Prop. 1974:130

Kungl. Maj:ts proposition nr 130 år 1974

Nr 130
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m. m.; given den 6 september 1974.

Kungl. Maj:t vill hiirmed, under åberopande av bilagda utdrag av stalsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifälla de förslag
om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

CARL GUSTAF

Propositionen~

G. E. STRÄNG

huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås all vissa stiftelser för avgångsersättning till fristiilld
arbetstagare och för andra trygghetsåtgärder för arbetstagare som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda skall erhålla samma skattemässiga
behandling som vissa stiftelser för uteslutande avgångsersättning till fristiilld
arbetstagare. Vidare föreslås slopande av tidsfristen för ingivande av ansökan
hos riksskalleverket i iirenden rörande beskattningen av utliindsk livförsiikring. Slutligen föreslås all vid 1975 års taxering avdrag skall medges
för avgift för pensionsförsiikring m. m. som iigs av skattskyldigs barn under
forutsiittning all barnet den I november 1974 inte fyllt 20 år.
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I Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
I hirigenom förordnas att 53 ~ I mom. kommunalskattelagen Il 928:370)
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvamnde (vde/se

Föreslagen (vde/se

SH
I mo m . ' Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej
annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på
grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 ~~ siigs:
a) fysisk person:
för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:
för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort förviirvats;
samt
för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:
for inkomst av här beliigen fastighet;
för inkomst av rörelse. som hiir bedrivits;
för avlöning eller annan diirmed jämförlig förmån, som utgått av anshillning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;
for avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan
anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån
och förvärvats genom verksamhet här i riket;
for pension och annan ersättning enligt lagen ( 1962:381) om allmän försiikring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska
staten eller svensk kommun;
för ersättning enligt lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring och lagen
(1956:293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på
grund av militärtjänstgöring;
för annan hiirifrån UJlpburen. genom verksamhet här i riket förvärvad
inkomst av tjiinst;
för vinst å icke yrkesmiissig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt
för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 ~ lagen (1962:381)
om allmiin försäkring, tilWggspensionsavgift, sjukfårsiikringsavgift eller allmiin arbetsgivaravgift och med vilket avdrag enligt 46 ~ 2 mom. åtnjutits
vid tidigare års taxeringar;
' Senaste lydelse 1974:266.
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b) staten:
for inkomst av jordbruksdomiincr. skogar samt uthyrda eller med tomtriill
eller vattenfallsriill urplåtna fastigheter; samt
för inkomst av rörelse. som ej hiirnu1it av bank- eller försiikringsrörelse
eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och anläggningar
eller av industriell verksamhet. som huvudsakligen avser att tillgodose statens egna behov;
c) landsting. kommuner och andra menigheter ävensom hushållningssiillskap med stadgar som faststiillts av Konungen eller myndighet som
Konungen bestiimmer:
för inkomst av fastighet och av rörelse;
d) akademier,
Nobelstiftelsen
d) akademier.
Nobelstiftelsen
samt stiftelsen Dag Hammarskjölds samt stiftelsen Dag Hammarskjölds
Minnesfond. så ock allmänna underMinnesfond.så ock allmänna undervisningsverk. sådana sammanslut- visningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets uniningar av studerande vid rikets universitet
och högskolor i vilka de stuversitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar iiro derande enligt gällande stadgar ~iro
skyldiga att vara medlemmar samt skyldiga att vara medlemmar samt
samarbetsorgan för sådana sam man- samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål all rullgöm slutningar med iindamål all fullgöra
uppgifter som enligt nämnda stadgar uppgifter som enligt nämnda stadgar
ankomma på sammanslutningarna. ankomma på sammanslutningarna,
sjömanshus. svenska skeppshypo- sjömanshus. svenska skeppshypotekskassan. skeppsfartens sekundiir- tekskassan. skeppsfartens sekundiirlånekassa, norrlandsfonden. statens lånekassa, norrlandsfonden, statens
ut vecklingsfond, Apotekarsocieteut veck Iingsfond. A rotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmtens stifielse för främjande av farmacins utveckling m. m .. Sveriges ex- acins utveckling m. m .. Sveriges exportråd. järnkontoret, så länge konportråd. jiirnkomoret, så liinge kontorets vinstmedel anviindas till alltorets vinstmedel anviindas till allmiint nyttiga ändamål och kontoret
miint ny11iga iindamål och kontoret
icke Wmnar utdelning åt sina deläicke lämnar utdelning åt sina deliigare, aktiebolaget tipstjänst. svenska gare. aktiebolaget tipstjiinst, svenska
penninglotteriet aktiebolag. allmiinpenninglotteriet aktiebolag, allmiinna sjukförsiikringsfonden. pensions- na sjukförsiikringsfonden. rensionsstiftelser som avses i lagen om !ryg- stiftclser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m., gande av rensionsutfästelse m. 111 .•
allmiinna försäkringskassor. under- allmiinna försiikringskassor. understödsföreningar. som icke bedriva till stödsföreningar. som icke bedriva till
livfOrsäkring hiinförlig verksamhet, livförsäkring hiinförlig verksamhet,
personalstiftelser som avses i lagen
personalstiftelser som avses i lagen
I* Riksdagen /974. I sam/. Nr /30
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Föres/agen lw/C'lse

oni.tryggande av pensiunsutfastelse

om !ryggande av pensionsutfästelse
m. m. med iindamål uteslutande att
lämna understöd vid arbetslöshet.
sjukdom eller olycksfall. stiftelser
som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utgiva
avgångsersiittning till friställd arbetstagare C'l/C'r främja åtgärder till

m. m. med ändamål uteslutande att
liimna understöd vid arbetslöshet,
sjukdom eller olycksfall. stiftelser
som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ;indamål att utgiva
avgångsersiittning till fristiilld arbetstagare ävensom sådana ömsesidiga försiikringsbolag. som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring:

förmån .tör arbetstagare som blivit
uppsagd C'l!er löper risk atr bliva upp'
sagd til/fö(jd av driftsinskränkning, ./öretagsnedlägge/se eller rationalisering
av .företags verksamhet ävensom sådana ömsesidiga försäkringsbolag,
som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring:

for inkomst av fastighet:
för inkomst av fastighet:
el kyrkor. andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva kyrklig
verksam het. sjuk vårdsi nrätt ni ngar vi Ikas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte,
barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål
att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar
eller att. utan begränsning till viss familj. vissa familjer eller bestämda personer. friimja vård och uppfostran av barn eller liimna understöd for beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland
behövande eller främja vetenskaplig forskning. ävensom sådana föreningar
vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga om stiftelser här
angivna art:
för inkomst av fastighet och av rörelse:
svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning
äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund, stiftelser,
understödsföreningar. som bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet.

n

verk. inrättningar och andra inliindska juridiska personer. därunder inbegripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade besparingsskogar,
hiiradsallmiinningar och andra likartade samfälligheter. som förvaltas självstiincligl för delägarnas gemensamma räkning, samtliga i den mån de ej
inbegripas under punkterna d) och e):
for all inkomst. som hiir i riket eller å utländsk ort förvärvats;
gl utländska bolag:
för inkomst av hiir belägen fastighet;
för inkomst av rörelse. som här bedrivits: samt
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Föreslagen lydelse
Nuvarande lydelse
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse hiir i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;
h) allmänna pensionsfonden:
för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde fondstyrelsen, samt i övrigt för inkomst av fastighet.
Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill iiro, efter ansökan förklara,
att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt iindamål att friimja
nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning
av denna lag skall anses jiimställd med stiftelse eller förening, som ovan
i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omshindigheterna
det föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras.

Denna lag triider i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De
nya bestiim·melserna tillämpas iivcn på stiftelse med ändamål att utgiva
avgångsersättning till friställd personal eller främja åtgärder för tjänsteman
som blivit uppsagd eller löper risk bliva uppsagd om stiftelsen bildats före
lagens ikraftträdande. Har sådan stiftelse år 1974 taxerats för inkomst eller
förmögenhet enligt äldre bestämmelser, får stiftelsen anföra besvär över
taxeringen i särskild ordning. I sådant fall får besvär anföras även av
taxeringsintendenten till den skattskyldiges förmån. I fråga om besvär
som här avses gäller 100, 101. 103 och 104 ~~ taxeringsförordningen
I 1965:623) i tilliimpliga delar.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1969:754) om ändring i kommunalskattelagen ( l 928 :370)
I Urigenorn förordnas att punkt J av övergangsbestiimrnclserna till lagen
( 1969:754) om iindring i kommunalskattclagen ( 1928:3701 skall ha nedan

angivna lydelse.

Nt11'<m111cle lrdelsc

Föres/agen /1•clelw

3.' Om siirskilda skiil föreligger. kan riksskattcv<:::rket på ansökan förklara
att fiirsiikring, som meddelats i utomluncls bedriven försiikringsrörelse och
som enligt iilclre bestiimmelser varit al\ anse s1>m pensionsförsiikring. fortfarande skatt anses som s:klan försiikring. Förklaring som nyss niimnts rår
meddelas endast om ansökan gjoris antingen av utliindsk medborgare. som
tecknat försiikringcn före eller under bosiittning i Sverige. eller av .wensk
medborgare som, efter ;1tt under minst tre år i följd iäe ha varit bosal\
hiir i landet och under sådan tid tecknat försiikringcn. bosiittcr sig i Sverige.
Har riksskatteverket meddelat förklaring som avses i niirmast föregående
stycke kan forsiikringen icke övergå till kapitalforsiikring.
Ansökan hos riksska111·1·erkt'I mv1 et1d<•fiirsäkri11g wm rcck11a1.1 innan /iirsiikri11gstagare11 bosatt sig här i /andel
skall gi.ira.1 .1c11ast den 31 dccembl'/"
fin/je dr<'I c/i<'I" del dr under rilke1/iirsiikri11gslagare11 hosa// sig här ell<'I". om
bo.1ä//11i11grn /1iir .1kctr fiire I CJM< års litgång. sc11a11 den 31 dl'Cemher JCJ72.
Har.fiirsäkringen Tecknats under lid då
/örsiikringslagaren är bosall här i /and<'f. skall ansökan göras senas/ den 31
december tredje året efler del år under
vi/kel .!Orsäkringen Tecknats.
Mot riksskattcvcrkets beslut i fn,ga som avses i denna punkt får talan
ej föras.
Ilar riksskattevcrket meddelat förklaring enligt första stycket av dcnm1
punkt får försiikringstagarcn genom bcsviir i siirskild ordning föra talan om
s:°1dan iindring av sin inkomsttaxering som föranleds av förklaringen. I sådant
fall fär besviir iivcn anforas av taxcringsintcndent till försiikringstagarens
1

Senaste lydelse 1971 :922.
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förmån. I fråga om besvär som avses här gäller 100, 101, 103 och 104 ~~
taxeringsförordningen ( 1956:623) i tillämpliga delar.
Denna lag triider i kraft en vecka efter den d<tg, då lagen enligt därå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagl'n (1973:1113) om ändring i kommunalskattl'lagen (1928:370)
1-Urigenom förordnas att iivergängsbestiimmclscrna till lagen ( 1973: 1113>
om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370) skall ha nedan angivna ly-

delse.
1\'111'(Jfl111de

lrdclw

Fiireslage11 lr.lclsc

Denna lag triider i kraft den I januari 1974 och tilliimpas första gången
vid 1975 lirs l<1xeri11g. Dock skall bcstiimmclserna i 46 ~ 2 mom. 41 tilliimpas
redan vid 1974 ars taxering . .:\Idre bestlmmclser, utom såvitt a\'ser 46 ~
2 1110111. 4l, g<illcr fortfarande i fråga om periodiska utbetalningar som utgår
p[1 grund av bindande förpliktelse som uppkommit före den 9 november
1973. Vid tilliimpningen av 53 ~ 4 mom. törsta-tredje styckena skall iildre
bcstiirnmelser giilla betriiffonde utbetalningar till för111i111stagarc som insatts
enligt oåterkalleligt förmånstagarcförordnandc före den 9 november 1973.
Vid 1975 års taxNing likställes l'id
1il/ämpningen av 46 ,1 2 mnm. fiirsta
s1ycker 2) och 3) med omv11dig1 barn
sdda111 barn som dl'n I nm•cmbN /9 74
är 1111dN 20 dr.
Denna lag triider i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt diirå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
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Utdrag av protokollet över finansärenden hållet inför Hans Maj:t Konungen
i statsrådet den 6 september 1974.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena ANDERSSON,statsråden STR.Ä.NG. JOHANSSON. ASPLING, LUNDKVIST,
GEIJER, BENGTSSON. NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.
FELDT. GUSTAFSSON. ZACHRISSON. LEIJON, HJELM-WALLEN.

Chefen for finansdepartementet. statsrådet Sträng, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om skaflcfrihet för
vissa stiftelser m. m. och anför.

Inledning

Under senare år har genom avtal mellan avlalsparter på arbetsmarknaden
bildats stiftelser med iindamål all utge avgångsersiillning (AG El till fristiilld
arbetstagare liksom även s. k. 1rygghe1sfonder med iinclamål alt främst bekosta sysselsättningsfrämjande åtgärder. Avsikten är att slå samman AGEstiflelser och trygghetsfomler.
I skrivelse till Kungl. Maj:t har de organisationer som lriiffat överenskommelse om inrät1ande av AGE-fond och trygghetsfond hemsliilll all
stiftelse med både AGE- och trygghetsfondens ändamål i beskattningshiinseende skall behandlas på samma sätt som stiftelse med ändamål all uteslutande utge AGE till fristiilld arbetstagare.
Efter remiss har ytlranden över framställningarna avgetts av kammarriitten i Stockholm, försiikringsinspektionen, riksskatteverkel. länsstyrelserna i Stockholms och Östergötlands liin och foretagsskatteberedningen.
Riksskatteverkel har i skrivelse den 2 april 1974 hemställt om slopande
av nuvarande ansökningstid för dispens från gällande skattebestämmelser
om vissa livförsäkringar som meddelats av utländsk försiikringsgivare.
Försiikringsinspcktionen har yttrat sig över förslaget.
Genom beslut av 1974 års vårriksdag lprop. 1974:44. LU 1974: 12, rskr
1974:169,SFS 1974:236Jharfr. o. m.den I juli 1974myndighetsåldernsiinkls
från 20 till 18 år. I prop. 1974:44 aviserades förslag om författningsiindring
av innebörd att rätlen till avdrag för premier erlagda under år 1974 för
barns pensionsförsäkring m. m. inte skulle påverkas av den sänkta mynd ighetsåldern.
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Stiftelser för a\·gångsersättning och andra tryg)!hetsåtgärdl•r
Sri/iclsen

7iämre111ii1111<'11~ Trvggile1.~/i111d

Mellan Svenska Arbctsgivareföreningen {SAFl å ena sidan och Svenska
Ind ust ritjiinstemannaförbundet I SI Fl. Sveriges Arbetsledareförbund I SA LFJ
och Sveriges Civilingenjörsförbund !CFJ å den andra triiffades år 1969 avtal
om inriillandc av en fond för AGE till tjiinstemiin och arbetsledare. Industrins /\GE-fond. År 1970 triiffades mellan SAF och HandelstjLinstcmannaförbundet llJTFJ avtal om inrättande av ytterligare en sådan fond.
Handelns /\GE-fond. Dessa båda AGE-fonder förvaltas sedan år 1971 av
två för iindamålet bildade stiftelser. niimligen Stiftelsen Industrins /\GE-fond
och Stiftelsen Handelns AGE-fond.
Gen<)111 överenskommelser år 1973 har nyssniimnda avlalspar\er tillskapal
tvi\ fonder för trygghctsåtgiirder för tjiinstemiin. Industrins Trygghelsfond
och Handelns Trygghctsfond. Ett för de båda avtalsområdena gemensamt
organ. lrygghetsrådct. skall enlig\ överenskommelserna besluta om ersällningar från saviil AGE-fönderna som trygghetsfonderna.
Avsik1en iir att de fyra fonderna skall sammanslås till en fond. Tjiins1emiinnens Trygghetsfond. Denna skall förvaltas av en stiflelse. som bildas
genom sammanslagning av S1iftelsen Industrins AGE-fond och Stiftelsen
Handelns AGE-fond.
Den nya stiftelsen. Stiftelsen Tjiinstemiinnens Trygghelsfoml. skall ha
till iindamål att insamla avgifter till fonden och förvalta innutna medel.
Vidare skall stiftelsen med medel från fonden bestrida kostnader för de
sysselsiit1ningsfriimjande åtgiirder som trygghetsrådet beslutar för tjiins\emiin, som blivit uppsagda eller löper risk all bli uppsagda till följd av driftsinskrHnkningar. fbretagsnedliiggelser eller rationalisering av fijretags verksamhet. S1iftelsen skall iiven enligt rådets beslul himna bidrag med anledning
av uppsiigningsfall. som anmiilts till rådet. Slutligen skall stiftelsen betala
ut avgångsersiittningar enligt rådets beslul.
Stiftelsens angeliigenheler skall handhas av en styrelse om tio ledamöter
och lika många suppleanter. Av dessa utses fem ledamöter och fem suppleanter av SAF, två ledamöter och lika många suppleanler av SIF. samt
en ledamot och en suppleant vardera av SALF, CF och HTF. Styrelsens
förvaltning och stiftelsens riikenskaper skall granskas av två revisorer. som
u1ses gemensamt av SAF. SIF. SALF. CF och llTF. Förmögenhetsförvaltning och viss diirmed sammanhiingande verksamhet skall handhas av
Svenska Personal-Pensionskassan. ömsesidig försiikringsförening !SPPl enligt siirskilt avla!. SAF. SIF, SALF. CF och HTF iiger dock gemensamt
utse annan förvaltare. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen ( 1929: 116)
om tillsyn över stiftelser. Skulle stiftelsens ändamål komma all tillgodoses
genom lagstiftning eller annorledes skall stiftelsen efter gemensamt beslut
av SAF. SIF. SALF. CF och HTF upplösas. Eventuellt överskott skall diirvid
användas för iindamål som trygghetsrådet beslutar och som syftar till ökad
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anstiill ni ngstrygghet, förbiittrade arbetsförhållanden eller förbiittrade l(khålla ndcn för fristiillda personer inom destinatiirskretsen. Ändring av stiftelsens
stadgar skall beslutas gemensamt av SAF~ SIF, SALF, CF och flTF, dock
att iindring av stiftelsens iindamål skall godkiinnas av tillsynsmyndigheten.
Medel till stiftelsens AGE-verksamhet erhålls som hittills genom särskilda
arbetsgivarbidrag motsvarande f. n. 0.25 % av företagens lönesumma för
samtliga tjiinstemiin med undantag för befattningsskikt högre än 2 i den
mellan parterna gemensamma bcfattningsnomenklaturen. Även till den
trygghetsfriimjande verksamheten skall avsiittas ett belopp av samma storleksordning.
Trygghetsrådet skall bestå av tio ledamöter. varav fem från arhetsgivarsidan och fem från tjiinstemannasidan jiimte lika antal suppleanter för dem.
Av tjiinstemannasidans representanter utser SIF t vr1 och SALF. C:F och
HTF vardera en jiimte lika antal suppleanter.
De allmiinna förutsiittningarna för utbetalning av AGE har inte iindrats
genom den nya överenskommelsen. I trygghetsavtalet anges vidare att i
syfte att pröva möjligheter att friimja anstiillningstryggheten siirskilda trygghetsåtgiirder skall vidtas för tjiinstemiin som blivit uppsagda eller som löper
risk att bli uppsagda till följd av driftsinskriinkningar, företagsnedliiggelser
eller rationalisering av företagets verksamhet. Diirvid skall särskilt beaktas
de tjiinstemiin som blivit beriittigade till AGE. Syftet skall vara att så snabbt
som möjligt återföra dessa

tjiinstem~in

till arbetslivet. Trygghetsåtgiirderna

skall omfatta olika former av verksamhet i syfte att uppnå en sysselsättningsfriimjande dearing av dessa tjiinstemiin mellan företag som siiger upp
eller står i begrepp att siiga upp tjiinstemiin och företag med personalbehov.
Verksamheten skall inrymma möjligheter till individuell prövning och anpassning av olika åtgiirder som kan underliitta för berörda tjiinstemiin att

få nya anstiillningar. Kostnaderna för denna verksamhet jiimte övriga siirskilda åtgiinlcr i syfte att friimja anstiillningstryggheten skall bestridas av
fonden.
·Enligt trygghetsavtalt:t skall iiven den uppsiigningstid som enligt avtal
om allmiinna anstiillningsvillkor giiller för tjiinstemiin som uppnått 55 års
ålder och har tio anstiillningsår förliingas med sex månader om han uppsagts
på grund av driftsinskriinkning eller liknande strukturföriindring. Uppsiigning av övertalig sådan tjiinsteman som bedöms ha speciella svårigheter

an få ny godtagbar anställning bör inte företas förrän alla möjligheter prövats
att bereda tjiinstcmannen fortsatt anstiillning inom företaget. koncernen eller
liknande sammanhållen företagsgrupp. Tilltiinkt sådan uppsiigning skall av
arbetsgivaren anmiilas till trygghetsrådet och anstiillning får inte upphöra
förriin trygghetsrådet avgett utlåtande i frågan. I sitt utlåtande kan trygghetsrådet rekommendera ersiittning till tjiinstcmannen i form av engångsbelopp eller periodisk ersiittning såsom förtidspension. Trygghetsrådet kan
också erbjuda bidrag från trygghetsfonden med högst hiil rten av ersiitt ningen.
Om arbetsgivaren kan visa giltigt skiil för att förliingd uppsägningstid pil
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grund av siirskilda omstiindigheter inte kunnat iakltagas, kan trygghetsrådet
erbjuda bidrag från fonden motsvarande lön till l_iiinstemannen under den
del av uppsiigningstiden som inte kunnat iakltagas.
liar uppsiigning skett av övertalig tjiinsteman, som fyllt 50 år och har
tio anstiillningsår. får ljiinstemannaparten, om tjänstemannen kan bedömas
ha speciella svärigheter alt få ny godtagbar anstiillning, anmäla uppsägningen
till trygghetsrådet, som skall avge utlåtande i frågan. Sådant utlåtande kan
innefatta rekommendation om förliingd uppsiigningstid eller crsiittning till
tjiinstemannen i form av engångsbelopp. Trygghetsrådct kan erbjuda bidrag
från trygghetsfonden med högst hälften av ersättningen.

Sti/ic/sen KFO-tiänstemannaorganisationernas Trygghet~fond, Sti/ielsen KFOllandelsanställdas Förbunds Trygghets- och AGE~fond och Sti/ie/sen KFO-Koofle'rativa Tiänstemännens Förbunds Trygghets- och AGE~fond
Mellan Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO> å ena sidan och
SIF, SALF, CF, Kooperativa tjiinstemiinnens förbund (KTF>. HTF och Hanclelsanstiilldas förbund dlF)å den andra träffades år 1970 avtal om inriittandet
av kooperativa fonder for avgångsersiittningar till tjiinstcmiin och arbetsledare.
Genom överenskommelser år 1973 har nyssnämnda avtalsparter tillskapat
fonder för trygghetsåtgärder för tjänstemän. Enligt överenskommelserna
skall vidare särskilda styrelser, trygghctsråd, besluta om ersättningen från
dessa fonder och AGE-fonderna.
Organisationernas avsikt är all AGE-fonderna och trygghetsfonderna
inom resp. avtalsområdc :skall sammansläs till en fond. Den redan
befintliga AGE-fondcn skall diirefter namniindras till Stirtelsen KFO-tjiinstemannaorganisationernas Trygghetsfond, Stirtelsen KFO-Handelsanstiilldas Förbunds Trygghets- rn:h AGE-fond samt Stiftelsen KFO-Kooperativa
Tjiinstemiinnens Förbunds Trygghets- och AGE-fond.
De nya stil'tehernas iindamål 111. m. övercnsstiimmer i princip med vad
som angetts betriiffandc Stiftelsen Tjiinstcmiinnens Trygghetsfond. Förmögenhetsförvaltningen och diirmcd sammanhiingande verksamhet avses
handhas av Kooperationens Pensionsanstalt.

Sti/ic/sen K .. ..f. B~thretagens AGE-

111h

T1:vgghNs/iJnd

Enligt överenskommelse i början av år \Q7J mellan Sveriges Kooperativa
och Allmiinnyttiga Bostadsförctags Förhandlingsorganisation l K.A.B. l å ena
sidan och SlF. SALF. CF-Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) och Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund <SKTF) å den andra tillskapades två
fonder. en AGE-foncl och en trygghetsfond. Senare samma år beslutades
alt bilda en stiftelse. K.A.B.-företagens AGE- och Trygghetsfönd. för förvaltning av de medel som inllyter i fonden. Samtidigt antogs stadgar för
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.~tilklsen. Det uppdrogs vidare <'it K.A.B. att debitera beslutade avgifter.
att 1ill ett trygghetsr,!d vidarebefordra sådana ansökningar om crsiittning
ur fonden som kommer in till K.A.13., att efter trygghetsrådets anvisning
utbetala ersiitllling, siirförvalta m:h siirrcdovisa fondens medel samt att för
varje kalenderår till rådet liimna redovisning över stiftelsens verksamhet
i vad mim den belöper på K.A.B. För sina åligganden skall K.A.13 för varje
kalenderår uppbiira ersiittning ur fonden med belopp som svarar mot uppkomna förvaltningskostnader. Stiftelsen står under tillsyn av liinsstyrelsen
Stockholms liin.
Stil'telsens iindamål m. m. enligt de antagna stadgarna överensstiimmer

princip med vad som avses gälla angående Stiftelsen Tjänstemännens
Trygghetsfond. Förmögenhetsförvaltningen och viss diirmed sammanhiingande verksamhet skall emellertid som nyss angetts handhas av K.A.13.
För ett van av åren 1973 och 1974 skall till fonden avsiittas ett belopp
av 0,5 % av löncsumman för samtliga l_liinstemiin med undantag för befattningsskikt högre iin 2 i den för parterna tilliimpade befottningsnomenklaturen. Utbetalning ur fonden skall dock inte ske förriin viss minimiuppbyggnad skett och eventuella kostnader för AGE och andra trygghetsåtgiirder under uppbyggnadstiden skall bestridas av resp. företag till
den I april 1975. Av resultaträkningen för kalenderåret 1973 framgår att
avgifter debiterats med 739 337 kr., att riinteintiiktcn uppburits med 5 602
kr .. att administrationskostnaderna uppgått till 23 520 kr. samt att avsiittning
skett till AGE-fonden med 375 270 kr. och till Trygghetsfonden med 346 148
kr.
Sti/idsen SFO:s Trvgghets/imd
Mellan Statsforetagens Förhandlingsorganisation !SFO) å ena sidan och
SIF, SALF och CF å den andra triiffades år 1972 avtal om inriittandet av
en fond för avgångsersiittningar till tjiinstemiin och arbetsledare, SFO-AGEfonden. Under år 1973 träffade därefter dessa organisationer jämte HTF
avtal om att HTF skall som likaberättigad part ingå i fonden. Vidare triiffade
nyssniimnda avtalsparter samma år överenskommelser om tillskapande av
en ny fond för trygghetsåtgiirder för tjiinstemiinnen, SFO:s Trygghetsfond.
De avtalsslutande organisationerna Lir f. n. i arbete med bildandet av en
stiftelse. Stiftelsen SFO:s Trygghetsfond. I denna stiftelse har de båda fonderna sammanslagits till en gemensam fond. Stiftelsens stadgar iir i huvudsak
utformade som de för Stiftelsen Tjiinstemiinnens Trygghetsfond och inrymmer säledes både AGE-fondens och trygghetsfondens iindamål. Enligt
stadgarna skall dock förmögenhetsförvaltning och viss diirmed sammanhiingande verksamhet handhas av den som SFO, SIF, S/\LF, CF och 1-ITF
gemen~amt utser.
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Nuvarande ordning

Stiftelse, som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare
rn:h arbetstagare med iindamål att utge AGE till friställd arbetstagare, beskatlas kommunalt endast rör inkomst av fastighet enligt 53 ~ I mom. första
stycket cl) kommunalskattelagen 11928:370), KL. Sådan stiftelse iir enligt
7 ~ första stycket e) förordningen 11947:576) om statlig inkomstskatt, SI.
och 6 ~ I mom. första stycket bl förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, SF. helt befriad från statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Detsamma gäller i fråga om vissa slag av stiftelser med näraliggande syfte. niimligen personalstiftelser enligt lagen (1967:531) om !ryggande av pcnsionsutfastelse m. m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Även för pensionsstiftclse
som avses i lagen om !ryggande av pensionsutfastelse m. m. och för vissa
andra i 53 ~ I mom. första stycket dl KL angivna stiftelser giiller samma
begränsningar i skattskyldigheten.
Även stiftelse som har till huvudsakligt iindamål att under samverkan
med militiir eller annan myndighet stärka rikets försvar eller alt - utan
begriinsning till viss fomilj, vissa familjer eller bestiimda personer - friimja
vård och uppfostran av barn eller liimna understöd får beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande
eller friimja vetenskaplig forskning iir skattskyldig endast i begriinsad omfattning. Sådan stiftelse är enligt 53 ~ första stycket e) KL och 7 ~ första
stycket f) SI skattskyldig till kommunal inkomstskatt endast för inkomst
av fastighet och av rörelse och till statlig inkomstskatt endast för inkomst
av rörelse. Av bestiimmelscrna i 6 ~I mom. första stycket bl SF framgår
att stiftelse iir skyldig att erliigga förmögenhetsskatt endast om och i den
mån stiftelsen iir skyldig att erliigga skatt for inkomst. Stiftelse som avses
i 7 ~ första styck.::t f) SI är i följd h~irav skyldig all erliigga förmögenhetsskatt
endast för sådan förmögenhet som är nedlagd i rörelse. som stiftelsen bedriver.
Stiftelse, som inte kan hänföras till något av de rättssubjekt som uppräknas
i 53 ~ I mom. första stycket dl och el KL. är oinskränkt skattskyldig för
inkomst och förmögenhet.
Skattesatserna för stiftelser iir vid taxering till statlig inkomstskatt IS%
av beskattningsbar inkomst och vid förmögcnhetstaxeringen 1.5 Y.. av beskattningsbar förmögenhet över IS 000 kr. För s. k. familjestiftelse utgår
emellertid statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt efter samma regler
som gäller för fysiska personer.
Frågan om den skatterättsliga bedömningen av vissa fonder för avgångsbidrag IAGBJ behandlades av 1967 års riksdag (prop. 1967:39. BcU 1967:28,
rskr 1967:1691. Två fonder för AGB befriades därvid från inkomstbeskattning
enligt den av riksdagen antagna förordningen ()967: 160> om frikallelse från
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skattskyldighet av fond för avgångsbidrag. Den ena var den av SAF-LO
bildade fond som föregick systemet med AGB-försiikring i Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag <AFA). Den andra fonden var den motsvarighet, som bildats av KFO-LO och som föregick AGB-försäkringen i Folksam. Skallebefrielse enligt förordningen gällde endast 196 7 års taxering.
Råda fonderna upphörde vid utgången av år 1966 och tillgångarna tillförde"
resp. försiikringsrörclser i AF A och Folksam i form av engångspremie.
AGB-försiikring iir i bcskattningshänseende fr. o. m. år 1970 hiinförlig till
personförsiikring 130 ~ 4 mom. första stycket KU. Försiikringsanstalt, som
driver rörelse avseende AGS-försäkring, beskattas för denna verksamhet
i princip på samma sätt som för annan personförsiikringsrörelse. Beskattningsmetoden, riintcbeskallning eller överskottsbeskallning. iir emellertid
beroende av om försiikringsgivaren iir livförsiikringsanstalt eller skadeförsiikringsanstalt. 1 AGB-försiikring torde skattepliktig inkomst emellertid inte
uppkomma. oavsett anstaltstyp. Om reglerna för livförsiikringsanstalt tillliimpas på anstalt som meddelar AGS-försäkring, såsom fallet iir betriiffande
AFA, torde niimligen vissa bestämmelser om avdrag som anknyter till antalet försäkringstagare leda till så stort sammanlagt antalsavdrag att skattepliktig inkomst av AGB-försiikring inte uppkommer <punkt I femte stycket
av anvisningarna till 30 ~ KU. Tilliimpas diiremot reglerna för skadeförsäkringsanstalt på anstalt. som meddelar AGB-försiikring, giiller bl. a. att
avdrag vid beriikning av rörelseöverskottet får göras bl. a. för avsiittning
till försäkringsfond för egen riikning (punkt 2 första stycket av anvisningarna
till 30 ~ KU. Med försäkringsfond för egen räkning förstås hfavid försäkringsfond enligt lagen ( 1948:433) om försiikringsrörclse, dvs. bl. a. premiereserv. Försiikringsinspektioncn fastställde år 1966 för den niirmaste tioårsperioden siirskilda planer för bl. a. Folksam för avsiittning till premiereserv
för AGB-försiikring. Härigenom torde inte heller någon niimnviird beskattning av inkomst av AGB-försiikring hos Folksam komma alt ske under
den kvarvarande delen av den tioårsperiod som planen omfattar. AGBförsiikringsrörelse blir sålunda inte alls eller möjligen i niigot undantagsfall
föremål för inkomstbeskattning. Svensk försiikringsanstalt iir inte skattskyldig för förmögenhet.

Framställningarna
Framstiillningar om begriinsning i skattskyldigheten för de sammanslagna
AGE- och trygghetsfonderna har gjorts av SAF. SlF. SALF, CF, llTF.
KFO, KTF, HF, SFO, K.A.B., SAR och SKTF. I framställningarna framhålls
att iindamålet med trygghetsfonderna är att bekosta sysselsättningsfriimjande
åtgärder för tjänstemän som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till
följd av driftsinskr'ånkningar, företagsnedläggelser eller rationalisering av
företags verksamhet samt att under vissa förutsättningar liimna bidrag till

Prop. 1974:130

16

I.in c'ilu cng:ingshelopp till tj;insteman som hlivit uppsagd. Vidare ang.::s
<tli de sys-;cl<illning.sfr:imjamk iitgiirderna friimst lrnmmer att hes1~1 av heK•htnad :1\ clk:r bidrag till vit.larcuthildning, omskolning ol.'.h annan utveckling.•;\.L'rksarnhel. sitviil intern sorn extern.
Stim grund for den begriinsning i skattskyldigheten for AGE-stiftclser
v1111 gc11:1111riinks genom 1971 års lagstiftning åberopades att !\GE-stiftelse
V<lr j:i111forh<1r med pcrsonalstirtelsc, som har till iindamål att Umna undcrstiid vid arbehli.ishet tk'h som redan tidigare var begriinsat skattskyldig.
S:1111111a grund kan enligt organi.sationcrna ;°1beropas iiven för de sammanslagna AGL- nch trygghet.sfonderna.

Rl'miss~·ttrandl'na

Samtliga rcmi.ssinstanser tillstyrker hifall till framstiillningarna.
Rik1\ka11evl'rkc1 piipekar all stiftelse for AGE-fond i beskattningshiinse(·nde jiimstiillts med de personalstiftelser som avses i lagen I 1967:531 lom
trvggande av pensionsutllistelse m. m. med iindamål uteslutande att liimna
arbetslöshetsunderstöd m. m Emellertid är endast denna typ av personal\lil'tclser inskriinkt skattskyldiga medan övriga personalstiftelser iir oinskriinkt skattskyldiga. Vissa av de iindamäl som trygghetsfonderna har s:'isom utbildningsbidrag-torde iiven kunna omfattas av en personalstiftelse
enligt lagen 1.>111 tryggande av pensionsutfostelse 111. 111. LXiremot l?tr sistniimnda .slag av -;titielse inte av.se att trygga t. ex. lön eller annan fi.irmån,
som arb..:tsgivaren :ltagit sig :1tt utge till arbetstagaren.
Verket har inh;imtat uppgifter från SAF, varav framgtir bl. a. följande.
Om ett l'iiretag giir i konkurs Ol.'.h medel illle finns för alt tiicka lönefordringar
riir l. C\. :ildre arbetskrart. som iiger åtnjuta förJiingd uppsiigningstid, kan
ersii1t11ing kllmma att utg{1 från trygghetsfond till den del den statliga löncgarantin inte tiicker llinefordringarna. Eftersom den .~tatliga lönegarantin
beriiknas t:icka cirka sex 111:°111aclers lön för en tjiinstcman med ge11omsni1tslön
och dti :i!dre arb.~hkraft :ir heriittig::d till fiirliingd uppsiigningstid med högst
;.ex 111:"111adcr rr;'in foretaget innebiir detta en total lönefort.lran vid konkurs
f(ir tolv m:imder. Med hiinsyn till detta kan i enlighet med vad som omfattas
av iindarn:·ilel med de :i11nu inte bildade stiftelserna s:'1dan lönefordran, som
avser den li:irfongda uppsiig11ingstidens sex m:lnader. komma att tiickas av
er.siittni11g i'rt111 trygghe1sfond. Likalet.les kan en tjiinsteman. som fortfarande
timneilt sett iir anst;illd under .sin uppsiigningstid men som måste genomgå
utbildning flir att !:°I nytt arbete, erhälla utbildningsbidrag fr<'rn trygghetsfoml
iiven lllll [liinstemannen rnr denna utbildning hos den nye arbetsgivaren
under upp<igningstiden, dvs. t.lä han fortfarande i formell mening iir anstiilld
ho.s sin fiirrc arbetsgivare.
Fnligt verkets uppfottning kan förbudet i lagen om !ryggande av pcnsionsutfostelse 111 111. all personalstitielse inte får tryggat. ex. lön eller annan
fiir111:'111 so111 arbetsgivaren :1tagit sig att utge till arbetstagaren inte :°tberopas
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som motiv för alt anse att de lilltiinkla slil"tclserna för AGE 01.:h 1rygghc1sålgiirdcr skall vara oinskriinkt skattskyldiga.
Som grund för bedömningen av de tilltiinkta stiflelsernas skattskyldighet
anser verket att de pri111:iper som uttalades vid tillkomslen av bcstiimmclserna i 53 ~ I mom. första sty1:kct dl KL kan åberopas. Verkel framhäller
siirskilt vad som i detta sammanhang anfördes av 1936 års skallekommiltc
(SOU 1939:47 s. 50 I). Enligt verkets uppfattning stämmer ändamålet med
de tilltiinkta stiftelserna för AGE och trygghetsåtgiirder viil överens med
dessa grundliiggandc värderingar för stadgandet i 53 ~ I mom. första stycke!
dl KL som kommitten getl uttryck för.
Verket påpekar vidare att frågor. som berör arbetstagares anstiillningstrygghel. under de senaste åren alltmer triill i förgrunden. Härvid intar givetvis del ekonomiska skyddet vid uppsiigning en viktig plats. Verket niimner i detta sammanhang de tidigare på frivillig viig mellan de fackliga organisationerna tillkomna avtalen om ökad anstiillningstrygghet genom avgångsbidragsförsiikringar och om bildande av stiftelser frir avgångsersiittningar. Men även statsmakterna har haft uppmiirksamheten fast på dessa
frågor. Verket erinrar hiir om lagstiftningen om anstiillningsskydd !prop.
1973:129, lnU 1973:36, rskr 1973:351, SFS 1974:12) samt om de olika sysselsiittningsfriimjande åtgiirder som sker t. ex. genom arbetsmarknadsmyndigheternas försorg på grund av utfärdade författningsbestiimmelser (t. ex.
arbetsmarknadskungörelsen, SFS 1966:3681.
De trygghetsöverenskommelser oi:h trygghetsavtal, som de nu berörda
arbetsmarknadsparterna sålunda ingått, ligger enligt verkels mening hell
i linje med den utveckling på hithörande områden som iigt rum under
1960- oi:h 1970-talen på den svenska arbetsmarknaden, inte bara genom
kollektivavtal utan iiven genom olika lagstiftningsåtgiirder. De tilltiinkta
s1iftelserna tar diirför i sin hel hel anses inrymma sådana iindamål som enligt
verkets bedömning iindå skulle ha tillgodosetts genom det allmiinnas försorg.
dvs. de får anses friimja ett allmiinnyttigt iindamål av högt kvalilkerad
art. För denna tolkning talar enligt verket liven motsiittningsvis det förhållandet att departemcntsi:hefen (prop. 1974:88 s. 208> i enlighet med förslaget av utredningen rörande anstiillningstrygghet m. m. !SOU 1973:56)
inle funnit anledning att lagfästa riitt till avgångsersättning, eftersom det
redan finns sådan riitt till ersiittning genom kollektivavtal oi:h trygghetsavtal
för praktiskt taget alla arbetstagare.

flire1agsska1teberetlningen lar upp frågan om hur man i skattchiinseende
bör behandla de avgifter som inllyter till fonden liksom medel som ulbetalas
ct:irifrån. Enligt beredningen torde de bidrag som arbetsgivare erliigger till
stiftelse för sammanslagna AGE- och trygghetsfonder vara avdragsgilla vid
inkomsttaxeringen som personalkostnad i rörelse. Erhållet koslnadsbidrag
från fonder bör utgöra skattepliktig intiikt för arbelsgivare, som diirvid får
göra avdrag i rörelsen för de kostnader som avses med bidraget. Utbelalas
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ersiitlning från stiftelsen direkt till person, som iir anstiilld dler tidigare
varit anstiilld i hiir avsett företag, utgör denna enligt beredningen skattepliktig intiikt för mottagaren.

Dispensärenden angående utländsk pcn<;ionsförsäkring
N111•11ra111/e ordning

I beskattning.shiinseende indelas livförsiikring fr. o. m. år 1951 i pensionsförsiikring ! P-försiikring) och kapitalförsiikring ! K-försiikring). I fråga om
P-försiikringar medges försiikringsiigaren avdrag for erlagda premier vid ink~msttaxeringen under det att utfallande belopp heskattas som inkomst. Betriiffande K-försiikring medges diiremot avdrag för erlagd premie endast
för vad som ryms inom det av sociala sk:il motiverade försiikringsavdraget
146 ~ 2 mom. första stycket JI och ljiirde stycket KLI. dvs. med högst 250
kr. flir ogift och högst 500 kr. till5ammans för makar. Belopp som utfoller
p:°1 grund av K-försiikring iir [1 andra sidan inte skattepliktig inkomst.
Av föreskrifterna i första punkten av anvisningarna till 31 ~ KL framgår
vad som i skattehiinseende iir att anse SL)lll P-försiikring samt att med Kförsiikring förstås annan livförsiikring iin P-försiikring. Genom lagstiftning
år 1969 lprop. 1969:162, BeU 1969:75, rskr 1969:429, SFS 1969:754) infördes
som villkor för alt en livforsiikring skall anses som P-försiikring att försiikringen meddelats i hiir i landet bedriven försiikringsrörclse. Detta innebiir
att llirsiikring, som tecknas utomlands och som enligt iildre besUmmclser
varit alt anse som P-försiikring, i st:illet hiinförs till K-törsiikring. De nya
bcstiimmclserna tilliimpas fr. o. 111. 1970 tirs taxering. Samtidigt bemyndigades riksskatteverket att meddela dispens från de nya bestiimmelserna i
vissa fall. Verket kan således efter ansökan förklara alt livförsiikring, som
meddelats i utomlands bedriven l<.'irsiikringsrörclse och som enligt iildre bestlimmelscr varit all anse som P-försiikring iiven i fortsiiltningen skall behålla
denna karaktiir. Försiikring som förklarats vara P-försiikring kan diirefter
inte övergå till K-försäkring <punkt 3 övergtrngsbestlimmelsernal.
Ansökan om dispens kan göras av utllindsk medborgare som tecknat
utliindsk pensionsförsiikring före eller under sin bosiittning hiir i landet.
Oci-;så en svensk medborgare kan söka dispens i det fall han tecknat försäkringen under vistelse utomlands som varat minst tre år och han därefter
bnslitter sig i Sverige.
Enligt 1969 års lagstiftning skulle dispensansökan avseende försiikring,
som tecknats innan förs~ikringstagaren bosatt sig hiir i landet. göras senast
den Jl december året efter bosiittningsåret. för det !'all fårsiikringstagaren
bosatt sig hiir före utgången av år 1968 - dvs. innan de nya skattereglerna
om utliindsk pensionsfiirsiikring börjat tilliimpas -skulle ansökan om dispens
ha gjorts senast den 31 december l 970. I fri\ga om försiikring som tecknats
först sedan försiikringstagaren bosau sig hiir i landet. skulle dispensansökan
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göras senast den 31 december året efter det år. under vilket förs;ikringen
tecknats.
Efter framstiillning av riksskalleverket har genom lagstiftning år 1971
(prop. 1971:162, SkU 1971:70, rskr 1971:290, SFS 1971:922) tiderna
för dispensansökan förHingts med två år. Vid förs;ikring. som tecknats före
bos;i11ning här i landet skall således ansökan göras senast den 31 december
tredje året efter bosällningsåret. vid bosiittning före utgången av år 1968
senast den 31 december 1972 samt i fråga om förs;ikring som tecknats efter
bosiillning hiir senast den 31 december tredje året efter det ar försiikringen
tecknats.

Riksska11e1·crke/.\ skril'dse

111.

m.

Riksske11teverket erinrar i sin skrivelse om att verket till stöd för den
framstiillning som föranledde förliingningen av ansökningstiderna år 1971
åberopade bl. a. all niimnden för riittsiirenden vid tillämpning av dispensbestiimmelserna funnit att ansökan i ett inte obetydligt amal fall inkommit
för selll för all kunna upptas till prövning. att de för sent gjorda ansökningarna i huvudsak härrörde från utländska medborgare samt att dröjsmålet med ingivandet av ansökningarna mestadels berott på bristande information om dispensbestiimmelserna.
Riksskatteverket framhåller vidare att det visat sig att trots de förlängda
ansökningstiderna ett stort antal ansökningar om dispens kommit in för
sent. Sålunda har år 1973 ingivits 91 dispensansökningar, varav 28 eller
inemot en tredjedel kommit in för sent. Verkets rättsavdelning har med
anledning hiirav genomfört en undersökning för att närmare söka klarlägga
orsakerna hiirtill. Vid denna undersökning har framkommit, alt taxeringsniimndcn i ett betydande antal fall medgett avdrag såsom för premie för
P-försiikring. trots all det av uppgifterna i den skattskyldiges deklaration
framgått att försäkringen tecknats i utomlands bedriven försäkringsrörelse.
I många fall har avdrag medgetts nera år i följd. vilket lett till att den
skattskyldige, niir felet så småningom upptäckts. försuttit tiden för ansökan
om dispens. Av de för sent inkomna ansökningarna framgår vidare. all
taxeringsnämnden i många fall inte informerat den skattskyldige om dispensbestiimmelserne1.
De av verket i framstiillningen år 1971 påtalade olägenheterna består sålunda i huvudsak alltjiimt. Enligt verkets mening påfordrar förhållandena
diirför ytterligare åtgiird. Mest iindamålsenligt synes vara att låta bestämmelserna om ansökningstider utgå. En sådan ordning torde inte behöva
medföra några svårigheter i tilliimpningen. Härigenom skulle också sådana
iirenden. i vilka niimnden för riittsiirenden avvisat prövning på grund av
att an!\ökan kommit in för sent. kunna prövas på nyll efter framställning
från försäkringstagaren.
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\fot denna bakgrund hemstiillcr riksskattcvcrket att giillande ansökningstider slopas.
rlirsäkri11g.1111111('k/ionen.

som avgett remissyttrande, har tillstyrkt riksskat-

tcvcrkch fra rnstiill ni ng.

Departemcntschl'fcn
Stiftelser för AGE och andra trygghetsåtgiirder
Under senare år har åtskilliga åtgärder vidtagits i syfte att begriinsa de
ekonomiska svårigheter som uppstår för anställd vid driftsinskränkningar
och företagsnedliiggningar. Så bestämdes i den centrala uppgörelsen år 1964
mellan SAF och LO bl. a. att en fond för avgångsbidrag skulle bildas. De
llirctag som genom kollektivavtal blivit skyldiga att tilliimpa uppgörelsen
om avgångsbidrag skulle årligen betala vissa belopp till fonden. Fondens
iindam~l.I var att liimna bidrag till arbetstagare, som blivit arbetslösa på grund
av driftncdl:iggelsc eller mera betydande driftsinskriinkningar och som uppnå!\ relativt hög ålder och varit ansti\llda vid företaget under lång tid. Med
denna fond som förebild triiffade KFO och LO år 1965 överenskommelse
om all införa en motsvarande fond för avgångsbidrag. I samband med 1966
års centrala uppgörelse beslutade SAF och LO den omläggningen av systemet
med avgångsbidrag att den tidigare bildade fonden övertogs av arbetsmarknadens förs:ikringsaktiebolag (Ar AJ. Fr. o. m. år 1967 meddelar således AFA
kollektiv avgangshidragsförsiikring (AGB-försäkringJ. Försäkringen tecknas
och vidmakthålls av arbetsgivare till förmån för arbetstagaren. KFO och
LO kom i slutet av år 1966 överens om motsvarande åtgärder beträffande
sitt system med avgångsbidrag. AGB-försiikringsverksamheten sköts i detta
foll av Folksam.
Som ett resultat av förhandlingar år 1969 mellan SAF och SIF resp. SALF
och senare även CF inriittades Industrins AGE-fond, avsedd för arbetsledare
och tjiinstemiin. Vid fortsatta överliiggningar fann man stiftelseformen vara
en l~implig form för administration av AGE. Denna form föredrogs framför
bl. a. försiikringsalternativet på grund av önskemålet att kunna bestämma
AGE med största möjliga hänsyn tagen till det enskilda fallet. Vidare ornöj,
liggjorde administrativa skiil och önskvärdheten av en kollektiv ansvarighet
- bl. a. i hiindelse av konkurs - inrättandet av personalstiftelser enligt lagen
( 1967:531 J om tryggande av pensionsutfåstelse m. m. Den stiftelse som sålunda bildades rör industrin iir gemensam för nera företag och har avskilda
egna tillg<'lngar, som enligt iindamälsbestiimmelser i antagna stadgar skall
anviindas för AGE till tjiinstemiin och arbetsledare.
Som förutsiittning för AGE till tjänstemän och arbetsledare inom industrin
giiller att den avskedade skall ha uppnått 40 års ålder och varit anställd
vid företaget under minst fem år i följd före uppsi.igningstillfället, att av-
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skedandet har sin grund i personalinskriinkning och inte kan hiinföras till
den avskedades person samt att den avskedade genom uppsiigningen hlivit
arbetslös. Ersiittningsfrågan hedöms på grundval av uppgifter om ålder. anstiillningstid och det antal år som återstår före pensionering. Vidare heaktas
den avskedades teoretiska uthildning och praktiska tjiinstgöring liksom hans
bostads- och familjeförhåll;mden. Hiinsyn tas också till försörjningsblirda
och hiilsotillstånd. Ersiittningen står iiven i viss relation till lönen. Om arhetsgivaren i stiillet för uppsiigning förhinder sig att bereda tjiinstemannen
förtidspension. har arhetsgivaren riitt att frim stiftelsen uppbiira ett helopp
motsvarande vad tjiinstemannen skulle ha som AGF. Detta helnpp utgör
dä hidrag Lill arbclsgivarcns kostnad för fönidspcnsionering
Som framgått av redogörelsen i det föreg;°1endc har genom ytterligare överenskommelser mellan organisationer av arbetsgivare och arhetstagare Industrins AGE-fond blivit förebild för flera andra inriitlade fnnder med iindamål all J;imna AGE till arbetsledare och tjiinstcmiin.
Under år 1973 har nya trygghetsöverenskommelser triilfots mellan org;1nisationer av arbetsgivare och arbetstagare. I dessa överenskommelser
har tidigare avtalshestiimmdser om AGE tagits in i oförändrat skick. Genom
överenskommelserna har dessutom nya fonder för trygghetsåtgiirdcr tillskapats. Avsikten iir att pröva olika möjligheter all friimja anstiillningslryggheten for arbetsledare och tjiinstemiin. som blivit uppsagda eller löper
risk att bli uppsagda till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse
eller rationalisering av företagets verksamhet. Diirvid skall siirskilt beaktas
dem som blivit heriittigade till AGE. Syftet skall vara att s{1 snabbt som
möjligt återföra dem till arbetslivet. Kostnaderna for denna verksamhet liksom övriga siirskilcla åtgiirder för all friimja anstiillningstryggheten bestrids
av de nya fonderna. Under vissa förutsiiltningar kan ur fonderna iivcn liimnas
bidrag till lön, periodisk ersiittning eller engångsbelopp till den som blivit
uppsagd. Så H\r dock ske endast om elen uppsagde uppnått 55 års ålder
- i vissa fall 50 års ålder - oc:h har tio anstiillningsår. Ett trygghetsråd skall
besluta om ersiittningen från såviil AGE-fond som trygghctsfond. Trvgghetsfond skall på samma siill som AGE-fond byggas upp genom siirskilda
arbetsgivaravgifter som för åren 1973 och 1974 uppg;'lr till samma belopp
som avgifterna till AGE-fond eller för vardera fonden 0.2S 0 ·o av liinesumman
i de anslutna företagen.
Avsikten iir all AGF.-fond och trygghetsli.md inom resp. avtalsomraden skall sammanslås till en fond och administreras av en ~tiftelse vars
stadgar skall inrymma både AGE-fondernas och trygghetsfondernas iindamäl. I ett ti.111 gäller den·na ordning redan.
De organisationer som triiffat trygghctsöverenskommelserna har hemstiillt
att de sammanslagna fonderna får samma behandling i heskatlningshiinseende som AGE-stiftelserna.
Remissinstanserna har genomgående tillstyrkt bifall till framstiillningar11:1.
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Personalstiftelse, som avses i lagen ( 1967:531) om tryggande av pensionsutfåstelse m. m. med arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp eller hjälp vid olycksfall som ändamål. och stiftelse, som bildats enligt avtal mellan organisationer
av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål all utge AGE till fristiilld
arbetstagare, iir befriade från all inkomst- och förmögenhetsbeskallning utom
kommunal inkomstskall för inkomst av fastighet. Bestämmelsen om skattelättnad för stiftelse med ändamål all utge AGE till fristiilld arbetstagare
tillkom genom lagstiftning år 1971 (prop. 1971:162, SkU 1971:70, rskr
1971:290, SFS 1971 :921) och motiverades med de stora likheter som föreligger mellan AGE-fonderna och nyssnämnda slag av personalstiftelser
i fråga om iindamålet. I sammanhanget erinrades vidare bl. a. om den niira
överensstiimmelscn med AGB-försiikringen, för vilken också gäller siirskilt
förmånliga regler vid beskallningen.
En sammanslagning av AGE-fond och trygghctsfond medför utvidgning
av ändamålet med AGE-fonden. En nybildad stiftelse med iindamål all
förvalta de sammanslagna fondernas medel kan till följd hiirav inte utan
lagiindring komma i åtnjutande av den inskriinkning i skattskyldigheten
som nu finns för AGE-stiftelse. Sammanslagningen måste emellertid enligt
min mening anses bidra till ett viirdefullt stiirkande av tjiinstemiinnens anstiillningstrygghet och samtidigt på ett väsentligt sätt begriinsa ekonomiska
oliigenheter vid sådan uppsägning som har sin grund i personalinskriinkning.
Jag föreslår därför att stiftelse för utgivande av AGE eller främjande av
ätgiirder till förmån för arbetsledare eller tjänsteman som blivit uppsagd
eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet skall, under förutsällning all stiftelsen bildats genom avtal mellan organisationer av arbetsgivare
och arbetstagare, i beskallningshänseende behandlas pä samma siill som
AGE-stiftelse.
I prop. 1971: 162 påpekades (S. 14) att bidrag, som arbetsgivare erlägger
till AGE-stiftelse. torde vara avdragsgilla vid inkomsttaxeringen som personalkostnad i rörelse men att någon särskild bestämmelse härom inte var
behövlig. Vidare erinrades om att arbetsgivare, som anslutit sig till AGEsystemet, kan få gottgörelse från fonden i form av kostnadsbidrag för förtidspensionering av AGE-berättigad arbetstagare och att sådant kostnadshidrag utgör skallepliktig intiikt i arbetsgivarens rörelse med avdragsrätt
för utbetald förtidspension eller inbetalning till pensionsstiftelsc eller försiikringsanstalt. Vidare framhölls att ersiittningcn som utbetalas av stiftelse
för AGE till arbetstagare utgör skattepliktig ersiillning för mottagaren, eftersom ersiittningen utgår på grund av förutvarande tjiinst och avser att kompensera bortfall av lön i tjänsten. Vad som sålunda anfördes i prop. 1971:162
angående skattskyldighet för belopp som utgår från AGE-fond torde i tilllämpliga delar fä gälla även för belopp ur trygghetsfond.
Den lagiindring som jag föreslagit i det föregående bör träda i kraft snarast
möjligt. De nya bestämmelserna bör tillämpas redan vid 1974 års taxering
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för stiftelser som redan bildats. Sådan stiftelse som taxerats för år 1974
bör diirför ges riill att anföra besviir i siirskild ordning.

Dispensärenden
säkring

angående

utländsk

pensionsför-

Pensionsforsiikringar IP-försiikringar) rn:h kapitalförsiikringar 1K-försiikringar) behandlas olika i skattehiinsecnde. Premier för P-försiikringar iir avdragsgilla Ol'h utfallande belopp skattepliktiga. För K-försäkringar iir förhållandet i princip det motsatta. Avdrag for premiekostnad för K-försä k ringar
medges dock inom ramen för det s. k. försiikringsavdraget, som iir högst
250 kr. för ogift och högst 500 kr. tillsammans för makar.
Sedan år 1969 giillcr emellertid att livförsiikring. som tecknats utomlands.
iir all anse som K-försiikring. om inte riksskatteverket förklarar att den
skall hiinföras till P-försiikring. Sådan förklaring för meddelas endast efter
ansökan av antingen utliindsk medborgare som tecknat försäkringen fåre
eller under bosiittningen hiir i landet eller svensk medborgare som bosiitter
sig hiir i landet efter all under minst tre år i följd inte varit bosatt här
i landet och under denna tid tecknat fårsiikringen.
I prop. 1969: 162 framhölls Is. 301 att det för bifall till ansökan om dispens
bör fordras att siirskilda skiil föreligger. Sådana skiil borde i fråga om utländsk
medborgare anses föreligga, om bosiittningen i Sverige kan bedömas bli
av mera begriinsad varaktighet. Vidare borde krävas all det framstår som
naturligt att försiikringen inte tecknas i en hiir i landet verksam försäkringsrörelse. I fråga om svensk medborgare borde som en förutsiittning för
dispens gälla bl. a. att en försäkring i utländsk försäkringsrörelse framstår
som den naturliga lösningen av försäkringstagarens pensioneringsfråga.
Av praktiska skiil ansågs det vidare motiverat med en tidsfrist får ansökningsförfarandet. Efter forliingning år 1971 av denna tidsfrist giiller således numera att ansökningen skall. om förs~ikringen tecknats före bosiittning
hi\r i landet, göras senast den 31 december tredje året efter bosättningsåret
eller, om bosättningen skett före år 1968 års utgång, senast den 31 december
1972. Har försiikringen tecknats under tid då förs;ikringstagaren är bosatt
hiir i landet. skall ansökningen göras senast den 31 december tredje året
efter det år under vilket försiikringen tecknats.
Riksskatteverket har i skrivelse till Kungl. Maj:t framhållit att ett stort
antal ansökningar om dispens kommit in för sent trots att ansökningstiderna
förlängts. Orsakerna härtill varierar. l en del fall synes den skattskyldige
ha saknat information om dispensmöjligheter. I andra fall har under en
följd av år avdrag medgetts såsom för premie för P-försäkring. trots att
det framgått av uppgifterna i skattskyldigs deklaration att försäkringen tecknats i utomlands bedriven försäkringsrörclse. När felet så småningom upptiickts har tiden för dispensansökan redan gått ut. Enligt riksskatteverket
iir förhållandena sådana att ytterligare åtgärder behövs. Mest ändamålsenligt
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sy1h.'S det verket vara alt liHa bcsUmmelserna om ansökningstid utgå. En
sttdan lösning har bitriitts iivcn av forsiikringsinspeklionen.

i\v riksskaltcverkcls framsliillning framgär all de nuvarande reglerna om
tidsfrist rör dispensansökan for livförsiikring, som le<:knats hos utliindsk
lör<ikringsgivare. kan leda tiil riillsförluster.
Det riir sig dessutom om omstiindighcter över vilka de skatt-;kyldiga i
m:'\nga fall inte sjiilva synes kunna råda. Tidsfristerna fyller i första hand
den praktiska funktionen att begriinsa riksskatteverkets arbetsbörda. Någon
risk rlir skattetlykt eller liknande förfarande torde inte uppkomma, om tidsfristerna avskaffas. Jag föreslär således att så sker.
Avskaffande! av tidsfristerna bör ske med omedelbar verkan. Inga siirskilda övergångsb~stiimmelser behövs. Den nya lagstiftningen bör sålunda
tilliimpas iiven på dispensansökningar, som gjorts hos riksskalleverket före
ii..rafttrjdandet. De iirenden, som redan avvisats på grund av att ansökningshandlingen kommit in för sent kan tas upp på nytt om den skattskyldige
kommer in med ny ansökan.
Jag vill hiir erinra om att bestiimmelserna i sista stycket av punkt 3 av
övergångsbestiimmelserna till giillande lagstiftning mö.ilig,gör för skattskyldig, som erhållit dispens, all i siirskild ordning anföra besviir över inkomsttaxering. som berörs av dispensbeslutet. om beslutet meddelas vid
si1dan tidpunkt att den skattskyldige inte kan rå till stånd en ändring av
sin taxering genom ordinarie besviir.

Slutligen avser jag att la upp en fråga som sammanhänger med den sänkning av rnyndighetsåldern från 20 till 18 är som beslutats av 1974 års vårriksdag (prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169, SFS 1974:236). Propositionsfiirslaget byggde på en promemoria, som uppriittats inom justitiedepartememet tOs Ju 1973: 11 ). Under rcmissbehandlingen av denna promemoria vii<:ktes en fråga rörande inkomstskattelagstiftningen. Enligt 46 ~
2 morn. första stycket 2l KL får avdrag göras bl. a. för erlagda premier för
pensionsförsäkring, som iigs av den skattskyldigcs omyndiga barn. Enligt
första stycket 3l samma lagrum får vidare avdrag göras för bl. a. erlagda
premier för försiikringar av följande slag som ägs av den skattskyldiges
omyndiga barn, niimligen kapitalförsiikring. arbetslöshetsförsiikring samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, diirunder inbegripen avgift till sjukkassa
för bcgravningshjiilp, som inte iir tagen i samband med tjänst och som
inte utgör sjukförsiikring enligt 2-4 kap. lagen (1962:38 l) om allmän försäkring. Avdraget för kapitalförsäkringspremier m. m. ~r dock av skattskyldig åtnjutas med högst 250 kr. eller, lor gifta som levt tillsammans
under beskattningsårcl, med högst 500 kr. Del högre avdraget på högst
500 kr. åtnjuts även av ogift skattskyldig (varmed jämställs änka, änkling
eller frånskild lom han den I november beskaltningsårel haft hemmavarande
barn under 18 år !46 ~ 2 morn. ljiirde stycket KL). En siinkning av myn-
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dighctsåldern till 18 år medför automatiskt en begr;insning av avdragsriillcn
for premier för omyndigt barns försäkring enligt 46 2 mom. första stycket
2J och 3) KL.
Svenska försäkringsbolags riksförbund framhöll i sill remissvar över nyssniimnda promemoria all ingreppet i avdragsriillen för premier för barns försäkringar inte kunde anses obetydligt. Med hänsyn härtill och då livförsäkringens skallefrågor är föremål for utredning inom livförsäkringsskattekommitten (Fi 197 l :07 J hemstiilldc riksförbundet att avdragsriillen tills
vidare skulle behållas i oförändrad omfattning genom all en ullrycklig åldersgriins på 20 år skulle införas i KL. Föredragande statsrådet ansåg sig
i prop. 1974:44 inte kunna biträda denna hemställan. Redan vid 1969 års
sänkning av myndighetsåldern framhölls att den omstiindigheten att en
person slutit ett långtidsavtal under förutsiillning all avtalet skulle medföra
vissa gynnsamma verkningar for honom i skattehiinseende inte kan betraktas
som ett tillräckligt motiv för att vid en ändring i civilriittslig lagstiftning,
som återverkar på skallereglerna, ändå låta honom åtnjuta de sålunda beräknade fördelarna. Föredragande statsrådet ansåg diirför all avdragsriittens
anknytning till myndighetsåldern borde bestå men fann efter samråd med
mig att för inkomståret 1974 en åldersgräns på 20 år borde giilla.
Jag ansluter mig helt till synpunkten att avdragsriillcns anknytning till
myndighetsåldern bör bestå men delar samtidigt uppfattningen att siirskild
hänsyn bör tas till inkomståret 1974. Frågan om barns ålder bedöms efter
förhållandena den 1 november under beskattningsåret (65 ~ KU. En siinkning av myndighetsåldern innebär alltså, om beskattningsreglerna bibehålls
oförändrade, att avdrag vid 1975 års taxering inte kan åtnjutas för barns
ifrågavarande försäkringar, om barne! den I november 1974 uppnått 18 år
även om premien erlag!s före ikrafttriidandet den 1 juli 1974 av bestiimmelserna om sänkningen av myndighetsäldern och om barnet vid erliiggandel av premien varit t. ex. 17 år. Jag anser att denna effekt bör motverkas.
Någon anledning att göra skillnad mellan de fall att premien erliiggs före
eller efter den 1 juli 1974 finns inte. Avdragsriitt för premier för barns försäkring bör alltså vid 1975 års taxering medges under förutsiittning att barnet
den 1 november 1974 inte fyllt 20 år. Den begränsning av avdragsrätten
för premier för kapitalförsäkringar m. m. som framgår av 46 2 mom. fjärde
stycket KL skall härvid givetvis giilla.
Vad jag här föreslagit kommer som framgått endast all gälla beträffande
1975 års taxering. Anledning föreligger diirför att inte tynga KL med dessa
bestämmelser. 46 ~ 2 mom. KL har ändrats senast genom lagstiftning år
1973 (prop. 1973:181. SkU 1973:68. rskr 1973:387, SFS 1973:1113), vilken
lagstiftning trätt i kraft den 1 januari 1974 men med visst undantag skall
tillämpas första gången vid 1975 års taxering. Enligt min mening är det
således lämpligast att till övergångsbestiimmelserna till lagen ( 1973: 1113!
om ändring i KL foga bestämmelser av den innebörd jag här föreslagit.

*

*
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Hcm<>tällan
Under åheropande av det anförda hcmsUller jag att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till
I. Jag om iindring i kommunalskallelagen ( 1928:370!.
2. Jag om iindring i lagen ( 1969:754> om iindring i kommunalskattclagen ( 1928:370>.
3. lag om iindring i lagen ( 1973: 111 JI om ändring i kommunalskattelagen I J928:370>.
Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t
Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den
lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.
Ur protokollet:
Britta (il'llensten

