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Nr 190 

Kungl. Majt :s proposition med förslag till lag om ändring i kommunal
skattelagen (l 928:370); given den 2 november 1973. 

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollct över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla det 
förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande dcpartementschcfcn 
hemställt. 

CARL GUSTAF 
G.E. STRÄNG 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås enhetliga regler för beskattning av statsbidrag 
till näringsidkare. Sådant statsbidrag skall utgöra skattepliktig inkomst, 
om bidraget använts för att bestrida kostnader som är omedelbart 
avdragsgilla vid taxeringen eller avdragsgilla i form av årliga värdeminsk
ningsavdrag. Används bidragd för anskaffande av avskrivningsbara 
tillgångar såsom byggnader och maskiner, sker beskattning på det sättet 
att avskrivningsunderlaget reduceras med bi dragsbeloppet. 

Om statsbidraget används för att anskaffa lagertillgångar, föreslås 
bestämmelser av innebörd att bidraget föranleder beskattning i den takt 
som avyttringen av lagret sker. Detta syfte uppnås genom att den del av 
lagrets anskaffningsvärde som svarar mot statsbidraget icke skall medräk
nas vid lagervärderingen vid beskattningsårets utgång. 

De nya bestämmelserna föreslås skola tilliimpas första gången vid 1974 
års taxering. 

1 RfksJagen 1973. 1 sam!. Nr 000 

Prop. 1973:190 
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Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370) 

Härigenom förordnas, att anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen 

(1928 :370) skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

Anvisningar 

till J 9 §I 

Socialhjälp, begravningshjiilp samt underhåll, som lämnats fånge eller 
patient å hospital, m. m. dyl. är icke att hänföra till skattepliktig 
inkomst. Detsamma gäller i fråga om till föreningar influtna medlemsav

gifter. 
Utbytes sådan livränta eller del därav, som enligt bestämmelserna i 

32 § i sin helhet skall räknas såsom skattepliktig intäkt, mot belopp för 

en gång, skall betdlffande detta bl'lopp i beskattningshänseende gälla vad 

om sådan livränta är stadgat. Sker utbyte, helt eller delvis, av annan 
livränta än nyss sagts mot engångsbdopp, skall beloppet anses utgöra icke 

skattepliktig intäkt. 

Lön, som utgår från arbetsgivare i sådana fall, då denne på grund av 3 
kap. 16 § andra eller tredje stycket lagen (1962:381) om allmän 

försäkring äger uppbära arbdstagaren tillkommande ersättning från 

allmän försäkringskassa, är skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren lir den 

av honom i niimnda fall uppburna ersättningen från försäkringskassan 

ävensom annan därifrån uppburen ersättning i anledning av kostnad för 
den anställdes räkning att betrakta som skattepliktig inkomst, dock all 

ersättningen icke är skattepliktig för arbetsgivaren, därest den till den 

anställde utbetalda lönen eller den för honom havda kostnaden utgör för 

arbetsgivaren icke avdragsgill utgift i förvärvskälla. Ersättning, som 

annorledes än i form av pension elkr annan livränta utbetalas av 
arbetsgivare vid yrkesskada i de fall, då arbetsgivaren står s. k. självrisk 
enligt lagen (1954 :243) om yrkesskadeförsäkring, räknas till skattepliktig 

inkomst enligt de grunder som skulle hava giillt vid försäkring enligt 

sist nämnda lag. 

Skatteplikt föreligger icke för bidrag från stat eller kommun, vilka 

enligt av Kungl. Maj :t eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser 

utgå, i samband med utbildning eller omskolning, till arbetslösa och 
partiellt arbetsföra samt med dem i fråga om sådana bidrag likstiillda i 

den mån bidragen avse traktamente och särskilt bidrag. Skatteplikt 
föreligger ej heller för bidrag som utgår enligt förordningen om bidrag till 

vanföra ägare av motorfordon. 

1 Sen:1slc lydelse 1973 :434. Anvisningarna förcsbgna ändrade även genom prup. 
197 3:181. 
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Nu!'arande lydelse 
Näringshjälp eller bidrag enligt 

5 7. 58 eller 62 § arbetsmarknads
kungörelsen ( 1966:368) är icke 
att hänföra till skattepliktig in
komst, i den mån näringshjälpen 
eller bidraget lämnats till bestri
dande al' kostnader, för i•ilka rätt 
till a11drag icke föreligger vare. sig 
direkt såsom omkostnad eller i 

form a11 årliga 11ärdeminskningsa11-

drag. Omställningsbidrag enligt 
nämnda kungörelse och kontant 
arbetsmarknadsstöd utgör dock 
skattepliktig intäkt. 

3 

Föreslagen lydelse 
Statsbidrag, som utgår till nä

ringsidkare för hans nanngs
rerksamhet, är icke skattepliktig 
inkomst, om bidraget använts fiir 
att bestrida kostnad för vilken rätt 
till ai•drag icke föreligger i•are sig 
direkt såsom omkostnad eller i 
form av årliga i•ärdeminsknings
ai•drag. Har bidraget använts för 
att bestrida sådan kostnad i rerk
samheten som är pd en gång a11-

dragsgill 11id taxeringen, utgör bi
draget skattepliktig intäkt. Ar den 
kostnad för i•i/ken bidraget utgår 
apdragsgill 11id taxeringen för tidi
gare beskattningsår än det då bi
draget skall upptagas som intäkt, 
far den skattskyldige i stället åt
njuta ai•drag för kostnaden vid 
taxeringen för det iir då bidraget 

upptages som intäkt. Yrkande här
om skall göras i deklarationen 
avseende det beskattningsår då yr
kande om avdraget eljest enligt 
denna lag först skolat framställas. 
Äterbetalas bidrag, som upptagits 
som intäkt, fdr den .rkattskyldige 
göra avdrag för det återbetalade 
beloppet. Har bidraget an11ä11ts för 
att anskaffa tillgång, för vilken 
anskaffningskostnaden får avdra
gas genom årliga värdeminsknings
ai•drag, skall vid beräkning av 1•är
deminskningsal'drag såsom an
skaffningskostnad anses endast så 
stor del ar• kostnaden som icke 
täckts ai• bidraget. Ar bidraget 
större än det taxeringsmässiga 
rest11ärdet för tillgången, skall ett 
belopp motsl'arande skillnaden ut

göra skattepliktig intäkt för mot

tagaren. A lerbetalas statsbidrag, 
som pdi·erkat beräkningen ar an
skaffningskostnaden i nu ai•sett 
hänseende, får tillgiingens a11skriv
ningsunderlag ökas med vad si;m 
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Nuvarande lydelse 

4 

Föreslagen lydelse 
återbetalats, dock med högst det 

belopp 1•armed beräkningen på1•er

kats. I den mån statsbidrag enligt 

1•ad nyss föreskrivits utgjort skat

tepliktig intäkt, får den skattskyl

dige l'id återbetalningen tillgodo

föra sig a11drag för den del som 
sålunda utgjort skattepliktig in

täkt. Har bidraget am•änts för att 

anskaffa tillgångar a11sedda för 
omsättning eller förbrukning (la

ger), utgör bidraget skattepliktig 
intäkt, men skall å andra sidan 11id 
tillämpning a11 41 § och anrisning

arna till nämnda paragraf den del 
av lagret för 1•ilken anskaffnings

kostnaden täckts al' bidraget icke 

medräknas vid 11ärdesättningen al' 

tillgångarna. A terbe talas statsbi

drag, som am•änts för a11skaffa11de 
av lagertillgångar, får den skalt

skyldige göra a1•drag för det åter

betalade beloppet. Tillg!mgarnas 
anskaffningsvärde skall dän•id an

ses ökat med det återbetalade 

beloppet. Vad som 011an sagts i 
detta stycke äger mots1•arande till
lämpning fiir statsbidrag i form al' 
amorteringsji·it t lä11 (a1 1skril'11ings

lån ). Omställni11gsbidrag enligt ar

betsmarknadskungörc/sen ( 196 6: 
368) och ko11tant arbetsmarknads
stöd utgör skallep/iktig intäkt. 

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammar
skjölds Minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottaga
rens utbildning. 

Enligt 46 § 2 mom. första stycket 4) föreligger viss rätt till avdrag för 
bidrag till barns underhåll. Med hänsyn till begränsningarna i avdragsrät
ten är sådant bidrag det oaktat att likställa med periodiskt understöd 
eller därmed jämförlig periodisk intäkt, därför givaren jämlikt bestämmel
serna i 20 § icke är berättigad till avdrag. I följd härav skall undnhållsbi
draget icke hänföras till skattepliktig intäkt av tjänst som avses i 31 och 
32 §§. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå 
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, 
och skall tillämpas första gången vid 1974 års taxering. 
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Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj :t 

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 november 1973. 

Nän>arade: statsministern PALME, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, 

llOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, MO

BERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, 

FELDT. 

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter 

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om den 

skattemässiga behandlingen av statsbidrag till näringsidkare och anför. 

Inledning 

Statliga bidrag till näringsidkare utgår f. n. i en rad olika former. 

Bidrag utgår av lokaliseringspolitiska, miljöpolitiska, sociala eller andra 

skäl. Gl'mensamt för alla statsbidrag är att staten i princip utan 

återbetalningsskyldighet ger näringsidkaren kontanta medel som skall 

användas för det iindamiil som avses med statsbidraget. 

Den skattemässiga behandlingen av statsbidrag är f. n. inte reglerad 

annat än för näringshjälp eller bidrag enligt 57, 58 eller 62 § arbetsmark

nadskungörelsen (1966 :368). För dessa bidrag finns bestämmelser i 
anvisningarna till 19 § kommunalskattc13gen (1928:370). Tidigare har 
också utfärdats föreskrifter rörande den skattemässiga behandlingen av 
de crsiittningar som utgick enligt kungörelsen (1964:99) om ersättning av 

statsmedel för kostnader till följd av övergången till högertrafik. 

Frågan om den skattemässiga behandlingen av näringshjälp har ånyo 

aktualiserats av riksskatteverket (RSV) och arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS). De båda myndigheterna pekar i skrivelser till Kungl. Maj :t på att 
reglerna "Om beskattning av näringshjälp kommit att tillämpas på ett sätt 
som inte torde ha varit avsett. RSV föreslår därför komplettering av dessa 
regler. 

Nuvarande ordning 

Några olika former av statsbidrag 

Närings hjälp 

Best:immelser om näringshjälp m. m. samt om bidrag och lån till 

anskaffning av motorfordon för handikappade finns i 57 - 70 § § arbets

marknadskungörelsen (1966 :368, omtryckt 1972 :300, ändrad senast 
1973:364-AMK). 

Näringshjälp enligt 5 7 § A MK utgör bidrag för anskaffande av 

arbetsmaskiner eller verktyg eller till annan kostnad antingen för att 

börja verksamhet som egen företagare eller, vid ersättningsanskaffningar, 
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för att fortsätta verksamhet som egen företagare. Näringshjälp för att 

börja vt'rksamhet som egen företagare utgår till handikappade, medelål

ders eller äldre arbetskraft som inte kunnat få lämpligt arbete på den 

öppna arbetsmarknaden. För att fortsätta verksamhet som egen företaga

re utgår näringshjälp till handikappad, om synnerliga skäl föreligger och 
den fortsatta verksamheten med sådan hjälp kan antas bli lönsam och ge 

honom goda försörjningsmöjligheter. Enligt 58 § AMK utgår bidrag till 

handikappad för kostnaden för speciella arbetstekniska hjälpmedel som 

han behöver för att kunna utöva arbetsanställning. 

Näringshjälp utgår med högst 15 000 kr. som bidrag eller räntefritt 

lån. 
Bidrag för att anskaffa personbil eller motordriven invalidvagn kan 

enligt 62 § AMK utgå till handikappad som är beroende av sådant 

fortskaffningsmedel för att fä sin utkomst av arbete eller för att få 
utbildning med yrkesinriktning. Bidraget kan utgå antingen helt eller 

reducerat, beroende bl. a. på den handikappades bruttoinkomst. Helt 
bidrag utgår med högst 15 000 kr. 

Lokaliseringsstöd 

I 5-40 § § kungörelsen (1970 :180) om statligt regionalpolitiskt stöd 

(omtryckt 1973 :5 52) finns regler om lokaliseringsstöd. Sådant stöd utgår 

i form av bl. a. lokaliseringsbidrag och avskrivningslån. För stödvcrksam

heten finns ett allmänt stödomräde, vars gränser fastställs av riksdagen, 
och ett inre stödområde, vars gränser fastställs av Kungl. Maj :t. 
Loka\iseringsstöd utgår i första hand inom det allmänna stödområdet. I 

särskilda fall kan stöd lämnas i övriga delar av landet. Stöd kan inom det 
allmänna stödområdel lämnas till industri, industriliknande verksamhet 
och industriserviceverksamhct samt till företagsinriktad partihandcl och 

uppdragsvcrksamhet och till verksamhet inom turistnäringen. Utanför 
stödområdct kan stöd utges endast till företag med industriell eller 

industriliknande verksamhet. Bidrag och avskrivningslån utgår vid ny-, 
till- eller om byggnad av lokal eller annan anläggning som är nödvändig för 

verksam het en. 
Under speciella förutsättningar kan avskrivningslån beviljas industrifö

retag vid investeringar i maskiner, arbetsredskap och verktyg inom det 

inre stödområdet. Lokaliseringsbidrag och avskrivningslån får uppgå till 

sammanlagt högst 35 % eller, om särskilda skäl föreligger, 50 % av 

stödunderlaget. Om det finns synnerliga skäl, kan lokaliseringsbidrag och 

avskrivningslån utgå med högst 65 % av kostnaderna för byggnader vid 

investeringar i det inre stödområdet. Lokaliseringsbidrag och avskriv

ningslån betalas ut när den investering för vilken stödet beviljats är 

slutförd. Avskrivningslån är amorterings- och räntefritt och avskrivs med 

en femtedel efter varje år som förflutit sedan verksamheten började 
drivas med stöd av lånet. Låntagaren skall i sina räkenskaper årligen 

avskriva tillgångar, som anskaffats med stöd av lånet, med belopp som 

motsvarar minst den årliga avskrivningen av lånet. 
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Har den som fått lokaliseringsbidrag eller avskrivningslån föranlett att 
sådant stöd beviljats genom oriktig eller vilseledande uppgift, kan 
bidraget och lånet krävas åter inom tio år från utbetalningen. I vissa 
andra fall, såsom t. ex. då den som fött stödet avhänder sig rörelsen eller 
annan väsentlig förändring sker i äganderätten till rörelsen, kan den del av 
bidraget eller lånet som inte redan avskrivits sägas upp till omedelbar 

betalning. 

Statsbidrag till nedläggningshotade ji)retag 

Enligt kungörelsen 0972:302) om statsbidrag till nedläggningshotade 
företag utgår statsbidrag till företag som är i konkurs eller tvingats träda i 

likvidation, och som har minst 50 heltidsarbetande arbetstagare för att ge 
rådrum för överväganden om fortsatt drift eller omplacering av de 
anställda. Om företaget har synnerlig betydelse för arbetsmarknaden i 
den ort där verksamheten drivs, kan bidrag utgå även om antalet 
arbetstagare är lägre än 50. 

Bidraget utgår med högst en tredjedel eller i speciella fall högst hälften 
av företagets lönekostnader och sociala kostnader för de anställda. I den 
bidragsgrundande lönesumman indknas inte lön utöver ATP-grundande 
inkomst. Bidrag kan utgå under högst sex månader om inte särskilda skäl 
föreligger, då Kungl. Maj:t kan medge att bidrag får utgå under högst tolv 

månader. Bidraget kan krävas åter, om bidraget medför att företagets 
verksamhet ger överskott under den tid bidraget utgår, om bidraget 

utgått under varseltid, eller om länsarbelsnäm nden inte beretts tillfälle 
alt granska företagets verksamhet. Fråga om bidrag prövas av AMS. 
Länsarbetsnämnden betalar ut bidraget, när företagets lönekostnader och 
sociala kostnader betalats. Om företaget saknar medel, kan bidraget 
utbetalas redan i anslutning till löneutbetalningarna i företaget. 

Statsbidrag till miljöi•årdande dtgärder inom industrin 

Statsbidrag utgår enligt kungörelsen (1969:356) om statsbidrag till 
miljövårdande åtgärder inom industrin (ändrad senast l 972 :281) till 
kostnad för :itgärd som minskar vatten- eller luftförorening eller buller 
från industriell anläggning, om iilgärden framstår som angcl~igen från 
allmän synpunkt. Bidrag utgiir med högst 25 % av kostnaden för 
åtgärden. I kostnaden får ej inräknas utgift för utredning, om ej särskilda 
skäl föreligger, eller för disposition av mark. 

Statligt stöd till jordbrukets ratio11a!iseri11g m. m. 

Enligt kungörelsen (1967 :453) om statligt stöd till jordbrukets 

rationalisering m. m. (ändrad senast 1971 :382) utgår statsbidrag för såväl 
yttre som inre rationaliseringsåtg~irder. 

Bidrag till yttre rationalisering kan utgå såsom s. k. viirdeutjiimningsbi-
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drag. Detta avser att täcka skillnaden vid förvärv av tillskottsmark mellan 
den av lantbruksnämnden godkiinda köpeskillingen för mark och därå 
befintliga byggnader och det lägre värde egendomen kan anses ha för 
brukningsenheten. Dessutom kan bidrag utgå till lantmäteriförrättning 
och, om det finns särskilda skäl, andra med förvärvet sammanhängande 
kostnader för flyttning av ekonomibyggnad eller annan fast anläggning. 
Vid mer omfattande och kapitalkrävande yttre rationalisering kan 
statsbidrag utgå även till kostnad för drifts- eller skogsbruksplan. 

Bidrag till inre rationalisering utgår till investeringar vid brukningsen
heter, som till följd av genomgripande och kapitalkrävande yttre 
rationalisering eller fastighetsreglering har ett speciellt stort och i tiden 
koncentrerat investeringsbehov, som kan antas innebära påfrestningar på 
sökandens likviditet. Statsbidrag utgår även till större torrläggningsföre
tag av allmänt intresse, för vilka stimulansbehovet bedöms vara stort. Har 
lantbruksnämnd utfört eller låtit utföra projektering av torrläggnings
eller vägföretag men företaget på grund av omständigheter över vilka 
sakägarna ej rått inte blir utfört, utgår statsbidrag till kostnaderna för 
projekteringen. Bidrag till inre rationalisering kan utgå med högst 25 % av 
kostnaden, dock måste bidragsbeloppet uppgå till minst 2 500 kr. 
Statsbidrag kan utgå även till driftsrationalisering som led i särskild 
rationalisering. Särskild rationalisering bedrivs i norrlandslänen, Koppar
bergs och Värmlands län samt i Dalsland. Syftet med den särskilda ratio
naliseringen är att inom områden, där näringspolitiska, befolkningspoli
tiska och sociala skäl talar härför, snabbt och helst fullständigt bygga upp 
bärkraftiga brukningsenheter genom samtidig yttre och inre rationalisering 
samt driftsrationalisering. Vid särskild rationalisering utgår bidrag med 
högst 40 % av sammanlagda kostnaden för inre rationaliseringsåtgärder 
och sådan driftsrationalisering som lantbruksstyrelsen bestämmer. 

Statsbidragen lämnas som avskrivningslån eller i vissa fall utan villkor 
om återbetalning:· Lånet skall avskrivas sedan tio år förflutit från det 
lånet till fullo betalades ut, om inte skyldighet att återbetala lånebelop
pet eller del därav inträder. Sådan skyldighet kan inträda bl. a. om lånet 
beviljats på grund av oriktig uppgift från låntagaren, låntagaren bryter 
mot villkor för lånet eller säkerhet för lånet väsentligt försämras. Ränta 
på avskrivningslån utgår inte. 

Skatteregler 

Beskattningen av statsbidrag till näringsidkare grundar sig f. n. - med 
några undantag, som strax skall beröras - inte på direkta lagföreskrifter 
utan på praxis. Sålunda betraktas statsbidrag till näringsidkare i princip 
som skattepliktigt, om bidraget utgår för att understödja näringsverksam
heten eller som bidrag till bestridande av avdragsgilla omkostnader i 
verksamheten. Statsbidrag till kostnader för anskaffning av avskrivnings
bara anläggningstillgångar såsom byggnader samt maskiner och andra för 
stadigvarande bruk avsedda inventarier beskattas enligt praxis på det 
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sättet att avskrivningsunderlaget för tillgångarna reduceras med bidrags
bcloppet. Såsom anskaffningskostnad för tillgångarna anses med andra 

ord endast den del av kostnaderna som inte täckts av statsbidraget. Utgår 

statsbidrag till bestridande av kostnader, som får dras av i sin helhet 
redan under det beskattningsår vartill kostnaderna hänför sig, tas bidraget 

upp till beskattning såsom intäkt under det att avdrag medges för 

kostnaderna. Statsbidrag till maskiner och inventarier som på grund av 

hastig förbrukning har en varaktighets tid av högst tre år, s. k. treårsinven

tarier, tas med andra ord upp till beskattning i form av intiikt, medan 

hela anskaffningskostnaden för sådana tillgångar får dras av redan under 

anskaffningsåret. Är kostnader, för vilka bidrag utgår, över huvud taget 

inte avdragsgilla vid taxeringen, vare sig på en gång eller i form av 

värdeminskningsavdrag, iir bidraget inte skattepliktig inkomst för motta

garen. 

Utgår statsbidrag i form av avskrivningslån, torde gälla att beskattning 

sker i takt med lånets avskrivning. I fråga om anläggningstillgångar 

reduceras sålunda avskrivningsunderlaget med avskrivningsbeloppet varje 

gång avskrivning sker. Har avskrivningslån lämnats för anskaffning av 

treårsinventarier, sker beskattning genom att varje avskriven del av 

lånebeloppet tas upp som fri.täkt. Trots detta får avdrag för hela 

anskaffningskostnaden göras under anskaffningsåret. 

I vissa undantagsfall kan som tidigare nämnts, mot tagare av statsbidrag 

bli skyldig att återbetala bidraget helt eller delvis. Om bidraget 
beskattats, fär avdrag åtnjutas för återbetalat belopp. Har bidraget 

medfört minskning av avskrivningsunderlag skall detta ökas med återbe

talat belopp. 

De nu redovisade principerna för beskattning av statsbidrag bygger på 

uttalanden i prop. 1964:173, som behandlade frågan om beskattning av 

ersättning vid övergången till högertrafik. Propositionen godtogs av 

riksdagen (BeU 1964 :64, rskr 1964:350). 
När det gäller bidrag från kommun, kan samma betraktelsesätt 

anläggas som i fruga om statsbidrag. 
För några statsbidrag finns lagföreskrifter. Enligt femte stycket av 

anvisningarna till 19 §KL är näringshjälp eller bidrag enligt 57, 58 elkr 
62 § AMK inte att hiinföra till skattepliktig inkomst i den mån 

näringshjälpen eller bidraget Himnats till bestridande av kostnader, för 

vilka rätt till avdrag inte fördigger vare sig direkt s<'lsom omkostnad eller i 
form av årliga värdcminskningsavdrag. Denna bestämmelse tillkom genom 

lagstiftning år 1963 i anledning av härom väckta riksdagsmotioner (BeU 

1963:43). 
Rcgeringsrätten har fastslagit att näringshjälp, som lämnats till 

bestridande av kostnader för vilka avdragsrätt föreligger, i sin helhet är 

att hänföra till skattepliktig inkomst (RÅ 1972 fi 47). 
Enligt förordningen 0 961 :528) om skattefrihet för bidrag från 

norrlandsfonden, m. m., är bidrag som utgår från norrlandsfonden för 

visst ändamål avseende forsknings- och ulvecklingsarhete undantagna från 

skatteplikt. Utgifter, som bestritts med bidrag av nämnda slag, får inte 
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dras av som driftkostnad. Om bidraget använts för anskaffning av 
tillgångar för stadigvarande bruk, skall vid beräkning av värdeminsknings
avdrag såsom anskaffningskostnad anses endast s[1 stor del av kostnaden, 
som inte täckts av bidraget. Medel, som utgått på grund av förlustgaranti 
och är hänförliga till verksamhet som ingår i särskild förvärvskälla för 
mottagaren, är skattepliktig intäkt i förvärvskällan, dock inte till den del 
medlen motsvarar utgifter i verksamheten, för vilka avdrag inte medges 
som för driftkostnad och som inte heller avser anskaffning av tillgång för 
stadigvarande bruk. Delta gäller även om lån erhållits för visst ändamål 
och eftergift av ålerbetalningsskyldigheten medges. Har skattskyldig, som 
redovisat förlustgaranti som skattepliktig intiikt, i den med förlustgaranti 
avsedda verksamheten haft utgift för anskaffning av sådan byggnad eller 
markanläggning eller för sådan ny-, till- eller ombyggnad på sådan 
fastighet beträffande vilken avdrag för värdeminskning beräknas enligt 
punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 § KL, får han tillgodoräkna 
sig, utöver avdrag enligt avskrivningsplan, ett mot beloppet av den 
skattepliktiga intiiklcn svarande värdeminskningsavdrag. Avdraget får 
dock inte överstiga beloppet av utgiften och inte heller vad som återstår 
oavskrivct i beskattningsavseende av tillgången. 

Riksskatteverkets skrivelse m. m . 

. RSV redovisar inledningsvis att riksskattenämnden (RSN) i skrivelse 
den 26 februari 1968 till AMS beträffande tillämpningen av bestämmel
serna om n1iringshjälp uttalade följande. Utgick bidrag till bestridande av 
kostnader, som var avdragsgilla l'ndast i form av årliga värdeminsknings
avdrag, borde bidraget i och för sig inte föranleda beskattning hos 
mottaga ren såsom för inkomst men däremot medföra att i anskaffnings
kostnaden för tillgången inte skulle inräknas den del därav som svarade 
mot det erhållna bidraget. Bidraget borde med andra ord föranleda 
motsvarande minskning av avskrivningsunderlaget. 

Den indirekta metod för beskattning av näringshjälp till anskaffandet 
av anläggningstillgångar som RSN anvisat torde ha tillämpats såvlil då 
bidrag utgått enligt AMK som då fråga varit om andra statliga bidrag. 
RSV har ocksa i anvisningar den 17 februari 1972 uttalat alt mdoden 
bör anviindas för beskattningen av statsbidrag, som utgår enligt kungörel
sen om sliitsbidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin samt 
kungörelSL'n (1971:914) om förhöjt statsbidrag till avloppsreningsverk 
och vatten- och luflviirdande åtgärder inom industrin. 

Viss tvekan har emellertid rått om den tillämpade metoden för 
beskattning av näringshjälp stått i överensstämmelse med bestämmelserna 
i anvisningarna till 19 ~ KL. Genom rättsfallet RÅ 1972 Fi 47 har 
emellertid klarlagts att näringshjälp som lämnats till bestridande av 
kostnader för vilka avdragsrätt föreligger i sin helhet är att hänföra till 
skattepliktig inkomst. 

RSV framhåller att en omedelbar beskattning av ett bidrag avseende 
anskaffande av tillgång, för vilken anskaffningskostnaderna får dras av 
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endast i form av årliga värdeminskningsavdrag, leder till att bidraget 
minskar i värde på ett sätt som inte torde ha varit avsett. Syftet med att 
beskatta bidraget torde endast ha varit att skattemässigt kvitta detta mot 
bidragstagarens avdragsgilla kostnader. En sådan kvittning uppnås genom 
den av RSN och RSV förordade indirekta metoden. 

Näringshjälp kan också utgå för anskaffandet av omsättningstillgångar. 
Enligt RSV kan även i sådant fall olägenheter uppkomma om bidraget i 
sin helhet tas till beskattning redan för det år det uppburits. En möjlighet 
att fördela bidragets beskattning på några år är därför enligt RSV :s 
mening motiverad. Man kan få en sådan fördelning genom atl ett belopp, 
motsvarande förslagsvis två tredjedelar av del bidrag som utgått under 
inkomståret och en tredjedel av bidrag som utg[1lt [iret före inkomståret, 
får avräknas från inventerat lagervärde innan annan nedskrivning sker. 
Genom den angivna metade~ fördelas bidragets beskattning på lre år. 
Detta bör vara tillräckligt för att förhindra nuvarande olägenheter. RSV 
föreslår sålunda att anvisningarna till 19 § KL om beskattning av 
näringshjälp kompletteras med regler av nu angiven innebörd. 

Med AMS skrivelse till Kungl. Maj :t har styrelsen velat fästa 
uppmärksamheten på det akuta läget i fraga om beskattning av 
näringshjälp. Styrelsen har från skilda delar av landet fatt rapporter om 
att enskilda personer kommit att taxeras för Jcn beviljade niiringshjiilpen 
på ett olyckligt sätt. Enligt AMS är det angeläget all detta skatteproblem 
får en omedelbar lösning. 

Departem en tsc hefen 

Statsmakterna stöder genom bidrag näringsidkarna på en rad olika 
områden. 1 regionalpolitiken spelar bidrag i form av lokaliseringsstöd en 
framträdande roll. Även på andra områden, t. ex. niiringshjälp som av 
sociala skäl utges till handikappade, har statsbidragen en stor betydelse. 
Dessa bidrag kan utgå för olika iindamål, t. ex. för att förviirva byggnad 
eller för ny-, till- eller ombyggnad av lokal eller annan anläggning som är 
nödvändig för mottagarens verksamhet eller för anskaffande av maski
ner, arbetsredskap och verktyg. Bidrag kan ocks[1 utgii för lönekostnader 
och sociala kostnader för de anstiillda. 

Statsbidrag kan Himnas antingen i form av avskrivningslån eller i form 
av direkt kontantbidrag. Avskrivningslån används särskilt för att markera 
sambandet mellan stödet och den fortsatta driften av verksamheten. 
Formellt betraktas avskrivningslån som ett lån som avskrivs med ett visst 
bt'lopp varje ilr under den bestämda avskrivningsperiodt:n, som i 
allmänhet utgör 5 eller 10 år. 1 skattehänseende finns det dock i 
praktiken ingen skillnad mellan de båda bidragsformerna, eftersom n;lgon 
aterbetalningsskyldighet i princip inte föreligger för vare sig konlantbi
dragen eller avskrivningslånen. Statsbidrag ut betalas i regd i efterskott 
sedan den investering för vilket bidraget beviljats är slutförd eller den 
kostnad som ligger till grund för bidragets bedknande bdalats. Utbetal
ning kan dock vid behov ske tidigare, t. ex. när bidragets storlek best:irnts 
preliminärt. 
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Utlämnat statsbidrag kan återkrävas om mottagaren föranlett att 
bidraget beviljats genom oriktig uppgift eller om mottagaren brutit mot 
villkor för bidraget. Andra skäl till återkrävande av statsbidrag är t. ex. 

väsentlig förändring av säkerheten för avskrivningslånet. 

Den skattemässiga behandlingen av statsbidrag till näringsidkare 

bygger f. n. med undantag för näringshjälp - inte på direkta lagregler 

utan på praxis. Enligt denna praxis är statsbidrag till näringsidkare för 

hans näring skattepliktigt, om bidraget utgått för understödjande av 

näringsverksamheten eller som bidrag till bestridande av avdragsgilla 

omkostnader i verksamheten. Utgår statsbidrag till bestridande av 

kostnader, som är avdragsgilla endast i form av årliga värdeminskningsav

drag, beskattas bidraget på det sättet att avskrivningsunderlaget för 

tillgångarna reduceras med bidragsbeloppet. Används statsbidraget till 

kostnader, som är omedelbart avdragsgilla i förvärvskällan, tas bidraget 

upp som intäkt. Då medges också avdrag för kostnaderna. 

Den skattemässiga behandlingen av avskrivningslån skiljer sig från vad 

som tillämpas i fråga om direkta kontantbidrag. Detta beror på att 

avskrivningslånen formellt betraktas som lån, som avskrivs med ett visst 

belopp varje år under avskrivningsperioden. I fråga om anläggningstill

gångar reduceras sålunda avskrivningsunderlaget med avskrivningsbelop
pct varje gång avskrivning sker. 

Om mottagaren av statsbidrag blir skyldig att helt eller delvis 

återbetala beskattat bidrag, får avdrag [1tnjutas med återbetalat belopp. 

Har bidraget medfört minskning av avskrivningsunderlaget, ökas detta 

med återbetalat belopp. 

Dessa principer lag till grund även för den år 1963 genomförda 

lagstiftningen om skattcfrihd för näringshjälp. Näringshjälp eller bidrag 
enligt 5 7, 58 eller 62 § arbetsmarknadskungörelsen (1966 :368) iir inte att 

hänföra till skattepliktig inkomst i den mån näringshjälpen eller bidrngct 

lämnats till bestridande av kostnader, för vilka rätt till avdrag inte 
föreligger, vare sig direkt som omkostnad eller i form av ärliga 

värde min sk n ingsavd rag. 
Jag är ense med RSV om att det måste anses otillfredsställande att 

nuvarande beskattningspraxis i fråga om näringshjälp leder till minskning 

av bidragets värde för mottagaren. Samma regler bör gälla för alla former 

av statsbidrag sti alt beskattningen av dessa blir enhetlig. Även beskatt

ningen av statsbidrag i form av avskrivningslån bör således regleras i detta 

sammanhang och på samma s~itt. Avskrivningslånen är i praktiken 

nämligen att jiimst:illa med kontantbidrag. 

Den praxis för beskattning av statsbidrag - med undantag för 

näringshjälp - som gällt sedan länge och som jag inledningsvis redogjort 

för, torde enligt RSV ge åsyftat resultat när det gäller statsbidrag för 

kostnader, som är avdragsgilla antingen på en gång eller i form av årliga 

värdeminskningsavdrag. Denna praxis har legat till grund även för de 

föreskrifter som fanns i förordningen (1964:77 3) om beskattning av 

ersättning vid övergången till högertrafik, m. m. Nya bestämmelser bör 

således utformas efter de riktlinjer som gäller redan enligt nuvarande 

praxis. 
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RSV behandlar även frågan om beskattning av bidrag för anskaffande 

av omsättningstillgångar och anför att olyckliga skattekonsekvenser kan 
uppkomma, om bidraget i sin helhet tas till beskattning redan för det år 

det uppburits. En möjlighet att fördela beskattningen på tre år är därför 

enligt RSV :s mening motiverad. RSV föreslår på grund härav en regel av 

innebörd att ett belopp, motsvarande två tredjedelar av bidrag som 

mottagits under inkomståret och en tredjedel av bidrag som mottagits 

året före inkomståret, skall få avräknas från inventerat lagervärde innan 

annan nedskrivning sker. 

Även i fråga om statsbidrag som utgår för anskaffande av omsättnings

tillgångar är det angeläget att i möjligaste mån undvika olägenheter i 

skattehänseende. Enligt RSV :s förslag avses beskattningen av statsbidra

get fördelas på tre år. Detta är naturligtvis en möjlig lösning. Den mest 

lämpliga ska1 teeffekten uppnås dock enligt min mening, om statsbidraget 

förankder beskatlning i den takl som avyttringen av lagret sker. Ett 

sådant resultat ås1adkommcs genom att vid lagervärderingen vid beskat1-

nings[irets utgång införa regler som motsvarar dem som enligt mi1 I förslag 

i det föreg{1ende skall gälla för anskaffande av anläggningstillgångar. Jag 

förordar således att, om statsbidraget använts för att anskaffa lagertill

gångar, bidraget skall upptagas som skattepliktig intäkt medan kostnader

na för anskaffande av lagret för dras av. Vid tillämpning av lagervärde

ringsreglcrna i 41 § kommunalskattdagcn (1928:370), KL, od1 anvisning

arna till nämnda paragraf skall dl'n del av lagret för vilkl'n anskaffnings

kostnaden täckts av statsbidraget inte medräknas vid värdesättningen av 

tillgimgarna vid beskattningsiirets utgång. Återhetabs statsbidrag, som 

använts för anskaffande av lagertillgfogar, får den skattskyldige göra 

avdrag för del äterbetaladl' beloppet. Har statsbidrag återbetalats, 

kommer tillgängarna vid bt·skattningsårets utgång att värderas som om de 

anskaffats utan statsbidrag. 

Vid behandlingen av frågan om beskattning av ersättningar i samband 
med omläggningen till högertrafik togs i prop. 1964:173 upp några 
frågor, som fortfarande har aktualitet. Det framhölls att de bidrag som 
skulle utgå och de däremot svarande kostnaderna i princip borde 

hänföras till samma h.:sknttningsiir. Det framstod som tveksamt om detta 
blev förhållandd i de fall, då kostnaden föregått bidraget. Jag motsatte 

mig därför inte all det intogs en bestämmelse av innebörd att - om 
kostnaden hänförde sig till ett tidigare beskattningsår än bidraget - den 
skattskyldige kunde fä uppskjuta kostnadsavdraget för användning det år 

bidraget skulle tas upp som intäkt. För att få skjuta fram avdragsrät1en 

krävdes framställning i dekl;irationen för det beskattningsiir, då kostna

den var avdragsgill enligt KL. Om bidrag utgick i efterskott för kostnad, 
som var avdragsgill endast i form av årliga värdeminskningsavdrag och 

tillg[mgen redan hcl1 eller delvis avskrivits, kunde bidragt'i i niigot 

undantagsfall komma att överstiga återstående taxeringsmässigt restvärde. 

I sådant fall borde övnskjutande belopp av bidraget tas upp som 

skattepliktig intäkt. Om dl'n skattskyldige tillämpar riikenskapscnlig 

avskrivning, kan det taxeringsmässiga restvärdet för en enskild tillgång i 
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ett inventariebestånd emellertid inte fastställas. Bestämmelsen blev då 
tillämplig endast i det fall, då ersättningen översteg det taxeringsmässiga 
restvärdet för hela inventariebeståndet. De nu diskuterade frågorna är 
aktuella även i detta lagstiftningsärende. Jag förordar därför att bestäm
melser av motsvarande innebörd införs vid beskattningen av statsbidrag i 
allmän het. 

För efterlevnaden av nu föreslagna skatteregler torde krävas att 
taxeringsmyndigheterna får uppgift om utbetalat statsbidrag. Enklast 
torde detta ske genom att taxeringsmyndighcterna får avskrift av beslutet 
om statsbidrag från länsstyrelsen. Kungl. Maj :t kan meddela de till1imp
ningsföreskrifter härom som behövs utan riksdagens medverkan. 

De av mig föreslagna nya bestämmelserna bör införas i femte stycket 
av anvisningarna till 19 § KL och ersätta nuvarande regler om beskattning 
av näringshjälp m. m. Bestämmelserna bör träda i kraft snarast möjligt 
och tillämpas första gången vid 1974 års taxering. 

Hemställan 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att antaga inom finansdepartementet upprättat förslag till lag 
om ändring i kommunalskattelagen ( 1928 :370). 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av 
statsrt1dets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t 
Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den 
lydelse bilaga till detta protokoll ut visar. 

Ur protokollet: 
Britta Gyl/ensten 


