsbeskattningen, m.m.
(mom. 48)

Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
Vänsterpartiet m enar att den löpande beskattningen av boendet bör 

vara tämligen låg, och att en störe del av avskattningen i stället skall 
ske genom  beskattning av uppkom na realisationsvinster. Som ett led i 
strävandet att åstadkom m a en beskattning i denna rik tn ing  och för att 
m inska på de stora skillnader som uppstår i beskattningen beroende på 
fastighetens läge bör den löpande beskattningen knytas till fastighetens 
bruksvärde som bostad och inte som nu till fastighetens taxeringsvärde.

Detta har påpekats redan av boendekostnadsutredningen och vunnit 
gehör hos de stora bostadsorganisationerna. Skärgårdsföreträdare har 
också fram hållit att detta skulle lösa de perm anentboendes huvudpro
blem.

Vad som ovan anförts angående underlaget för beskattningen bör 
riksdagen som sin m ening ge regeringen tillkänna.

dels vid m om ent 48 hem ställt
48. beträffande underlaget fö r  bostadsbeskattningen, m.m. 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 
48 och 49 och proposition 1989/90:110 i denna del och med 
avslag på m otionerna 1989/90:Sk327 yrkande 8, 1989/90:Sk827, 
1989/90:Sk829, 1989/90:Sk351, 1989/90:Sk352 yrkande 2,
1989/90:Sk318, 1989/90:Sk410, 1989/90:Sk392 yrkandena 7 och 
8, 1989/90:Sk407 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk74 yrkande 26, 
1989/90:Sk833 och 1989/90:Sk392 yrkande 8 som  sin m ening ger 
regeringen till känna vad ovan anförts.



84. Underlaget för bostadsbeskattningen, m.m.
(mom. 48)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfort följande:
Sorn diskuterats i m otion Sk392 ger den nyligen beslutade fastighets

taxeringen särskilda problem  i skärgårdar och andra om råden, som är 
intressanta för fritidsbebyggelse. Jag anser att problem et är ytterst 
allvarligt för dem  som berörs och att m an måste beakta det faktum  att 
varje hus har två olika m arknadsvärden, ett högt värde som eftertraktat 
fritidshus och ett lägre värde som ortsbor har råd med; det finns ju 
också två distinkt olika m arknader för sådana fastigheter. Taxeringsvär
det skall alltså vara anno rlunda för ett hus som bebos av ortsbor än 
om  det är ett fritidshus. Förhållandet m ellan de två värdena bör 
fastställas för varje kom m un och grundas på verkliga försäljningar.

Som fram hålls av c- och m p-m inoriteten  inom  bostadsutskottet har 
statens insatser i fråga om  energisparande åtgärder i bebyggelsen under 
senare år m inskat samtidigt som behovet snarare har ökat. Inte m inst 
för sm åhus finns det en rad energihushållningsåtgärder som är sam
hällsekonom iskt lönsam m a, m en där den privatekonom iska lönsam he
ten är liten eller obefintlig. Exem pel på denna typ av åtgärder är 
förbättrad isolering, installation av energisnåla värmesystem och balan
serad ventilation med värm eåtervinning m.m.

Slopandet av energisparm ålen och avskaffandet av allt stöd till 
energisparåtgärder har skapat ett in tryck av att staten inte längre ser 
energihushållningen i bostadsbebyggelsen som viktig. Till detta kom 
m er de negativa effekterna i form av högre taxeringsvärden genom  den 
pågående fastighetstaxeringen för de sm åhusägare som genom fört ener
gisparåtgärder.

Det är enligt m in m ening inte rim ligt att installationer som gjorts i 
energibesparande syfte skall motverkas genom att de resulterar i vä
sentligt högre taxeringvärden och därm ed en högre beskattning. I 
enlighet med förslaget i m iljöpartiets partim otion Sk392 bör därför 
åtgärder vidtas för att åstadkom m a en lindrad beskattning för de 
sm åhus som försetts med energibesparande installationer. Utskottets 
ställningstagande i denna del bör ges regeringen till känna.

dels vid m om ent 48 hem ställt
48. beträffande underlaget fö r  bostadsbeskattningen, m.m. 

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk392 yrkande
na 7 och 8 och proposition 1989/90:110 i denna del och med 
avslag på m otionerna 1989/90:Sk327 yrkande 8, 1989/90:Sk827, 
1989/90:Sk829, 1989/90:Sk351, 1989/90:Sk81 yrkandena 48 och 
49, 1989/90:Sk352 yrkande 2, 1989/90:Sk318, 1989/90:Sk410, 
1989/90:Sk407 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk74 yrkande 26 och 
1989/90:Sk833 som sin m ening ger regeringen till känna vad 
ovan anförts.



Bo Lundgren, Hugo Hegeiand och Karl-Gösta Svenson (alla m ) har

dels anfört följande:
Enligt vår m ening bör m an sträva efter en likartad behandling av 

både allm ännyttiga och privata bostadsföretag. För att skapa neutralitet 
m ellan olika upplåtelseform er bör sam m a bedöm ningsm etod användas. 
Regeringen bör mot denna bakgrund ges i uppdrag att förelägga 
riksdagen förslag om  övergång till konventionell beskattningsm etod för 
de allm ännyttiga bostadsföretagen och de s.k. äkta bostadsföretagen.

Det anförda bör ges regeringen till känna. Vi tillstyrker således bifall 
till m otionerna Sk59 och Sk327 i denna del.

dels vid m om ent 50 hem ställt
50. beträffande kommunala bostadsföretag

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 
45 och 1989/90:Sk327 yrkande 2 som sin m ening ger regeringen 
till känna vad ovan anförts.

86. Industrifastigheter (mom. 51)
Lars Bäckström (v) har

dels anfört följande:
Av neutralitetsskäl och för att möjliggöra lättnader i kostnaderna för 

boendet genom  en hårdare beskattning av kapital och näringsliv bör 
enligt m in  m ening fastighetsskatten utsträckas till att om fatta också 
industrifastigheter och andra fastigheter som inte är avsedda för boen
de i enlighet med förslaget i vänsterpartiets partim otion  Sk444 yrkande 
3. Ett lagförslag med detta syfte bör utarbetas och skyndsam t föreläggas 
riksdagen. Detta bör ges regeringen till känna.

dels vid m om ent 51 hem ställt
51. beträffande industrifastigheter

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk444 yrkande 3 
som  sin m ening ger regeringen till känna vad ovan anförts.

87. Uttaget av förmögenhetsskatt (mom. 52)
Bo Lundgren, Hugo Hegeiand och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Sverige har den högsta förm ögenhetsskatten bland O ECD -länderna. 

Förm ögenhetsskatten är ett stort problem , särskilt när tillgångarna 
läm nar låg eller ingen avkastning. Detta är fallet t.ex. för egnahemsäga
re och ägare av m indre företag. Det förekom m er att ägare av framför 
allt m indre och m edelstora företag måste sälja företaget för att kunna 
betala skatten.

Enligt vår uppfattning måste förm ögenhetsbeskattningen avskaffas. 
Ett första steg bör vara att uttaget av förm ögenhetskatt utform as så att



ett stort bottenbelopp undantas från beskattning och att en låg p ropor
tionell skatt — för 1991 läm pligen 1 % — tas ut på överstigande 
belopp. Det får ankom m a på regeringen att lägga fram ett förslag till 
riksdagen i enlighet med det anförda.

dels vid m om ent 52 hem ställt
52. beträffande uttaget av förmögenhetsskatt 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk403 yrkande 7 
och med anledning av m otion 1989/90:Sk89 yrkande 5 i denna 
del och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk81 yrkande 50 och 
1989/90:Sk444 yrkande 7 begär att regeringen lägger fram förslag 
i enlighet m ed vad som ovan anförts.

88. Uttaget av förmögenhetsskatt (mom. 52)
Kjell Johansson och Leif O lsson (båda fp) har

dels anfört följande:
Regeringen har låtit bli att i detta sam m anhang behandla förm ögen

hetsbeskattningen. Detta är underligt eftersom förm ögenhetsskatten är 
en del av den totala skatten på kapital. Det vore naturligt att beakta 
denna när övriga kapitalskatter reform eras.

Enligt folkpartiets uppfattning bör förm ögenhetsskatten sänkas. D et
ta bör ske dels genom  en kraftig höjning av det skattefria grundbelop
pet, dels genom att skatten görs p roportionell, varvid en lämplig nivå 
kan vara 1 %. Riksdagen bör besluta om  ett tillkännagivande till 
regeringen av denna innebörd.

dels vid m om ent 52 hem ställt
52. beträffande uttaget av förmögenhetsskatt 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk89 yrkande 5 i 
denna del och med anledning av m otion 1989/90:Sk403 yrkande 
7 och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk81 yrkande 50 och 
1989/90:Sk444 yrkande 7 begär att regeringen lägger fram förslag 
i enlighet med vad som ovan anförts.

89. Uttaget av förmögenhetsskatt (mom. 52)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
Gränsen för uttag av förm ögenhetsskatt ändrades hösten 1989 från 

400 000 till 800 000 kr. Beslutet innebar enligt regeringen inga m ate
riella ändringar u tan  skulle ses som en justering med hänsyn till 
prisutvecklingen sedan 1982, då den senaste justeringen gjordes.

V änsterpartiet kan acceptera en viss justering. Skatteskalan för uttag 
av förm ögenhetsskatt bör dock förändras enligt följande:



F ö rm ö g en h e t F ö r m ö g e n h e ts s k a t t
800 000  -  1 200 000 1 ,5  %

1 200 000  -  1 600 000 2 , 0  %
1 600 000  -  2 600 000 2 ,5  %
2 600 000  -  3 , 0  *

Vi föreslår att riksdagen begär ett lagförslag av regeringen i enlighet 
med vad vi här anfört.

dels vid m om ent 52 hem ställt
52. beträffande uttaget av förmögenhetsskatt

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk81 yrkande 50 
och med an ledning  av m otion 1989/90:Sk444 yrkande 7 och 
med avslag på m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 5 i denna del 
och 1989/90:Sk403 yrkande 7 begär att regeringen lägger fram 
förslag i enlighet med vad som ovan anförts.

90. Begränsningsregeln (mom. 53)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I propositionen föreslås inte att den s.k. begränsningsregeln, som 

avser det totala uttaget av skatt, skall justeras med anledning av de 
sänkta m arginalskatterna. Vi tillstyrker förslaget i m otion Sk58 att 
begränsningsregeln justeras ned från 75 %  till 50 %. Det S r  ankom 
ma på regeringen att lägga fram förslag om  erforderliga ändringar i 
lagen om  begränsning av skatt i vissa fall.

dels vid m om ent 53 hem ställt
53. beträffande begränsningsregeln

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 23 
och med anledning av m otionerna 1989/90:Sk320 yrkande 2 och 
1989/90:Sk89 yrkande 6 begär att regeringen lägger fram förslag 
i enlighet med m otion 1989/90:Sk58 yrkande 23.

91. Begränsningsregeln (mom. 53)
Kjell Johansson och Leif Olsson (båda fp) har

dels anfört följande:
Som fram hålls i m otion Sk89 måste den s.k. begränsningsregeln 

förändras så att även de som berörs av denna S r  sänkt marginalskatt. 
En rim lig nivå är ca 50 %. Riksdagen bör med bifall till m otion Sk89 
yrkande 6 som sin m ening ge regeringen detta till känna.

dels vid m om ent 53 hem ställt
53. beträffande begränsningsregeln 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 23 
och med anledning av m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 6 och 
1989/90:Sk320 yrkande 2 som  sin m ening ger regeringen till 
känna vad som anförts i m otion 1989/90:Sk89 yrkande 6.



Bo Lundgren (m ), Kjell Johansson (fp), G örel T hurd in  (c), Hugo 
Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m ), Leif O lsson (fp) och Rolf 
Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Sam beskattningen av m akars B-inkom ster har slopats ff.o.m. 1988 

års taxering. Kapitalbeskattningen har därm ed helt knutits till indivi
den. I överensstäm m else härm ed bör också förm ögenhetsbeskattningen 
individualiseras genom  att sam beskattningen av m akar slopas. Det är 
också självklart att sam beskattningen av fosterföräldrar och fosterbarn 
skall upphöra. Riksdagen bör med anledning av samtliga m otionsyr
kanden angående frågor om  sam beskattning av förm ögenhet begära att 
regeringen lägger fram förslag i enlighet med det här anförda.

dels vid m om ent 54 hem ställt
54. beträffande sambeskattningen av förmögenhet 

att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk89 yrkan
de 5 i denna del, 1989/90:Sk302, 1989/90:Sk305, 1989/90:Sk307, 
1989/90:Sk319 yrkande 1, 1989/90:Sk340, 1989/90:Sk372,
1989/90:Sk398 och 1989/90:Sk403 yrkande 10 begär att regering
en  lägger fram förslag om  slopad sam beskattning i enlighet med 
vad som  ovan anförts.

93. Värderingen av förmögenhetstillgångar, m.m. 
(mom. 55)
Bo Lundgren (m ), Kjell Johansson (fp), G örel T hurd in  (c), Hugo 
Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m ), Leif O lsson (fp) och Rolf 
Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Frågan om  förm ögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i små 

och m edelstora företag behandlades utförligt av företagsskattekom m it- 
tén i ett betänkande 1982 (Ds B 1981:13). K om m ittén undersökte olika 
beskattningsm etoder för att bryta kapitalbeskattningens negativa effek
ter. Den kom fram till att det arbetande kapitalet i m indre och 
m edelstora företag borde undantas från förm ögenhetsbeskattningen. Vi 
delar denna uppfattning som sam m anfaller med vad som yrkats i flera 
m otioner.

Arvs- och gåvoskatterna förvärrar de svåra problem  som ofta förelig
ger vid generationsskiften i familjeföretag. E tt framgångsrikt småföretag 
kan inte u tan  orim liga skatteeffekter överföras till nästa generation 
genom arv eller gåva. Företagets substans finns i fastigheter, m askiner 
m.m. vilket innebär att företagets tillgångar inte kan realiseras utan att 
företaget måste säljas. I flera m otioner har lagts fram förslag som syftar 
till att begränsa problem en. D et finns em ellertid inte anledning att nu



ta ställning i detalj till o lika lösningar. Em ellertid fordras att regering
en skyndsam t ser över problem en och lägger fram förslag som elim ine
rar de här näm nda problem en.

Riksdagen bör med hänvisning till vad som ovan anförts och med 
anledning av samtliga de m otionsyrkanden som berör dessa frågor 
begära att regeringen skyndsam t lägger fram förslag till ändrade regler.

dels vid mom . 55 hem ställt
55. beträffande värderingen av förmögenhetstillgångar, m.m. 

att riksdagen m ed anledning av m otionerna 1989/90:Sk58 y rkan
de 22, 1989/90:Sk89 yrkande 4, 1989/90:Sk320 yrkandena 1, 3 
och 4, 1989/90:Sk339 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk341 yrkan
dena 1 och 2, 1989/90:Sk348, 1989/90:Sk354 yrkandena 1 och 2, 
1989/90:Sk359, 1989/90:Sk403 yrkandena 8, 9 och 14, 1989/90: 
Sk406 yrkande 4 och 1989/90:Sk698 yrkande 5 och med avslag 
på m otion 1989/90:Sk81 yrkande 51 begär att regeringen lägger 
fram  förslag i enlighet med vad som ovan anförts.

94. Värderingen av förmögenhetstillgångar, m.m. 
(mom. 55)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
V ärderingsgrunderna för förm ögenheter bör som fram hålls i m otion 

Sk81 ses över och differentieras med hänsyn till vilket slag av tillgång 
det gäller. Förm ögenheter som uppkom m er genom  olika form er av 
spekulation bör värderas högre i skattehänseende så att uttaget av 
förm ögenhetsskatt b lir högre i ett sådant fall än vad t.ex. gäller för 
förm ögenhet som är bundet till ett norm alt boende. Å tgärder måste 
också vidtas mot m anipulerande av lån och liknande för att m inska 
förm ögenheten vid taxeringstillfället. Detta innebär ett tillstyrkande till 
yrkande 51 i m otion Sk81.

dels vid m om ent 55 hem ställt
55. beträffande värderingen av förmögenhetstillgångar, m.m. 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk81 yrkande 51 
och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 22, 
1989/90:Sk89 yrkande 4, 1989/90:Sk320 yrkandena 1, 3 och 4, 
1989/90:Sk339 yrkandena 1 och 2, 1989/90:Sk341 yrkandena 1 
och 2, 1989/90:Sk348, 1989/90:Sk354 yrkandena 1 och 2, 
1989/90:Sk359, 1989/90:Sk403 yrkandena 8, 9 och 14, 1989/90: 
Sk406 yrkande 4 och 1989/90:Sk698 yrkande 5 som sin m ening 
ger regeringen till känna vad som anförts i m otion 1989/90:Sk81 
yrkande 51 angående värderingsgrunderna för förm ögenhet, 
m.m.



Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m ) har

dels anfört (oljande:
De skattefria gåvobeloppen har varit oförändrade en längre tid och 

bör höjas och värdesäkras genom anknytn ing  till basbeloppet. I m otion 
Sk403 yrkas att såväl det skattefria beloppet vid gåva av lösöre för 
privat b ruk  som det skattefria beloppet vid annan  gåva höjs till ett 
halvt basbelopp. Vi tillstyrker detta förslag.

dels vid m om ent 56 hem ställt
56. beträffande det skattefria gåvobeloppet 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk403 yrkande 13 i 
denna del och med anledning av m otionerna 1989/90:Sk89 yr
kande 7, 1989/90:Sk334 i denna del och 1989/90:Sk420 begär att 
regeringen lägger fram förslag i enlighet med vad som  ovan 
anförts.

96. Det skattefria gåvobeloppet (mom. 56)
Kjell Johansson och Leif Olsson (båda fp) har

dels anfört följande:
Det skattefria gåvobeloppet bör höjas från 2 000 kr. till 10 000 kr.

Det har under lång tid varit nom inellt o förändrat och det reala värdet
har sjunkit kraftigt. Vi tillstyrker m otion Sk89 yrkande 7.

dels vid m om ent 56 hem ställt
56. beträffande del skattefria gåvobeloppet 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk89 yrkande 7 och 
med anledning av m otionerna 1989/90:Sk334 i denna del, 
1989/90:Sk403 yrkande 13 i denna del och 1989/90:Sk420 begär 
att regeringen lägger fram förslag i enlighet med vad som ovan 
anförts.

97. Det skattefria gåvobeloppet (mom. 56)
Görel T hu rd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Det skattefria gåvobeloppet har varit detsam m a under hela 1970- 

och 1980-talen. Inflationen har under denna period kraftigt m inskat 
beloppets reala värde. Enligt vår uppfattning är det m otiverat m ed en 
uppjustering av det skattefria gåvobeloppet, så att det återställs till ett 
rim ligare belopp.

dels vid m om . 56 hem ställt
56. beträffande det skattefria gåvobeloppet 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk334 i denna del 
och med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 7,



1989/90:Sk403 yrkande 13 i denna del och 1989/90:Sk420 begär 
att regeringen lägger fram förslag i enlighet med vad som ovan 
anförts.

98. Arvsbeskattningen (mom. 57)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m ) har

dels anfört följande:
In ternationellt sett har vi i Sverige en orim ligt hög arvs- och 

gÄvobeskattning. Skatteuttaget bör på sikt anpassas till den nivå som 
gäller i de andra nordiska länderna. De skattefria bottenbeloppen vid 
arv bör enligt vår m ening fr.o.m. den 1 januari 1991 ökas så att en 
efterlevande make kan få skattefrihet upp till tolv basbelopp (ca 
375 000 kr.), barn eller annan nära anhörig  fem basbelopp (ca 
155 000 kr.) och annan arvinge två basbelopp (ca 60 000 kr.). Skatte
skalorna bör om arbetas, dels bör de generellt sänkas, dels bör skatt 
inte tas ut med mer än 50 % i något skikt. Det får ankom m a på 
regeringen att lägga fram förslag till erforderliga ändringar i lagen om  
arvsskatt och gåvoskatt i enlighet med m otion Sk403 yrkandena 12 och 
13 i denna del.

dels vid m om ent 57 hem ställt
57. beträffande arvsbeskattningen 

att riksdagen med bifall m otion 1989/90:Sk403 yrkandena 12 
och 13 i denna del och med an ledning  av m otionerna 1989/90: 
Sk89 yrkande 8, 1989/90:Sk334 i denna del och 1989/90:Sk389 
yrkande 2 begär att regeringen lägger fram förslag i enlighet med 
vad som  ovan anförts.

99. Arvsbeskattningen (mom. 57)
Kjell Johansson och Leif Olsson (båda fp) har

dels anfört följande:
I enlighet med vad som anförts i m otion Sk89 bör grundavdraget i 

arvsbeskattningen höjas och arvsskatteskalan sänkas till maxim alt 
50 %  och  inflationsskyddas. Riksdagen bör besluta om  ett tillkännagi
vande till regeringen av denna innebörd.

dels vid m om ent 57 hemställt
57. beträffande arvsbeskattningen 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk89 yrkande 8 och 
med anledning av m otionerna 1989/90:Sk334 i denna del, 
1989/90:Sk403 yrkandena 12 och 13 i denna del och 1989/90: 
Sk389 yrkande 2 som sin m ening ger regeringen till känna vad 
som  anförts i m otion 1989/90:Sk89 angående arvsbeskattningen.
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Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
När en person testam enterar sin kvarlåtenskap till bistånd genom 

någon av de erkända och av u trikesdepartem entet godkända organisa
tionerna är det enligt m in m ening inte riktigt att arvsskatt kan utgå. 
Förslaget i m otion Sk389 om  ett undantag för detta fall bör alltså 
genomföras.

dels vid m om ent 57 hem ställt
57. beträffande arvsbeskattningen 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk389 yrkande 2 
begär att regeringen lägger fram förslag i enlighet med m otionen 
sam t avslår m otionerna 1989/90:Sk89 yrkande 8, 1989/90:Sk334 i 
denna del och 1989/90:Sk403 yrkandena 12 och 13 i denna del.

101. En fortsatt översyn av företagsbeskattningen 
(mom. 58)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
De svenska företagen har under 1980-talet haft rekordstora vinster. 

Detta gäller inte m inst industrin . Endast en liten del av dessa vinster 
har kom m it sam hället till godo i form  av influtna skatter. De stora 
företagen kom m er i det nya systemet med kraftigt sänkt skattesats och 
— trots denna sänkning — stora m öjligheter att m inska skatten genom 
reserveringar att bli än m er gynnade i skattehänseende.

En rättvis skattereform  bör enligt vår m ening bygga på en ökad skatt 
på produktionen . Frågan om  skatt på företagens nyttjande av produk
tionsresurser bör därför prövas vidare. I denna prövning bör även ingå 
en  fortsatt utredning om  h u r en real företagsbeskattning skulle kunna 
utform as.

M indre företag kan em ellertid  också fortsättningsvis drabbas av 
problem  i det skattesystem som blivit resultatet av det hittillsvarande 
utredningsarbetet. Som exempel kan näm nas ägarbeskattningen av 
onoterade familjeföretag.

Enligt v-partiets skattepolitiska linje måste sk illnaderna i effektiv 
företagsbeskattning m ellan stora och små företag utjäm nas. E n utjäm 
ning bör ske i huvudsak genom att storföretagen S r  betala en  högre 
effektiv skatt. Vi kom m er också att fortlöpande pröva i vad mån 
skattereglerna ger orättvisa effekter för de m indre företagen. En över
syn av företagsbeskattningen bör göras så att m indre företag inte 
skattemässigt missgynnas gentem ot de större börsbolagen.

Vi förordar att riksdagen beslutar om  ett tillkännagivande till rege
ringen i enlighet med vad som anförts ovan.



dels vid m om ent 58 hem ställt
58. beträffande en fortsatt översyn av företagsbeskattningen 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 12, 
29 och 56 och med anledning av m otionerna 1989/90:A17 
yrkande 9 och 1989/90:Sk94 yrkandena 1, 2, 4 och 12 som sin 
m ening ger regeringen till känna vad som anförts i m otion 
1989/90:Sk81 angående en fortsatt översyn av företagsbeskatt
ningen.

102. En fortsatt översyn av företagsbeskattningen 
(mom. 58)

Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
När skattesystemet nu skall reform eras måste en viktig utgångspunkt 

vara att skattereglerna skall gynna en småskalig och decentraliserad 
sam hällsstruktur och lokala och regionala försörjningssystem som 
m inskar transportbehov och resursförbrukning och ökar m änniskors 
m edinflytande och självtillit.

Enligt vår uppfattning präglas även det av regeringen föreslagna 
skatteförslaget av ett storskaligt tänkande. Frågor som är av stor bety
delse för små och m indre företag är inte tillfredsställande lösta. Före
tagsbeskattningen måste, som sägs i m otion Sk94, grundas på en positiv 
inställning till småföretagande och utgå från småföretagens förutsätt
ningar. Det är också viktigt att som m otionärerna föreslår skapa en 
företagsbeskattning med starkare lokal anknytn ing  och garantier för att 
en verksam het kan beskattas där den verkligen bedrivs. Vidare får en 
internationell anpassning inte försäm ra m öjligheterna att styra verk
sam heten i enlighet med m iljöpolitiska och socialpolitiska m ålsättning
ar.

Regeringen bör få riksdagens uppdrag att fortsätta reform arbetet och 
lägga fram förslag som tillgodoser de krav som framgår av m iljöpartiet 
de grönas motion Sk94 yrkandena 1, 2, 4 och 12.

dels vid m om ent 58 hemställt
58. beträffande en fortsatt översyn av företagsbeskattningen 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk94 yrkandena 1, 
2, 4 och 12 och med anledning av m otionerna 1989/90:Sk81 
yrkandena 12, 29 och 56 och 1989/90:A17 yrkande 9 begär att 
regeringen fortsätter utredningsarbetet och lägger fram förslag i 
enlighet med de näm nda yrkandena i m otion 1989/90:Sk94.



103. Vinstdelningsskatt (mom. 59 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Lars Bäckström (v) har

dels anfört följande:
V instdelningsskatten är utform ad så att den träffar företag över en 

viss storlek och avviker från annan  beskattning genom att den skall tas 
ut på en vinst beräknad efter reala principer. V instdelningsskatten bör 
behållas också i det nya systemet. V änsterpartiet tillstyrker därm ed 
m otion Sk81 yrkande 15 och avstyrker propositionen i motsvarande 
del.

dels vid m om ent 59 och m om ent 113 i m otsvarande del hemställt
59. beträffande vinstdelningsskatt 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk81 yrkande 15 
avslår proposition 1989/90:110 i denna del,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lagen (1983:1086) om  
vinstdelningsskatt
att riksdagen till följd av vad som hem ställts under m om ent 59 
ovan avslår förslaget till lag om  upphävande av lagen 
(1983:1086) om  vinstdelningsskatt.

104. Kapitalvinster i bolagssektorn (mom. 61)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I m oderata sam lingspartiets m otion Sk59 om  inkom stbeskattningen i 

stort föreslås att kapitalvinster vid försäljning av såväl fastigheter som 
värdepapper skall beskattas med 30 % efter indexuppräkning av an
skaffningsvärdet. Sam m a principer som gäller fysiska personer bör 
också gälla inom  bolagssektorn. Vi tillstyrker således m otion Sk58 
yrkande 2. Regeringen får återkom m a till riksdagen med förslag om 
lagreglering av denna fråga.

dels vid m om ent 61 hem ställt
61. beträffande kapitalvinster i bolagssektorn 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 2 hos 
regeringen begär förslag om  beskattning av kapitalvinster inom  
bolagssektorn i enlighet med vad som anförts i m otionen.

105. Dubbelbeskattningen av aktiebolag (mom. 62)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Det finns inte några sakliga skäl till varför aktieutdelningar skall 

dubbelbeskattas till skillnad från andra kapitalinkom ster. I samband 
med företagsskatteutredningens arbete fördes ett resonem ang om  att 
dubbelbeskattningen var m otiverad med hänsyn till att arbetsinkom ster



belastades med socialförsäkringsavgifter. Detta resonem ang kan endast 
ha giltighet under förutsättning att förm ånsrelateringen av socialförsäk
ringsavgifterna efter hand helt slopas. Enligt vår m ening bör em ellertid 
socialförsäkringsavgifterna åter successivt förm ånsrelateras. De får d är
med inte karaktär av skatt. Då försvinner också detta — i sig felaktiga 
— argum ent för bibehållen dubbelbeskattning.

D ubbelbeskattningen av aktieutdelningar bör med början år 1992 
successivt slopas genom införande av avräkning för erlagd bolagsskatt 
vid beskattningen av aktieägaren. Vi tillstyrker därm ed m otion Sk58 
yrkande 3. Det finns också skäl att behålla 70-procentavdraget vid 
aktieutdelningar och att höja beloppsgränsen för den typen av u tdel
ningar i enlighet med vad som fram går av m oderaternas m otion 
Sk320.

dels vid m om ent 62 hem ställt
62. beträffande dubbelbeskattningen av aktiebolag

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 3 
och 1989/90:Sk320 yrkandena 6 och 7 och med anledning av 
proposition 1989/90:110 i denna del hos regeringen begär förslag 
i enlighet med vad som anförts i m otionerna i näm nda delar.

106. Skatteutjämningsreserv (mom. 63)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt vår uppfattning bör reserveringsm öjligheterna för små och 

nystartade företag vara större än vad som  föreslås i propositionen. Av 
URF framlagda förslag om  s.k. MINI-SURV kan vara en utgångspunkt 
för förbättrade reserveringsm öjligheter för sådana företag. Den extra 
reserveringsm öjligheten bör dock utform as så att den gäller oavsett om  
det egna kapitalet eller lönesum m an valts som bas för reserveringarna. 
Vi tillstyrker med hänvisning till det anförda m otion Sk58 yrkande 1 
och Sk320 yrkande 5.

dels vid m om ent 63 hem ställt
63. beträffande skatteutjämningsreserv

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 1 
samt 1989/90:Sk320 yrkande 5 och med anledning av proposi
tion 1989/90:110 i denna del och med avslag på m otionerna 
1989/90:Sk81 yrkandena 13 och 14 och 1989/90:Sk94 yrkande 6 
begär att regeringen skyndsam t lägger fram förslag om  bättre 
reserveringsm öjligheter för små och nystartade företag i enlighet 
med vad som anförts i m otion 1989/90:Sk58.



107. Skatteutjämningsreserv (mom. 63 och mom. 113 
i motsvarande del)
Lars Bäckström (v) har

dels anfört följande:
Redan med en bolagsskattesats om  30 % kom m er Sverige att ha en 

internationellt sett mycket låg bolagsbeskattning. Att sänka skatten 
ytterligare, som i praktiken sker genom  systemet med skatteutjäm 
ningsreserv, förefaller inte m otiverat. Propositionen bör därför avslås i 
vad avser rätt till skatteutjäm ningsreserv. Den avskattning av reservera
de medel som följer av detta beslut kan ge upphov till likviditetspro- 
blem  för vissa företag. V idare kan de m indre företagens behov av 
resultatutjäm ning behöva tillgodoses på annat sätt. Avslagsbeslutet bör 
därför förenas med en begäran att regeringen lägger fram förslag som 
löser dessa problem  och de andra följdändringar som föranleds av att 
det i propositionen framlagda förslaget till lag om  skatteutjäm ningsre
serv inte skall antas.

dels vid m om ent 63 och m om ent 113 i motsvarande del hem ställt 
63. beträffande skatteutjämningsreserv 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 13 
och 14 avslår proposition 1989/90:110 i denna del och m otioner
na 1989/90:Sk94 yrkande 6, 1989/90:Sk58 yrkande 1 och 
1989/90:Sk320 yrkande 5 och begär att regeringen lägger fram 
förslag till övergångsregler m .m . i enlighet med vad som anförts 
i m otion 1989/90:Sk81,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lag om  skatteutjäm
ningsreserv
att riksdagen till följd av vad som hemställts ovan under mo
m ent 63 avslår det i proposition 1989/90:110 framlagda förslaget 
till lag om  skatteutjäm ningsreserv.

108. Skatteutjämningsreserv (mom. 63)

Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Det är viktigt att små företag har möjlighet att finansiera sin 

utveckling med egna överskott och ägartillskott. De framlagda försla
gen till skatteutjäm ningsreserv tillgodoser inte helt detta intresse. En 
tänkbar lösning är att småföretagen skulle kunna bygga upp ackum ule
rade reserveringar, upp till sam m anlagt 25 basbelopp. Detta skulle vara 
särskilt värdefullt under de år företaget byggs upp, innan varken 
lönesum m an eller det egna kapitalet blivit särskilt stora belopp. Rege
ringen bör få i uppdrag att arbeta fram ett förslag i enlighet med 
m otion Sk94 yrkande 6.

dels vid m om ent 63 hem ställt
63. beträffande skatteutjämningsreserv 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk94 yrkande 6 och 
med anledning av proposition 1989/90:110 i denna del och med



avslag på m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 1, 1989/90:Sk320 
yrkande 5 och 1989/90:Sk81 yrkandena 13 och 14 som sin 
m ening ger regeringen till känna vad som anförts om  reserve- 
ringsm öjligheter för sm åföretag i m otion 1989/90:Sk94 yrkande 
6.

109. Underlaget för skatteutjämningsreserv (mom. 64 
och mom. 113 i motsvarande del)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Propositionen innebär att aktier i utländska dotterbolag S r  m edräk

nas i SURV-underlaget till 65 % . Begränsningen m otiveras i proposi
tionen med risken av att ett fullständigt inkluderande av utländska 
aktier i underlaget skulle innebära en favorisering av expansion i 
utlandet. O m  utländska ak tier å andra sidan exkluderas kan det enligt 
propositionen ge svenska företag an ledning  att förlägga förvärv av 
utländska företag till dotterföretag i utlandet.

Vi gör bedöm ningen att en avvägning m ellan dessa olika konsekven
ser leder till att aktier i utländska dotterbolag måste få räknas med i 
SURV-underlaget till en större andel än enligt propositionen. Den 
nivå som förordas i m otion Sk58 förefaller vara en rim lig avvägning. 
Det är em ellertid  angeläget att regeringen är uppm ärksam  på de 
problem  som ändå skulle kunna uppkom m a och i så fall vidtar 
erforderliga åtgärder.

dels vid m om ent 64 och m om ent 113 i motsvarande del hem ställt
64. beträffande underlaget fö r  skatteutjämningsreserv 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 4 och 
med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del beslutar att 
aktier i utländska dotterbolag skall till 80 % få ingå i SURV- 
underlaget,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lag om  skatteutjäm
ningsreserv
att riksdagen till följd av vad som hemställts ovan under m o
m ent 64 antar 5 § första stycket 6 med den ändringen att 
u ttrycket "65 procent" byts mot "80 procent".

110. Lager i allmänhet (mom. 65 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Utredningsförslaget från U RF innebar att lager — som alternativ  till 

en värdering enligt lägsta värdets p rincip  — skulle få värderas till 
95 %  av det totala anskaffningsvärdet. Enligt propositionen skall alter
nativt lagret få tas upp till 97 %  av sam m a värde. Enligt vår uppfatt
ning har inte anförts några bärande skäl för att vidta denna inskränk
ning i förhållande till u tredningens förslag.



dels vid m om ent 65 och m om ent 113 i motsvarande del hem ställt
65. beträffande lager i allmänhet

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 5 och 
med avslag på proposition 1989/90:110 i denna del beslutar att 
lagret skall alternativt få värderas till 95 % av det totala anskaff
ningsvärdet,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser punkt 2 av anvisning
arna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) 
att riksdagen till följd av vad som hemställts ovan under mo
ment 65 an tar det i proposition 1989/90:110 framlagda lagförsla
get med den ändringen att i tredje stycket uttrycket "97 procent" 
byts m ot "95 procent".

111. Lager av djur i jordbruk och renskötsel 
(mom. 66)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Enligt propositionen skall alla d ju r inom  jordbruk  och renskötsel 

betraktas som omsättningstillgångar. Svenska Samernas Riksförbund 
har ifrågasatt om  detta är korrek t med avseende på renar. Vi föreslår 
att riksdagen uppdrar åt regeringen att återkom m a med förslag av 
innebörd  att renar som inte kan betraktas som omsättningstillgångar 
skall anses utgöra inventarier i renskötseln.

dels vid m om ent 66 hem ställt
66. beträffande lager av djur i jordbruk och renskötsel

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk74 yrkande 27 
och med anledning av proposition 1989/90:110 i denna del som 
sin m ening ger regeringen till känna vad som i m otionen anförts 
om  den skattemässiga behandlingen av renar.

112. Nuvärdeavskrivning m.m. (mom. 67)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I propositionen har inte lagts fram förslag om  nuvärdeavskrivning 

och periodiseringsfond i enlighet med utredningsförslaget. Det finns 
starka skäl för att införa ett system i enlighet med vad utredningen har 
föreslagit. Detta skulle medföra positiva effekter på företagens riskta
gande och likviditet. Förräntningskravet på investeringar skulle också 
bli oberoende av företagets förväntningar om  den framtida inflationen. 
Enligt vår uppfattning bör regeringen få riksdagens uppdrag att lägga 
fram förslag i enlighet med utredningsförslaget.

dels vid m om ent 67 hem ställt
67. beträffande nuvärdeavskrivning m.m.

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 6 och 
med anledning av m otion 1989/90:Sk94 yrkande 7 hos regering-



en begär att den lägger fram ett förslag om  nuvärdeavskrivning 
och periodiseringsfonder i enlighet med vad som  föreslagits av 
utredningen  om  en reform erad företagsbeskattning.

113. Nuvärdeavskrivning m.m. (mom. 67)
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Ett system m ed nuvärdeavskrivning i enlighet m ed vad utredningen 

har föreslagit skulle göra det lättare för företag att göra långsiktiga 
satsningar på ny m iljövänlig och resurssnål teknik  och m iljövänliga 
produkter. Företagens krav på att investeringar skall ge hög ränta som 
ersättning för hög förväntad inflation skulle däm pas. Enligt vår upp 
fattning bör regeringen få riksdagens uppdrag att lägga fram förslag i 
enlighet med utredningsförslaget. Vi tillstyrker m otion Sk94 yrkande 
7. D ärm ed skulle även m otion 1989/90:Sk58 yrkande 6 i huvudsak 
tillgodoses.

dels vid m om ent 67 hem ställt
67. beträffande nuvärdeavskrivning m.m.

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk94 yrkande 7 och 
med an ledning  av m otion 1989/90:Sk58 yrkande 6 hos regering
en begär att den lägger fram ett förslag om  nuvärdeavskrivning i 
enlighet med vad som  ovan anförts.

114. Avskrivning på skogsbilvägar, m.m. (mom. 68)
Bo Lundgren, H ugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Det bidrag som  för närvarande utgår till byggande av skogsvägar bör 

slopas. I stället bör kostnaden vara d irek t avdragsgill vid taxeringen. 
Förslaget i m otion Sk378 yrkande 2 tillstyrks.

dels vid m om ent 68 hem ställt
68. beträffande avskrivning pä skogsbilvägar, m .m.

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk378 yrkande 2 
och m ed an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk326 och 1989/90: 
Sk411 yrkande 2 hos regeringen begär förslag om  direktavdrag 
för byggande av skogsvägar i enlighet med vad som anförts i 
m otion Sk378.



115. Avskrivning på skogsbilvägar, m.m. (mom. 68)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Skogsvägar har en avgörande betydelse för ett rationellt enskilt 

skogsbruk. Avskrivningstiden för investeringar i bilvägar för skogsbru
ket är em ellertid för lång. En ordning med kostnadsavdrag i direkt 
anslu tn ing till byggandet skulle avsevärt stim ulera skogsvägbyggandet. 
Många projekt skulle då också kunna kom m a till stånd utan statsbi
drag. Y rkandena i m otionerna Sk326 och Sk411 tillstyrks.

dels vid m om ent 68 hem ställt
68. beträffande avskrivning på skogsbilvägar, m.m.

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk326 och 
1989/90:Sk411 yrkande 2 och med anledning av m otion 1989/90: 
Sk378 yrkande 2 som sin m ening ger regeringen till känna vad 
som anförts i m otionerna om  direktavdrag för byggande av 
skogsvägar.

116. Överskott vid vissa kapitaltransaktioner m.m. 
(mom. 69)
Lars Bäckström (v) och Gösta Lyngå (mp) har

dels anfört följande:
Högre skatt bör tas ut på överskott som uppkom m er när företag 

ägnar sig åt spekulation eller kapitaltransaktioner utanför den norm ala 
verksam heten. Riksdagen bör i enlighet med vad som yrkats i motion 
Sk94 göra ett till regeringen riktat uttalande av denna innebörd.

dels vid m om ent 69 hem ställt
69. beträffande överskott vid vissa kapitaltransaktioner m.m.

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk94 yrkande 8 som 
sin m ening ger regeringen till känna vad som i m otionen anförts 
om  beskattningen av vissa kapitaltransaktioner m.m. i företag.

117. Handel med förlustbolag (mom. 70)
G örel T hurd in  (c), Rolf Kenneryd (c), Lars Bäckström (v) och Gösta 
Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
De regler som skall utgöra en spärr mot handel med förlustavdrag 

kom m er att kvarstå i huvudsak oförändrade efter skattereform en. Det 
framgår av propositionen att URF inledde ett arbete med att konstrue
ra nya regler som skulle bli generellt tilläm pliga för såväl fåmans- som 
flermansföretag. På grund av tidsbrist har det arbetet inte kunnat 
slutföras innan propositionen förelädes riksdagen. Vi anser det vara 
angeläget att det näm nda arbetet påskyndas, så att den företeelse som



består i skattebetingad handel i o lika form er med förluster kan elim i
neras. Vad som anförts härom  i m otion Sk361 bör riksdagen som sin 
m ening ge regeringen till känna.

dels vid m om ent 70 hemställt
70. beträffande handel m ed förlustbolag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk361 yrkande 1 
som sin m ening ger regeringen till känna vad som i m otionen 
anförts om  handel med förlustbolag.

118. Underskott i rederirörelse (mom. 71)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Som anförs i m otion Sk409 är nyanskaffningar i rederinäringen 

mycket kapitalkrävande. Många av de svenska skeppen är gamla, dyra 
och ineffektiva och nyinvesteringsbehovet är stort. Det är i och för sig 
positivt att de begränsningar som gäller i möjligheten att kvitta under
skott i rederirörelse och även luftfartsröreise nu upphävs. Samtidigt 
införs em ellertid  sådana allm änna begränsningar i kvittningsm öjlighe- 
terna att kapitalbehovet i sådana verksam heter ändå inte kan tillgodo
ses. Vi vill med anledning av m otion Sk409 hem ställa om  en översyn 
av h u r de nya reglerna slår för rederi- och luftfartsnäringarna och att 
regeringen lägger fram förslag om  åtgärder för att underlätta de kapi
talkrävande investeringarna i näm nda näringar.

dels vid m om ent 71 hemställt
71. beträffande underskott i rederirörelse

att riksdagen med anledning av m otion 1989/90:Sk409 yrkande 1 
som sin m ening ger regeringen till känna vad som ovan anförts.

119. Fartygsfonder (mom. 72 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Bo Lundgren (m ), Görel T hurdin  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Redan i sam band med riksdagens beslut hösten 1989 slopades möj

ligheten att göra särskild avskrivning på fartyg och luftfartyg. I propo
sitionen har föreslagits att också fartygsfonderna avskaffas. Enligt vår 
uppfattning kom m er effekten av båda dessa förändringar att leda till 
avsevärda svårigheter att anskaffa ersättningsfartyg, särskilt för m indre 
rederier. Det finns ett allm änt intresse av att gamla fartyg och luftfar
tyg inte av skatteskäl måste behållas även efter det att de egentligen 
tjänat ut. Vi tillstyrker m otionsyrkandena om  att fartygsfonderna skall 
behållas. Det far ankom m a på regeringen att återkom m a till riksdagen 
med ev. kom pletterande lagändringar med anledning av att förslaget att 
avskaffa fartygsfonderna inte skall antas.



dels vid m om ent 72 och m om ent 113 i m otsvarande del hem ställt
72. beträffande fartygsfonder 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 7, 
1989/90:Sk96 yrkande 35, 1989/90:Skl00, 1989/90:Sk343 och 
1989/90:Sk409 yrkande 2 avslår proposition  1989/90:110 i denna 
del,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lagen (1954:40) om  
särskild fartygsfond
att riksdagen till följd av vad som  hem ställts ovan under mo
m ent 72 avslår det i proposition 1989/90:110 framlagda förslaget 
till lag om  upphävande av lagen (1954:40) om  särskild fartygs
fond.

120. Beskattningen av investmentföretag och  
aktiefonder (mom. 74)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Utredningsförslaget innebar sam m a regler för investm entföretag och 

aktiefonder, även i fråga om  schablonintäkten . D ärem ot förordade 
utredningen behållen skattefrihet för allem ansfonder och behållen 
skattefrihet för räntor och u tdelningar i aktiesparfonder. Enligt vår 
uppfattning bör propositionen avslås i denna del och regeringen fa i 
uppdrag att arbeta fram regler i enlighet m ed utredningsförslaget.

dels vid m om ent 74 hem ställt
74. beträffande beskattningen av investmentföretag och aktiefon

der
att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 10 
och med anledning av m otion 1989/90:Sk452 yrkande 5 avslår 
proposition 1989/90:110 i denna del och hos regeringen begär att 
den lägger fram förslag om  ändrade regler i enlighet med 
förslaget från utredningen om  en reform erad företagsbeskatt
ning.

121. Allemansfonderna (mom. 75)
G örel T hu rd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Som föreslås i m otioner från cen tern  bör allem ansfonder inrättas i 

syfte att främ ja riskkapitalbildningen i småföretag. Dessa fonder skall 
ha m öjlighet att placera sina tillgångar i icke börsnoterade företag utan 
några sådana begränsningar som finns för närvarande. Vi har i en 
tidigare reservation fram hållit att den större risk som en sparare tar i 
sådana sparform er m otiverar en lägre beskattning på avkastningen från 
denna typ av allem ansfond.



dels vid m om ent 75 hem ställt
75. beträffande allemansfonderna

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande 
24, 1989/90:Sk361 yrkande 4 och 1989/90:Sk406 yrkande 3 hos 
regeringen begär att den lägger fram ett förslag till inrättande av 
allem ansfonder som utan begränsning kan placera tillgångar i 
icke börsnoterade företag i enlighet med vad som anförts i 
m otionerna.

122. Lager av fordringar och värdepapper (mom. 76)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
I propositionen fullföljs inte utredningens förslag till en alternativ 

värderingsregel, enligt vilken företagens fordringar på allm änheten 
exkl. utlåning till staten och kom m uner skulle få tas upp till 99 % av 
det samlade anskaffningsvärdet.

Enligt vår m ening bör den av u tredningen  föreslagna alternativa 
värderingsregeln införas. Det får ankom m a på regeringen att skynd
sam t lägga fram ett förslag härom .

dels vid m om ent 76 hem ställt
76. beträffande lager av fordringar och värdepapper

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 11 
och med anledning av proposition 1989/90:110 i denna del begär 
att regeringen lägger fram förslag om  en alternativ värderingsre
gel i enlighet med vad som anförts i m otionen.

123. Skadeförsäkringsföretag (mom. 77)

G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
F rån de ömsesidiga skadeförsäkringsbolagens sida har anförts att 

deras konkurrensm öjlighet på försäkringsm arknaden skulle kunna för
säm ras som en följd av att förslagen i propositionen genomförs. Enligt 
vår uppfattning är det av vikt att konkurrensen  på försäkringsm arkna
den kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Regeringen bör därför göra 
en ytterligare analys av förslagens effekter och återkom m a med förslag 
som säkerställer konkurrensneutra lite t m ellan olika företagsformer på 
försäkringsm arknaden, såväl som andra branscher.

dels vid m om ent 77 hem ställt
77. beträffande skadeförsäkringsföretag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk96 yrkande 36 
och med anledning av m otionerna 1989/90:Sk60 och 1989/90: 
Sk80 som sin m ening ger regeringen till känna vad som anförts i



m otion 1989/90:Sk96 angående de ömsesidiga försäkrings
bolagens konkurrensförutsättn ingar.

124. Byggnadsföretag (mom. 78)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Beskattningen av pågående arbeten till fast pris är ytterligare en av 

de många punkter på vilka propositionen avviker från utredningsför
slaget. Enligt vår m ening bör URF:s förslag genom föras även i detta 
hänseende. Pågående arbeten skall alltså alternativt tas upp till 95 % 
av nedlagda kostnader och ind irekta kostnader skall liksom för närva
rande 3  dras av direkt. D etta innebär att m otion Sk58 yrkandena 13 
och 14 tillstyrks. Det får ankom m a på regeringen att till riksdagen 
återkom m a med förslag som skall tilläm pas fr.o.m. 1992 års taxering.

dels vid m om ent 78 hem ställt
78. beträffande byggnadsföretag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkandena 12 
och 13 avslår proposition  1989/90:110 i denna del och hos 
regeringen begär att den lägger fram  förslag om  nya regler i 
enlighet med vad som anförts i m otionen.

125. Avkastningsskatt på pensionsmedel (mom. 79 
och mom. 113 i motsvarande del)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
En beskattning av det långsiktigt bundna pensionssparande! kom m er 

att leda till en m inskning av sådant sparande. Detta är skadligt från 
sam hällsekonom isk synpunkt. För individen leder förslaget ofrånkom 
ligen till lägre pensionsutbetalningar i fram tiden eller högre prem ier. 
Förslaget om  en pensionsskatt bör därför avslås. Det bör ankom m a på 
regeringen att återkom m a med förslag till de följdändringar som kan 
föranledas härav.

dels vid m om ent 79 och m om ent 113 i m otsvarande del hemställt
79. beträffande avkastningsskatt på pensionsmedel

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 
40, 1989/90:Sk413 yrkande 4 i denna del och 1989/90:Sk402 
yrkande 5 avslår proposition  1989/90:110 i denna del och motio
nerna 1989/90:Sk81 yrkandena 20, 23 och 24,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lagen om  avkastnings
skatt på pensionsmedel
att riksdagen till följd av vad som hem ställts ovan under mo
m ent 78 avslår det i proposition  1989/90:110 framlagda förslaget 
till lag om  avkastningsskatt på pensionsm edel.



126. Avkastningsskatt på pensionsm edel (mom. 79)
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
D et är en av de viktigaste u tgångspunkterna för skattereform en att 

beskattningen skall göras m er likform ig. Konsekvensen av detta är att 
alla typer av kapitalavkastning bör beskattas efter den enhetliga skatte
satsen om  30 % , således även pensions- och försäkringssparande!. 
Detta skulle begränsa m öjligheterna till skattearbitrage och skattesub- 
ventionerat sparande för vissa grupper. M öjligheter som främst gynnar 
höginkom sttagare.

En kapitalbeskattning på 30 %  kan em ellertid  vid hög inflation visa 
sig vara en täm ligen hård beskattning. Som  anförs i m otion Sk81 
måste därför effekterna av den enhetliga kapitalbeskattningen följas 
noga, i vart foll vad gäller effekterna på bank- och pensionssparande. 
Problem et med nom inell beskattning vid hög inflation skulle kunna 
lösas genom en real beskattning. Det finns därför skäl att pröva frågan 
om  realbeskattning av kollektiva pensionsfonder.

dels vid m om ent 79 hem ställt
79. beträffande avkastningsskatt på pensionsmedel

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk81 yrkandena 20, 
23 och 24 avslår proposition  1989/90:110 i denna del och 
m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 40, 1989/90:Sk413 yrkande 4 i 
denna del och 1989/90:Sk402 yrkande 5 samt som sin m ening 
ger regeringen till känna vad som ovan anförts.

127. Löneskatt på pensionsavsättningar (mom. 80)

Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Av skäl som redovisats ovan i vår reservation angående avkastnings

skatten på pensions- och försäkringssparandet bör någon löneskatt på 
pensionssparandet inte införas. Vi tillstyrker därför m otion Sk59 yr
kande 41.

dels vid m om ent 80 hem ställt
80. beträffande löneskatt på pensionsavsättningar

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 
41 och 1989/90:Sk402 yrkande 3 och med avslag på m otion 
1989/90:Sk96 yrkande 30 som sin m ening ger regeringen till 
känna vad som ovan anförts.



G örel T hurd in  och Rolf K enneryd (båda c) har

dels anfört följande:
När det gäller löneskatt på pensionsavsättningar har propositionen 

inte ett färdigt förslag u tan  anger att frågan bör övervägas ytterligare. I 
detta sam m anhang fram hålls att egenföretagarna borde kom penseras 
för att deras pensionskapital egentligen borde beskattas med den lägre 
skattesats som föreslagits för tjänstepension. Regeringen avser att åter
kom m a senare i år med förslag i de näm nda ärendena.

Egenföretagarnas pensionsförsäkring är som försäkringsprodukt 
identisk med privata pensionsförsäkringar. Därför föreligger svårighe
ter att beskatta egenföretagares pensionsavsättningar i enlighet med den 
föreslagna lägre skattesatsen för tjänstepension. Vi vill dock understry
ka att egenföretagarna enligt vår uppfattn ing skall ha full kom pensa
tion för den högre skattesatsen. Detta kan exempelvis ske genom ett 
differentierat uttag av särskild löneskatt, vilket också propositionen 
näm ner som ett alternativ. Vi förordar att riksdagen beslutar att ge 
regeringen till känna vad vi här har anfört om  en differentiering av 
löneskatten och tillstyrker därm ed m otion Sk96.

dels vid m om ent 80 hem ställt
80. beträffande löneskatt på pensionsavsättningar

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk96 yrkande 30 
och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk59 yrkande 41 och 
1989/90:Sk402 yrkande 3 som sin m ening ger regeringen till 
känna vad som ovan anförts.

129. Premier i utländskt försäkringsbolag (mom. 81 
och mom. 113 i motsvarande del)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Med hänvisning till skäl vi anfört i reservation ovan mot en beskatt

ning av avkastning på pensionsförsäkringskapital hem ställer vi om  
avslag också på förslaget i propositionen att beskatta prem ier som 
betalas till utländska försäkringsbolag m ed 15 %. Detta innebär att vi 
tillstyrker m otion Sk59 yrkande 42. Det ankom m er på regeringen att 
å terkom m a m ed de följdändringar som kan föranledas härav.

dels vid m om ent 81 och m om ent 113 i motsvarande del hem ställt
81. beträffande premier i utländskt försäkringsbolag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk59 yrkande 42 
avslår proposition 1989/90:110 i denna del,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lagen om  skatt på 
vissa premiebetalningar
att riksdagen till följd av vad som  hem ställts ovan under m o



m ent 81 avslår det i proposition 1989/90:110 framlagda förslaget 
till lag om  skatt på vissa prem iebetalningar.

130. Särskild redovisningsmetod (mom. 84)
Bo Lundgren (m ), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson och Gösta 
Lyngå (m p) har

dels anfört:
Den s.k. särskilda redovisningsm etoden (SRM) för enskilda närings

idkare som diskuterats under utredningsarbetet bygger på att närings
verksam heten och privatekonom in separeras redovisningsmässigt och 
skattemässigt. M etoden skulle bl.a. öppna nya m öjligheter vad t.ex. 
gäller reserveringar och den skulle ge egenföretagarna helt andra 
förutsättningar vid utvidgning av sin verksam het än vad dagens regler 
ger. Enligt propositionen har det av tidsskäl inte varit möjligt att 
genom föra SRM -m etoden i sam band de ändringar som föreslagits i 
proposition 1989/90:110. U tskottet anser att detta är en brist i proposi
tionen som regeringen snarast bör avhjälpa. Den viktiga företagsamhet 
som sker i form  av enskild näringsverksam het måste också få nytta av 
skattereform sarbetet inom  företagssektorn. U tskottet förutsätter därför 
att regeringen skyndar på detta arbete så att ett förslag kan framläggas 
för riksdagens prövning senast under våren 1991. Vi föreslår att 
riksdagen beslutar om  ett tillkännagivande till regeringen i enlighet 
med vad som här anförts.

dels vid m om ent 84 hem ställt
84. beträffande särskild redovisningsmetod

att riksdagen med an ledning  av m otionerna 1989/90:Sk94 yrkan
de 13 i denna del och 1989/90:Sk320 yrkande 9 som sin m ening 
ger regeringen till känna vad som ovan anförts.

131. Egenföretagares L-SURV (moni. 85)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt vår uppfattning bör reserveringsm öjligheterna för egenföreta

garna förbättras utöver vad som föreslås i propositionen genom  att 
egenföretagarnas egen inkom st skall få ingå i underlaget för lönebase- 
rade SURV-avsättningar. Vi tillstyrker således m otion Sk58 yrkande
14.

dels vid m om ent 85 hem ställt
85. beträffande egenföretagares L-SU RV

att riksdagen med bifall till motion 1989/90:Sk58 yrkande 14 
begär att regeringen lägger fram ett förslag i enlighet med vad 
som anförts i m otionen.
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132. Medel på investeringskonto (mom. 86)
Bo Lundgren (m ), G örel T hurd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf K enneryd (c) har

dels anfört följande:
Sedan 1979 har m öjlighet funnits för enskilda näringsidkare och 

jo rdbrukare att avsätta en del av nettointäkten till allm än investerings- 
reserv. E tt motiv för detta har varit att ge egenföretagarna motsvarande 
m öjligheter som aktiebolag att göra avsättningar för fram tida investe
ringar.

Ett a llm änt sam hälleligt intresse är att m inska överskottsproduktio- 
nen inom  jordbruket. E n upplösning av investeringsreserverna riskerar 
att innebära, att de avsatta m edlen kom m er att investeras på ett sådant 
sätt att balansproblem en inom  vissa delar av jo rdbruksproduktionen  
ökar. Skattereglerna kan därvidlag innebära att investeringen görs trots 
att det såväl företagsekonom iskt som för näringen som helhet är 
oläm pligt.

Lantbrukares A TP-grundande inkom st är i allm änhet låg. I enlighet 
bl.a. med jordbrukspolitikens inkom stm ål är det angeläget att tillskapa 
bättre pensionsvillkor för denna grupp. Till detta skulle kunna bidra 
att investeringsreserverna finge tas i anspråk för tecknande av pen
sionsförsäkring. På detta sätt begränsas risken för en  sam hällsekono
m iskt felaktig allokering av investeringarna samtidigt som  lantbrukare 
ges m öjlighet till förbättrade pensionsvillkor. Vi föreslår mot bakgrund 
av detta att överföring av medel bör få ske från investeringsreserv till 
pensionsförsäkring. D etta innebär m öjligheter till ett bättre försäk
ringsskydd för alla egenföretagare.

Vi tillstyrker mot den här näm nda bakgrunden de m otionsyrkanden 
som väckts i frågan.

dels vid m om ent 86 hem ställt
86. beträffande medel på investeringskonto 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk87, 1989/90: 
Sk96 yrkande 37 och 1989/90:Sk365 beslutar att medel på in
vesteringskonto skall få tas i anspråk för tecknande av pensions
försäkring och hos regeringen begär att den lägger fram ett 
förslag m ed denna innebörd.

133. Ränta på skogskonto (mom. 88 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Bo Lundgren (m ), G örel T hurd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf K enneryd (c) har

dels anfört följande:
Vi avvisar förslaget i propositionen att ta ut 15 % skatt på ränta på 

skogskontom edel. En sådan beskattning skulle försäm ra skogsbrukar
nas resultatutjäm ningsm öjligheter och riskera att m inska avverkningar
na och virkestillgången. Skäl finns också att avvisa motsvarande be-



skattning av upphovsm annakontona. Vi tillstyrker således de m otioner 
i vilka yrkats avslag på propositionen i denna del. Det får ankom m a 
på regeringen att återkom m a med förslag till de följdändringar som 
kan föranledas av att förslaget till lagen om  skatt på ränta på skogskon
tom edel inte skall antas av riksdagen.

dels vid m om ent 88 och m om ent 113 i m otsvarande del hem ställt
88. beträffande ränta på skogskonto 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk56 yrkande 3, 
1989/90:Sk58 yrkande 15, 1989/90:Sk96 yrkande 38 och 1989/90: 
Sk428 yrkande 2 avslår proposition 1989/90:110 i denna del,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lag om  skatt på ränta 
på skogskontomedel
att riksdagen till följd av vad som hem ställts ovan under m o
m ent 88 avslår det i proposition 1989/90:110 framlagda förslaget 
till lag om  skatt på ränta på skogskontom edel.

134. Insättningsnivåer på skogskonto (mom. 90)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
A w erkningsbenägenheten  har påverkats positivt av de nuvarande, 

tidsbegränsade högre procentsatserna för insättning på skogskonto vil
ka förlängdes hösten 1988 t.o.m. 1992 års taxering. Reglerna härom  
bör därför perm anentas. Vi tillstyrker således de m otionsyrkanden som 
gäller denna fråga. Det får ankom m a på regeringen att lägga fram 
förslag till erforderlig lag.

dels vid m om ent 90 hem ställt
90. beträffande insättningsnivåer på skogskonto 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk378 yrkande 
3 och 1989/90:Sk453 yrkande 5 hos regeringen begär att den 
lägger fram förslag till lagändring i enlighet med vad som anförts 
i m otionerna.

135. Beskattningen av rennäringen (mom. 91)
Bo Lundgren (m ). G örel T hurdin  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:
Enligt vår uppfattning bör det i särskild o rdn ing  prövas i vad mån 

det erfordras justeringar i beskattningen med hänsyn till rennäringens 
speciella förutsättningar. En särskild resultatutjäm ningsm öjlighet för 
renskötselverksam het, som förordas i flera m otioner, kan vara befogad 
också i det nya skattesystemet. Utskottet anser att riksdagen med 
anledning av m otionerna bör besluta om  ett tillkännagivande till 
regeringen av nu näm nd innebörd.



dels vid m om ent 91 hem ställt
91. beträffande beskattningen av rennäringen

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk57 y rkan
de 2, 1989/90:Sk61, 1989/90:Sk306 och 1989/90:Sk332 som  sin 
m ening  ger regeringen till känna vad ovan anförts.

136. Räntefördelning (mom. 92 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Syftet m ed det i propositionen framlagda förslaget om  s.k. ränteför

delning är att undvika att kostnader för privata lån dras av inom  
inkom stslaget näringsverksam het, när de rätteligen borde ha dragits av 
i inkom stslaget kapital med ett lägre skattemässigt värde.

Detta problem  b lir större ju  större spännvidd det finns m ellan 
skattesatserna och ju  m indre förm ånsanknytning socialförsäkringsavgif
terna har. I första hand bör således intresset för att lägga privata lån i 
inkom stslaget näringsverksam het m inskas genom  m indre spännvidd i 
skattesatserna och bättre förm ånsanknytning vad gäller socialavgifterna. 
P ropositionens förslag kom m er dessutom  att kunna leda till ett om vänt 
rättviseproblem . I vissa fell kan näm ligen kostnader för näringsm otive- 
rade lån kom m a att inte få dras av i inkomstslaget näringsverksam het.

Enligt vår m ening leder en sam m antagen bedöm ning av de problem  
som kan uppkom m a till att förslaget om  räntefördelning över huvud 
taget inte bör införas. Vi tillstyrker yrkandet i m otion Sk58 om  att 
propositionen skall avslås i denna del. Det får ankom m a på regeringen 
att å terkom m a med förslag om  de följdändringar som  kan vara erfor
derliga.

dels vid m om ent 92 och m om ent 113 i m otsvarande del hem ställt
92. beträffande räntefördelning

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 16 
avslår proposition 1989/90:110 i denna del,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser punkt 16 av anvisning
arna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och 3 § 4 mom. 
andra stycket lagen (1947:576) om  statlig inkomstskatt 
att riksdagen till följd av vad som hem ställts ovan under m o
m ent 92 avslår de i propositionen framlagda förslagen i fråga om  
p unk t 16 av anvisningarna till 22 § kom m unalskattelagen 
(1928:370) och 3 § 4 mom . andra stycket lagen (1947:576) om  
statlig inkom stskatt.



137. Brutet räkenskapsår (mom. 93 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Bo Lundgren (m ), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m ) och 
Gösta Lynga (m p) har

dels anfört följande:
Vi delar i och för sig uppfattningen att kalenderår norm alt bör 

kunna användas som räkenskapsår. E tt praktiskt problem  följer em el
lertid genom  att en stor koncentration  av bokslutsarbete och deklara- 
tionsarbete nödvändigtvis kom m er att uppstå med åtföljande svårighe
ter för bokföringsbyråer, revisorer m.fl. Dessa problem  b lir enligt vår 
uppfattning så stora att förslaget inte bör genom föras. Nuvarande 
regler för brutet räkenskapsår bör således bibehållas. Vi tillstyrker 
härm ed de m otionsyrkanden som gäller denna fråga och avstyrker 
således propositionen i denna del. Det får ankom m a på regeringen att 
å terkom m a med förslag till de följdändringar som  kan erfordras.

dels vid m om ent 93 och m om ent 113 i motsvarande del hem ställt
93. beträffande brutet räkenskapsår

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk57 yrkande 1, 
1989/90:Sk58 yrkande 18, 1989/90:Sk94 yrkande 13 i denna del 
och 1989/90:Sk301 avslår proposition 1989/90:110 i denna del, 

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser lagen om  ändring i 
bokföringslagen (1976:125)
att riksdagen till följd av vad som hem ställts ovan under mo
m ent 93 antar det i proposition 1989/90:110 framlagda förslaget 
till lagen om  ändring  i bokföringslagen (1976:125) med den 
ändringen att 12 § första stycket andra m eningen och and
ra—tredje m eningarna av övergångsbestäm m elserna utgår.

138. Bil i egenföretag (mom. 94)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi har tidigare föreslagit att faktiska kostnader alltid skall vara 

avdragsgilla vid resor i tjänsten med egen bil. Sam m a regler bör gälla 
för egenföretagare. Vi tillstyrker därm ed m otion Sk58 yrkande 19.

dels vid m om ent 94 hem ställt
94. beträffande bil i egenföretag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkande 19 
och med anledning av m otion 1989/90:Sk96 yrkande 40 och 
proposition 1989/90:110 i denna del begär att regeringen lägger 
fram förslag till regler i enlighet med vad som  anförts i m otion 
1989/90:Sk58 yrkande 19.
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139. Bil i egenföretag (mom. 94)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) har

dels anfört följande:
Vi föreslår att sam m a regler som vi anser skall gälla för löntagare 

som använder sin bil i tjänsten och för resor till och från arbetet bör 
gälla även för egenföretagare. Detta innebär bl.a. att det schablonisera- 
de avdraget för körda m il skall uppgå till 15 krVmil. O m  den faktiska 
kostnaden är högre skall avdraget höjas i m otsvarande mån. Vi tillstyr
ker således m otion Sk96 yrkande 40.

dels vid m om ent 94 hem ställt
94. beträffande bil i egenföretag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk96 yrkande 40 
och med an ledning  av m otion 1989/90:Sk58 yrkande 19 och 
proposition 1989/90:110 i denna del begär att regeringen lägger 
fram förslag till regler i enlighet m ed vad som anförts i m otion 
1989/90:Sk96 yrkande 40.

140. Rörelselokal i bostaden (mom. 95)
Bo Lundgren (m ), H ugo Hegeland (m ), Karl-Gösta Svenson (m ) och 
Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Uppdelningen i privatbostad och näringsfastighet enligt proposition

ens förslag medför att de egenföretagare som har lokal i den egna 
bostaden kan kom m a att missgynnas i förhållande till dagens regler.
Enligt vår uppfattning bör regeringen ges i uppdrag att se över denna 
fråga på nytt och lägga fram ett förslag som innebär att även om  en 
fastighet betecknas som  privatbostad skall en lokal för näringsverksam 
het kunna föranleda avdrag för kostnader i inkomstslaget näringsverk
samhet.

dels vid m om ent 95 hem ställt
95. beträffande rörelselokal i bostaden

att riksdagen m ed bifall till m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 
20 och 1989/90:Sk94 yrkande 13 i denna del och med anledning 
av proposition 1989/90:110 i denna del begär att regeringen 
lägger fram förslag i enlighet med vad som ovan anförts.

141. Handelsbolag (mom. 97)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
U tredningsförslaget innebar i denna del att handelsbolag skulle 

om vandlas till särskilt skattesubjekt och i allt väsentligt beskattas efter



de regler som gäller för aktiebolag. I propositionen tas inte ställning 
till frågan om  att göra handelsbolag till särskilt skattesubjekt med 
anledning av att fortsatt utredningsarbete är nödvändigt.

Enligt vår m ening är handelsbolaget i nuvarande utform ning en 
utm ärkt företagsform m ellan enskild näringsverksam het och verksam
het i aktiebolagsform. Nuvarande regler för handelsbolagens beskatt
ning bör av detta skäl i huvudsak bibehållas. Handelsbolaget skall inte 
göras till dubbelbeskattat skattesubjekt. Vi tillstyrker således m otion 
Sk58 yrkandena 24 och 25. Det får ankom m a på regeringen att 
skyndsamt lägga fram förslag om  en beskattning av handelsbolagen i 
enlighet med m otionen.

dels vid m om ent 97 hem ställt
97. beträffande handelsbolag

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkandena 24 
och 25 avslår proposition 1989/90:110 i denna del och hos 
regeringen begär att den lägger fram förslag till regler för 
handelsbolagen i enlighet med m otionen och som sin m ening 
ger regeringen till känna vad som  anförts i m otionen angående 
ett bibehållande i huvudsak av nuvarande regler för beskattning
en av handelsbolag.

142. Utdelning och reavinst som härrör från 
fåmansföretag (mom. 98)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Ju m indre skillnader i skattesats m ellan arbets- och kapitalinkom 

ster som finns, desto m indre blir intresset för eventuella anpassningsåt- 
gärder. En starkare förm ånsrelatering av de sociala avgifterna har 
sam m a effekt.

Några särskilda regler bör således inte införas beträffande utdelning.
I stället bör spännvidden mellan skattesatserna m inska och förmånsre- 
lateringen av socialavgifterna successivt återinföras.

Vad beträffar kapitalvinster uppkom m er ett behov av spärregler 
även i det system vi förordar. G enom  indexuppräkningen av anskaff
ningsvärden vid kapitalvinstbeskattningen b lir denna norm alt lindriga
re än en årlig avskattning av arbetsinkom ster. De spärregler som 
behövs måste em ellertid utformas på ett enkelt sätt. Övergångsbestäm
melser måste införas och en generositet i tilläm pningen medges.

dels vid m om ent 98 hem ställt
98. beträffande utdelning och reavinst som hårrör från fåm ans

företag
att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk58 yrkandena 
8 och 9 och 1989/90:Sk59 yrkande 38 avslår proposition 
1989/90:110 i denna del och m otion 1989/90:Sk94 yrkande 11



och hos regeringen begär förslag om nya regler i enlighet med 1989/'90:SkU30 
m otion 1989/90:Sk58 yrkande 9.

143. Utdelning och reavinst som härrör från 
fåmansföretag (mom. 98)

Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Enligt m in m ening bör som föreslås i m otion 1989/90:Sk94 reavins

ten vid försäljning av fåmansbolag kunna spridas över flera år i det fall 
där företaget har byggts upp under flera år. Det S r  ankom m a på 
regeringen att återkom m a till riksdagen med ett förslag i enlighet med 
den nyss näm nda m otionen.

dels vid m om ent 98 hem ställt
98. beträffande utdelning och reavinst som  härrör från fåmans

företag
att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk94 yrkande 11 
och med anledning av proposition 1989/90:110 i denna del och 
med avslag på m otionerna 1989/90:Sk58 yrkandena 8 och 9 och 
1989/90:Sk59 yrkande 38 hos regeringen begär förslag om  fördel
ning av reavinst under flera år i enlighet med vad som anförts i 
m otion 1989/90:Sk94 yrkande 11.

144. Särregler för fåmansföretag (mom. 99)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
De särskilda Sm ansföretagsreglerna behålls med några små juste

ringar. Enligt vår m ening bör de förm åner som delägare i Sm ansbolag 
eventuellt kan åtnjuta från sitt bolag i skattehänseende behandlas efter 
samma regler som gäller en vanlig anställd eller aktieägare. Det 
innebär att de bör tas upp  som inkom st av tjänst eller som inkom st av 
kapital vad beträffar utdelningar. D et får ankom m a på regeringen att 
lägga fram ett förslag om  en u tm önstring  av alla dessa spärregler. Vi 
tillstyrker de m otionsyrkanden som väckts om  dessa frågor.

dels vid m om ent 99 hem ställt
99. beträffande särregler fö r  fåmansföretag

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk58 yrkande 
26, 1989/90:Sk320 yrkande 8, 1989/90:Sk330 yrkande 5 och 
1989/90:Sk369 yrkandena 1 och 4 och med anledning av propo
sition 1989/90:110 i denna del begär att regeringen lägger fram 
förslag i enlighet med vad som ovan anförts.



145. Lön till barn (mom. 101 och mom. 113 i 
motsvarande del)
Bo Lundgren (m ), G örel T h u rd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf K enneryd (c) har

dels anfört följande:
Ersättning till barn under 16 år som hjälper till i föräldrarnas 

verksam het beskattas i dag hos den av föräldrarna som har den högsta 
inkom sten från företaget. Anställs annan  ungdom  under 16 år gäller 
dock vanliga regler. Regeln kan motiveras av kontrollskäl, men ålders
gränsen bör som yrkats i flera m otioner sänkas till 15 år. Vi tillstyrker 
alltså m otionerna Sk96, Sk341, Sk369 i här berörda delar och Sk373.

dels vid m om ent 101 och m om ent 113 i m otsvarande del hem ställt
101. beträffande lön till barn 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk96 yrkande 
41, 1989/90:Sk341 yrkande 7, 1989/90:Sk369 yrkande 3 och 
1989/90:Sk373 och med an ledning  av proposition 1989/90:110 i 
denna del beslutar om  den förändring i fråga om  åldersgränsen 
för lön till barn i vissa fall som föreslagits i m otionerna,

113. beträffande lagförslagen, såvitt avser 20 § andra stycket 
och punkten 13 tredje stycket av anvisningarna till 32 § kom m u
nalskattelagen (1928:370)
att riksdagen till följd av vad som hem ställts ovan under m o
m ent 101 beslutar att i 20 § andra  stycket och punkten  13 tredje 
stycket av anvisningarna till 32 § kom m unalskattelagen 
(1928:370) uttrycken "16 års" och "16 år" byts mot resp. "15 
års" och "15 år".

146. Yrkesfiskare (mom. 102)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt vår uppfattning finns det skäl att pröva om  skatteavdragen för 

yrkesfiskarna är ändam ålsenligt utform ade i de hänseenden som avses i 
m otion Sk85. Det finns an ledning  i det sam m anhanget att granska 
förhållandena i övriga fiskenationer inom  EFTA och pröva om  de 
skillnader som förekom m er bör föranleda ändrade villkor i skattehän
seende för de svenska yrkesfiskarna. Vad vi anfört m ed anledning av 
m otion Sk85 bör ges regeringen till känna.

dels vid m om ent 102 hem ställt
102. beträffande yrkesfiskare 

att riksdagen med an ledning  av proposition 1989/90:110 i denna 
del och m otion 1989/90:Sk85 yrkandena 1 och 2 som sin m e
ning ger regeringen till känna vad som ovan anförts.



147. Representationsavdrag m.m. (mom. 103)
Lars Bäckström (v) och Gösta Lyngå (m p) har

dels anfört följande:
Som anförts i m otion Sk.94 bör den skattefria konsum tionen av 

lyxkaraktär inom  företagen begränsas, bl.a. lyxig representation och 
utbildning som omfattar resor, kost och logi i lyxklass. Sådana kostna
der bör inte vara avdragsgilla för företagen, och dessutom bör sådana 
lyxförm åner beskattas som löneförm åner.

dels vid m om ent 103 hem ställt
103. beträffande representationsavdrag m.m.

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk94 yrkande 9 som 
sin m ening ger regeringen till känna vad som ovan anförts om 
beskattningen av vissa lyxförmåner.

148. Kompanjonsförsäkringar (mom. 104)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Vi anser att det finns anledning att pröva om  det skall införas en 

avdragsrätt för prem ier som betalats för s.k. kom panjonsförsäkringar. 
Detta innebär att vi tillstyrker m otion Sk333.

dels vid m om ent 104 hemställt
104. beträffande kompanjonsförsäkringar

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk333 hos regering
en begär utredning om rätt till avdrag för kom panjonsförsäk
ringar.

149. Arbetsrättsliga skadestånd (mom. 105)
Bo Lundgren (m ), Kjell Johansson (fp), Hugo Hegeland (m ), Karl- 
Gösta Svenson (m ) och Leif Olsson (fp) har

dels anfört följande:
En huvudprincip  vid beskattningen är att ett belopp som är skatte

pliktigt för mottagaren också skall vara avdragsgillt för mottagaren. 
Detta gäller inte — på grund av en särskild undantagsregel — för 
allm änt skadestånd för åsidosättande av arbetsrättsliga regler. Enligt vår 
m ening finns det inte skäl för ett sådant särskilt undantag för arbets
rättsliga skadestånd. Det framgår av ett regeringsrättsavgörande från 
tiden före avdragsförbudet att sådana skadestånd ansetts utgöra drift
kostnader i arbetsgivarens rörelse. Vi tillstyrker m otion Sk353. Det får 
ankom m a på regeringen att återkom m a med ett förslag till lagändring.

dels vid m om ent 105 hemställt
105. beträffande arbetsrättsliga skadestånd

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk353 hos regering-



en begär förslag om  att avdragsrätt skall föreligga för arbetsrätts- 
ligt skadestånd.

150. Lantmäterikostnader (mom. 106)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt vår uppfattning bör det införas en d irekt avdragsrätt för 

lantm äterikostnader som uppkom m it i sam band med struk tu rra tiona li
sering. Vi tillstyrker m otion Sk366. Det bör få ankom m a på regering
en att utarbeta lagförslag.

dels vid m om ent 106 hem ställt
106. beträffande lantmäterikostnader 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk366 hos regering
en begär förslag om  avdragsrätt för lantm äterikostnader.

151. Avskattning av reserver, m.m. (mom. 110 och 
mom. 113 i motsvarande del )
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) har

dels anfört följande:
Enligt propositionen skärps de övergångsregler i form av avskattning 

som föreslogs av URF. Å terföringen skall ske under fyra år i stället för 
under fem år. Någon rabattering vid snabbare återföring än föreskrivet 
utgår inte.

Vi anser att utredningsförslaget bör genom föras beträffande såväl 
tidsperioden som rabattm öjligheter. För enskilda näringsidkare bör 
inte intäkt som härrö r från avskattningen beläggas med särskild löne
skatt, vilket föreslås i propositionen.

I kom pletteringspropositionen föreslås att de inkom ster som inflyter 
som en följd av avskattningen av företagens reserver enligt skatteom 
läggningen skall redovisas över en inkom sttitel på statsbudgeten men 
d irekt därifrån överföras till riksgäldskontoret för att avräknas mot 
statsskulden. Innebörden härav är att inkom sterna inte skall påverka 
budgetsaldot. Detta är enligt vår m ening inte ett korrekt sätt att 
redovisa statsinkom ster även om  de är av engångskaraktär. I princip 
bör samtliga inkom ster redovisas över statsbudgeten. Vi avvisar med 
det anförda den ordning  som förordas i proposition 110 och i kom 
pletteringspropositionen.

Vårt ställningstagande innebär att vi tillstyrker m otion Sk58 yrkan
dena 27 och 28. O m  riksdagen i detta ärende begär att regeringen 
skyndsamt lägger fram ett förslag i enlighet med m otionen kan nya 
avskattningsregler antas av riksdagen redan i höst.

dels vid m om ent 110 och m om ent 113 i motsvarande del hem ställt
110. beträffande avskattning av reserver, m.m. 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk58 yrkandena 27



och 28 avslår proposition 1989/90:110 i denna del och hos 
regeringen begär förslag om  avskattningsregler i enlighet med 
utredningsförslaget,

113. beträffande lagförslagen, m.m., såvitt avser en ny inkomstti
tel på statsbudgeten
att riksdagen avslår proposition 1989/90:110 i denna del.

152. Skogsvårdsavgiften (mom. l i l )
Bo Lundgren (m ), G örel T h u rd in  (c), Hugo Hegeland (m ), Karl-Gösta 
Svenson (m ) och Rolf H enneryd (c) har

dels anfört följande:
Riksdagen beslutade hösten 1983 att höja skogsvårdsavgiften från 

0,5 % till den nuvarande nivån 0,8 %. Beslutet innebar ett frångående 
av principen att skogsvårdsavgiften endast skulle få användas för bidrag 
som är tillgängliga för alla skogsägare. Nu används skogsvårdsavgifts- 
medel för att finansiera alla bidrag inom  det skogliga stödom rådet. Ett 
ytterligare motiv för att avskaffa avgiften är den negativa effekt som 
den också får om  m an beräknar dess konsekvenser under en om lopps
tid på mellan 80 och 100 år. Avgiftens totala storlek svarar m ot 40 % 
av nettot vid avverkningen. Skogsvårdsavgiften u rho lkar alltså lönsam 
heten samtidigt som ett lönsam t skogsbruk är en förutsättning för en 
levande landsbygd. Skogsvårdsavgiften bör slopas, och detta gäller även 
de bidrag som finansieras med avgiften. U ndantag bör endast göras för 
bidrag av regionalpolitisk karaktär. Vi tillstyrker således m otionerna 
Sk304, Sk311, Sk324, Sk337, Sk338, Sk349, Sk383, Sk411 yrkande 1, 
Sk412 och Sk448. Riksdagen bör enligt vår uppfattning begära att 
regeringen återkom m er med förslag om  ett slopande av skogsvårdsav
giften.

dels vid m om ent l i l  hem ställt
l i l .  beträffande skogsvårdsavgiften 

att riksdagen med anledning av m otionerna 1989/90:Sk304, 
1989/90:Sk311, 1989/90:Sk324, 1989/90:Sk337, 1989/90:Sk338, 
1989/90:Sk349, 1989/90:Sk378 yrkande 1, 1989/90:Sk383,
1989/90:Sk411 yrkande 1, 1989/90:Sk412, 1989/90:Sk428 yrkande 
1, 1989/90:Sk448 och 1989/90:Sk450 yrkande 3 och med avslag 
på m otionerna 1989/90:Sk377, 1989/90:Sk429 och 1989/90:Sk443 
hos regeringen begär förslag om  ett slopande av skogsvårdsavgif
ten.

153. Skogsvårdsavgiften (mom. l i l )
Kjell Johansson och Leif O lsson (båda fp) har

dels anfört följande:
Skogsvårdsavgiften höjdes 1984 från 0,5 % till 0,8 % . Folkpartiet 

m otsatte sig denna höjning som  bidrog till att ge skogsvårdsavgiften en



fiskal karaktär. Sam bandet m ellan avgiftens storlek och de statsutgifter 
avgiften var tänk t att finansiera försvagades. Vi tillstyrker förslaget i 
m otion Sk377 att nivån på skogsvårdsavgiften skall sättas ned till den 
tidigare nivån, dvs. till 0,5 %.

dels vid moment l i l  hemställt
l i l .  beträffande skogsvårdsavgiften 

att riksdagen med bifall till m otion 1989/90:Sk377 och med 
avslag på m otionerna 1989/90:Sk304, 1989/90:Sk311, 1989/90: 
Sk324, 1989/90:Sk337, 1989/90:Sk338, 1989/90:Sk349, 1989/90: 
Sk378 yrkande 1, 1989/90:Sk383, 1989/90:Sk411 yrkande 1, 
1989/90:Sk412, 1989/90:Sk428 yrkande 1, 1989/90:Sk429,
1989/90:Sk443, 1989/90:Sk448 och 1989/90:Sk450 yrkande 3 hos 
regeringen begär förslag av innebörd  att skogsvårdsavgiften skall 
sättas ned från nuvarande 0,8 %  till 0,5 %.

154. Skogsvårdsavgiften (mom. l i l )
Lars Bäckström  (v) har

dels anfört följande:
Riksdagen bör i enlighet med m otion Sk429 hos regeringen begära 

en översyn av skogsvårdsavgiften. U tbetalade medel för skogliga åtgär
der står inte i rim lig p roportion  till de inbetalade avgifterna. Vidare 
har kritik  riktats m ot olika skogsägares m öjligheter att fä tillgång till 
m edel. Dessutom  innebär skogsvårdsavgiften en extra beskattning på 
hälften eller m er av skogsbrukets nettoavkastning.

dels vid n>pment l i l  hemställt
l i l . beträffande skogsvårdsavgiften 

att riksdagen med bifall till m otionerna 1989/90:Sk429 och 
1989/90;Sk443 och med avslag på m otionerna 1989/90:Sk304, 
19g9/90:Sk311, 1989/90:Sk324, 1989/90:Sk337, 1989/90:Sk338, 
1989/90:Sk349, 1989/90:Sk377, 1989/90:Sk378 yrkande 1,
1989/90:Sk383, 1989/90:Sk411 yrkande 1, 1989/90:Sk412,
1989/90:Sk428 yrkande 1, 1989/90:Sk448 och 1989/90:Sk450 yr
kande 3 begär att regeringen gör en sådan översyn och lägger 
fram förslag i enlighet med m otionerna 1989/90:Sk429 och 
1989/90:Sk443.
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Särskilda yttranden

Lars Bäckström (v) anför:

F ör att finansiera skatteomläggningen föreslår regeringen en rad åtgär
der bl.a. på den indirekta beskattningens om råde, något som kom m er 
att medföra kostnadsfördyringar i olika hänseenden.

Skattereform en innehåller inte några åtgärder som m edför skattelätt
nader för de ideella organisationerna. De kom m er em ellertid att 
drabbas av kostnadsökningarna på ungefär sam m a sätt som alla andra. 
De är viktigt att åtgärder skyndsamt vidtas så att deras verksam het inte 
kom m er att försvåras. Med hänsyn till vad utskottet anfört i denna 
fråga förutsätter jag att så också kom m er att ske.

M otionärerna påtalar bl.a. att organisationerna betungas av adm ini
strationen av olika skatter. Enligt min m ening bör stiftelse- och 
föreningsskattekom m ittén (Fi 1988:03) skyndsam t avsluta sitt arbete. 
Den översyn som nu skall inledas rörande skattereform en bör omfatta 
även skatte- och avgiftsfrågorna för de ideella organisationerna. Ut
gångspunkten bör vara att på allt sätt söka underlätta deras situation. 
Jag utgår ifrån att även dessa frågor kom m er att beaktas av regeringen.

Som anförs i m otion SklO l av Lars W erner m.fl. och som påpekats 
av företrädare idrottsrörelsen, handikapprörelsen  och andra ideella 
organisationer leder skatteomläggningen till negativa effekter för den 
ideella rörelsen. Det kom m er att bli stora kostnadsökningar som följd 
av den breddade mom sen, med dyrare resor, övernattningar, matkost
nader etc. Ä ndringarna vad gäller att betala arbetsgivaravgifter kom m er 
också att bli en extra kostnad. Idrottsrörelsen anser att skatteomlägg
ningen innebär ökade kostnader på uppem ot en halv m iljard kronor. 
De ideella organisationerna betonar att de enbart kräver kom pensation 
för effekterna av skatteomläggningen. V änsterpartiet m enar att argu
m enten för att tipsm edlen skall gå till idrotten ökar om  regeringens 
skatteom läggning genomförs. Även övriga ideella rörelser måste få 
skälig kom pensation för skatteom läggningen. Vänsterpartiet förutsätter 
att regeringen under hösten 1990 redovisar förslag för hur de ideella 
organisationerna skall kom penseras för skatteom läggningens effekter. 
Därest dessa förslag ej skulle visa sig vara till fyllest avser vänsterpartiet 
att åter aktualisera denna fråga.

2. Ideella organisationer (mom. 5 och mom. 32)
Gösta Lyngå (m p) anför:

Skattereform en kom m er att medföra skattelättnader för de flesta. Det 
gäller både för enskilda personer och för företagare. För att finansiera 
reform en föreslås en rad åtgärder bl.a. på den indirekta beskattningens 
om råde, något som kom m er att medföra kostnadsfördyringar i olika 
hänseenden.



Skattereform en innehåller inte några åtgärder som m edför skattelätt
nader för de ideella organisationerna. De kom m er em ellertid att 
drabbas av kostnadsökningarna på ungefär sam m a sätt som alla andra. 
De är viktigt att åtgärder skyndsamt vidtas så att deras verksam het inte 
kom m er att försvåras. Med hänsyn till vad utskottet anfört i denna 
fråga utgår vi ifrån att så också kom m er att ske.

M otionärerna påtalar bl.a. att organisationerna betungas av adm ini
strationen av olika skatter. Enligt vår m ening bör stiftelse- och före- 
ningsskattekom m ittén (Fi 1988:03) skyndsamt avsluta sitt arbete. Den 
översyn som nu skall inledas rörande skattereform en bör omfatta även 
skatte- och avgiftsfrågorna för de ideella organisationerna. Utgångs
punkten bör vara att på alla sätt söka underlätta deras situation. Vi 
utgår ifrån att även dessa frågor kom m er att beaktas av regeringen utan 
särskild fram ställning från riksdagens sida och har därför inte något 
yrkande med anledning av m otionerna.

3. Bilförmån (mom. 29)
Lars Bäckström (v) anför:

V änsterpartiet m enar att det är riktigt att skärpa förm ånsbeskattningen 
vad gäller bilförm ån. I skatteutredningarna liksom i proposition och 
m otioner har redovisats olika m etoder för detta syfte. I föreliggande 
betänkande har utskottets m ajoritet valt en metod som å ena sidan kan 
sägas gynna inhem sk bilproduktion och större fordon, å andra sidan 
kan den av utskottsm ajoriteten föreslagna m etoden sägas m er allsidigt 
ta hänsyn till fordonets totalkostnad, andrahandsvärde etc.

Jag m enar att denna fråga kräver en ytterligare beredning. Den 
reservation som ligger närm ast vår uppfattning i fråga om  bilförmån 
torde vara miljöpartiets reservation.

4. Allemanssparande m.m. (mom. 42)
Kjell Johansson och Leif O lsson (båda fp) anför:

Vi delar den uppfattning som framförts av folkpartiets representanter i 
finansutskottet och i fp-m otionen Sk89 att — med hänsyn till det 
önskvärda i att stim ulera det privata sparandet — förslagen i proposi
tionen bör kom pletteras med förslag om  sänkt förm ögenhetsskatt m.m. 
Vi äm nar i annat sam m anhang återkom m a med konkreta yrkanden 
härom .

5. Uttaget av förmögenhetsskatt (mom. 52)
Gösta Lyngå (m p) anför:

Fr.o.m . 1990 har tilläm pats en delvis förändrad konstruk tion  av för
mögenhetsbeskattningen med höjda skiktgränser. Jag anser denna höj
ning av gränsen bra, men anser inte att sänkningen av skatten i högre



skikt är motiverad. I sam band med skattepropositionen för 1990 före
slog jag följande skala för uttag av förmögenhetsskatt:

800 000 -  2 %
1 600 000  -  3 %

M iljöpartiet de gröna anser fortfarande att denna skala vore att föredra 
fram för den nuvarande, och vi avser återkom m a till ärendet i allm än
na m otionstiden 1991 eller närhelst förm ögenhetsbeskattning aktualise
rats genom proposition.

6. Nyföretagande i glesbygd (mom. 60)
Bo Lundgren, Hugo Hegeland och Karl-Gösta Svenson (alla m) anför:

Vi har tidigare fram hållit att skatteom läggningen i den föreslagna 
utform ningen kom m er att påverka landsbygden i negativ riktning. Det 
skatteförslag som regeringen nu lagt fram har tyvärr inte gett oss 
anledning att ändra den bedöm ningen. De som bor och verkar på 
landsbygden har jämförelsevis låga inkom ster och får därm ed ett sämre 
utbyte av m arginalskattesänkningarna. Em ellertid kom m er de att vara 
med om  att betala inkom stskattesänkningarna genom att dessa finansie
ras med höjningar eller utvidgningar av andra skatter. Det samlade 
resultatet härav drabbar landsbygdsbefolkningen hårt.

Det m otionsyrkande som utskottet behandlat under företagsavsnittet 
gäller olika åtgärder för att stim ulera nyföretagande i glesbygd. Vi har i 
detta ärende framställt yrkanden gällande bl.a. rätt till kvittning mellan 
olika inkomstslag och förvärvskällor, särskilda reserveringm öjligheter 
för m indre, nystartade företag och slopad beskattning av arbetande 
kapital i företag. Dessa förslag skulle avsevärt förbättra förutsättningar
na för nyföretagande och en treprenörskap, inte minst det för landsbyg
den så viktiga deltidsjordbruket.

7. Nyföretagande i glesbygd (mom. 60)
G örel T hurd in  och Rolf Kenneryd (båda c) anför:

Vi har i vår reservation om  huvudlin jerna i reform en redovisat cen
terns förslag till inrik tn ing av skattereform en. Den skattepolitik som 
förordas syftar bl.a. till att utjäm na skillnaderna m ellan glesbygd och 
tätare befolkade om råden. H ur centern  vill genom föra detta framgår av 
den näm nda reservationen.

När det gäller förutsättningarna för nyföretagande vill vi åter betona 
de allvarliga konsekvenser för glesbygd och övrig landsbygd som följer 
av propositionsförslaget om begränsade m öjligheter till kvittning av 
underskott mot överskott i andra inkomstslag och förvärvskällor. En 
kvittningsrätt kan ha en helt avgörande betydelse t.ex. för den som vid 
sidan av sin anställning vill starta och utveckla en egen näringsverk
sam het. Det finns alltså starka skäl för att inte begränsa kvittningsmöj-



ligheterna på det sätt som föreslagits i propositionen. Centern ställer 
även andra krav på skattesystemet vilka skulle stim ulera nyföretagan
det. Vårt förslag om  personliga investeringskonton skulle innebära 
påtagliga förbättringar i detta hänseende. Vi vill också att m indre 
företag skall kunna avsätta vinstm edel så att det arbetande kapitalet 
blir obeskattat och en konsolidering görs möjlig, liksom nödvändiga 
investeringar. Sådana åtgärder som vi förespråkar skulle sammantaget 
medföra avsevärda förbättringar för landsbygden.

8. Nyföretagande i glesbygd (mom. 60)
Lars Bäckström (v) anför:

Regeringen hävdar i propositionen om  regionalpolitiken som riksda
gen behandlar under detta riksm öte att regioner med låga inkom ster 
inte behöver vara med om  att finansiera skattereform en i lika hög 
utsträckning som regioner med högre inkom ster. V änsterpartiet kan 
inte dela den bedöm ningen. Sum m an av de skatteförändringar som 
genomfördes hösten 1989 och de som  nu återstår för riksdagen att 
besluta om  i enlighet med skattepropositionen ger inte det resultatet.

När det gäller nyföretagande i glesbygd vill vi särskilt fram hålla de 
problem  som följer av att bl.a. underskott i allm änhet inte skall kunna 
kvittas mot tjänsteinkom ster. Enligt vänsterpartiets uppfattning har 
inte tagits tillräcklig hänsyn till att denna fråga har en avgörande 
betydelse för tillkom sten av småföretag i glesbygd. Speciellt nystartande 
av jo rdbruk försvåras av alltför restriktiva regler. Bl.a. i denna viktiga 
fråga finns det all anledning att fortsätta utredningsarbetet.

9. Nyföretagande i glesbygd (mom. 60)
Gösta Lyngå (m p) anför:

I den första reservationen från m iljöpartiet de gröna i detta betänkande 
redovisas vår m ålsättning att m änniskor skall kunna leva med hög 
livskvalitet såväl på landsbygden som i tä torterna. Vi har där fram hållit 
bl.a. att skattesystemet bör utform as så att det gynnar en småskalig och 
decentraliserad sam hällsstruktur.

En viktig del av ett sådant samhällssystem som vi eftersträvar är att 
det skall finnas goda förutsättningar för enskilda m änniskor att starta 
nya verksam heter och att kunna utveckla dessa. Den nu aktuella 
skattepropositionen innehåller brister i detta hänseende. Vi har från 
m iljöpartiets sida lagt fram förslag i detta ärende som skulle gynna 
sådant nyföretagande. Det gäller bl.a. särskilda reserveringsm öjligheter 
för småföretag och andra regler om  kvittning m ellan inkom ster av 
lönearbete mot sådana underskott som kan uppkom m a när en person 
startar en ny verksam het. Våra förslag skulle skapa avsevärt bättre 
förutsättningar för nyföretagande i glesbygdsområden.



Lars Bäckström (v) anför:

För byggnadsföretagen kan de nya reglerna innebära en besvärlig 
om ställning eftersom indirekta kostnader som hittills varit avdragsgilla 
i fortsättningen skall aktiveras tillsam m ans med övriga kostnader för 
pågående arbeten. Särskilda övergångsregler skall visserligen gälla, men 
jag är inte övertygad om  att detta är tillräckligt för att klara problem en 
och att den frist som övergångsbestämmelsen ger de berörda företagen 
räcker till. Jag förutsätter att regeringen återkom m er med förslag till 
åtgärder om  det skulle uppkom m a svårigheter med den nya ordning
en.

11. Särskild redovisningsmetod (mom. 84)
G örel T hurdin  (c), Rolf Kenneryd (c) och Lars Bäckström (v) anför:

Den s.k. särskilda redovisningsm etoden (SRM) för enskilda näringsid
kare som diskuterats under utredningsarbetet bygger på att närings
verksam heten och privatekonom in separeras redovisningsmässigt och 
skattemässigt. M etoden skulle bl.a. öppna nya m öjligheter vad t.ex. 
gäller reserveringar och den skulle ge egenföretagarna helt andra 
förutsättningar vid utvidgning av sin verksam het än vad dagens regler 
ger. Enligt propositionen har det av tidsskäl inte varit möjligt att 
genom föra SRM -metoden i sam band med de ändringar som föreslagits 
i proposition 1989/90:110. Detta är beklagansvärt. Vi förutsätter att 
regeringen skyndar på detta arbete så att den viktiga företagsamhet som 
sker i form av enskild näringsverksam het också kan få nytta av 
skattereform sarbetet inom  företagssektorn.

12. Skogsvårdsavgiften (mom. l i l )

Gösta Lyngå (m p) anför:

Skogsvårdsavgjfterna är egentligen inte avgifter utan fungerar i prakti
ken som en extra förm ögenhetsskatt. M indre än en tredjedel av avgif
terna går tillbaka till skogsbruket i någon form , och avgiftsuttaget är 
relativt högt. En u tredning bör tillsättas med uppgift att bl.a. se över 
skogsbrukets ekonom i och undersöka m öjligheterna att inrik ta skogs
bruket mot högre virkeskvalitet och finna m öjligheter till bättre natur
vård i skogsbruket. U tredningen skall göra en bedöm ning av om  det är 
ändam ålsenligt eller ej att behålla skogsvårdsavgifterna som ett skogs- 
politiskt instrum ent. Om  skogsvårdsavgifterna skall vara kvar bör 
avgiften tas ut vid avverkning i stället för på taxeringsvärdet. De 
influtna medlen skall kunna användas på ett annat sätt och knytas 
närm are till skogsbruket. Avgifterna skulle kunna utform as som en 
miljöavgift på skogsbruket och användas till naturvårdsändam ål.
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Bilaga 1:6 Näringsutskottets yttrande 
Bilaga 1:7 Bostadsutskottets yttrande

Bilaga 2 Skatteutskottets utfrågning angående skattereform en



Rättelser
s. 18 motion 1989/90:Sk81: text tillagd före yrkande 5

s. 27 motion 1989/90:Skl21 yrkande 6: text tillagd

s. 55 styckena 1—3: minskade radavstånd 
stycke 4 rad 2: "nu" tillagt

s. 86 tredje stycket första raden: "24 i denna del" borttaget

s. 87 fjärde stycket: "uppskovsregler" ändrat till "regler"

s. 88 andra stycket under rubriken, andra raden: "också" tillagt 
nästa stycke andra raden: "egenföretagares" borttaget

s. 89 näst sista raden: "24" ändrat till "26"

s. 100 fjärde stycket: "yrkande 1—4" ändrat till "yrkandena 1, 2, 4"

s. 132 mom. 1: ändringar beträffande två motioner

s. 133: raden före mom. 4 rättad

s. 137 mom. 38: första raden rättad
mom. 40 sista raden: yrkandenum ren ändrade

s. 138 mom. 43 rad 2: ett m otionsnum m er tillagt

s. 145—148: förtydliganden rörande lagrummens beteckning

s. 147: näst sista stycket tillagt

s. 159 tredje stycket: text tillagd

s. 160: sista meningen rättad

s. 190: text tillagd på första raden

s. 192: "dels"-satsen med hemställan tillagd

s. 195 andra raden: "fordelningskritik" ändrat till "fördelningspolitik"

s. 201 första stycket fjärde raden: "tillsätts" ändrat till "bör tillsättas"

s. 207: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 215 reservation 6: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 216 reservation 8: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 217 reservation 9: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 219—220 reservation 12: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 221 reservation 14: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 222 reservation 15: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 223 reservation 17: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 224 reservation 19: första "dels"-satsen ändrad

s. 225 reservation 20: andra "dels“-satsen med hemställan ändrad

s. 227 tredje raden: ordet "bifaller" borttaget 
reservation 23: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 229 reservation 25: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 231 reservation 29: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad 315



s. 235 reservation 36
forsta stycket andra raden: "utgör" ändrat till "utgår" 
första stycket sista raden: sista ordet ändrat till "genomföras"

s. 245 reservation 55 första stycket: rad 4 rättad

s. 246 reservation 56: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 258 reservation 73: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 259 —266: rubriktexter rättade

s. 259 reservation 76: "dels"-satsen med hemställan tillagd

s. 260 reservation 77 forsta ”dels”-satsen forsta stycket: näst sista meningen 
rättad

s. 261 reservation 78: texten fr.o.m.sista stycket före "dels"-satsen ändrad 
s. 262 reservation 79: "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 266 reservation 84: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 275 reservation 102: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 282 reservation 115: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 292 reservation 136: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

s. 300 reservation 152: andra "dels"-satsen med hemställan ändrad

Samtidigt har en del andra stavfel och liknande skrivfel rättats

gotab  96954, Slockholm 1990 316




