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Nr 98
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring
i förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, m. m.; given den 5 april 1974.

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

CARL GUSTAF
G.E. STRÄNG

Propositionens hurndsakliga· innehåll
I propositionen föreslås att de år 1970 beslutade provisoriska reglerna om
liittnader i kapitalbeskattningen för mindre och medelstora företag slopas
och ersiitts med nya viirderingsregler i fråga om vissa tillgångar nedlagda
i företag. Förslaget innebär i princip att lager och inventarier vid förmögenhets- och arvsbeskattningen får tas upp till det värde som kunnat godtas
vid inkomstbeskattningen. Vidare föreslås att medel insatta på skogskonto
eller avsatta is. k. eldsvåde- eller fartygsfonder får redovisas med till hälften
jiimkade belopp. Skattepliktsgriinserna vid förmögenhetsbeskattningen föreslås uppräknade till 200 000 kr. för fysiska personer och 15 000 kr. för
vissa juridiska personer.
De för förmögenhets-. arvs- och gåvobeskattningen gemensamma kapitaliseringstabellerna föreslås ersatta av förenklade tabeller, konstruerade med
utgångspunkt i mera aktuella prognoser beträffande dödlighetsutvecklingen.
I syfte att hindra skatteflykt föreslås ett par smärre justeringar av gåvobcskattningen.
Slutligen föreslås att kungahusets skatte- och tulltormåner slopas.
De nya reglerna föreslås träda i kraft omedelbart och skall i fråga
om förmögenhetsskatten tillämpas första gången vid 1975 års taxering. I
fråga om kungahuset avses de nya arvsskattereglerna tillämpas omedelbart
under det att inkomst- och förmögenhetsskattereglerna tilWmpas fr. o. m.
1976 års taxering. Övriga skatte- och tullförmåner avskaffas fr. o. m. den
I januari 1975 .
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1 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Hiirigenom förordnas i fråga om förordningen ([947:577) om statlig förmögenhetsskatt
del~ att den vid förordningen fogade tabellen IV skall upphöra att gälla,
de/5 att I. 2. 4 och 5 ~~. 6 I mom., 9 och lO ~~och 11 ~ I och 2 mom.
samt punkterna 2 och 3 av anvisningan"!a till 3 och 4 *~ skall ha nedan
angivna lydelse,
dels att de vid förordningen fogade tabellerna 1-111 skall ha nedan angivna
lydelse.

*

N1m1rn11de lwlelse

Föres/agrn lrdc/se

Till staten skall årligen erliiggas förmögenhetsskatt enligt i denna förordning givna bestämmelser.
Angående taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering till statlig
förmögenhetsskatt stadgas i taxeringsförordningen.
Vid taxeringen till förmögenhetsVid taxeringen till förmögenhetsskatt skola bestiimmelserna i 3 och skatt skola bestiimmelserna i 3 och
4 ~~- 64 ~ 2 mom. och 65 ~ kommu- 4
64 ~ 2 mom. och 65 kommunalskattelagen (1928:370) äga motnalskattelagen iiga motsvarande tillliimpning. I den mån bestämmelser- svarande tillämpning. Beskattningsår
na i kommunalskattelagen eller i är dock alltid det kalenderår som närmast.fvrcgått taxeringsåret. I den mån
denna förordning meddelade. med
stadganden i kommunalskattelagen bestiimmelserna i kommunalskattelikartade bestämmelser iiga tillLimp- lagen eller i denna förordning medning vid taxeringen till förmögen- delade. med stadganden i kommuhetsskatt. skola likaledes anvisning- na Iskattelagen Iikartade bestäm melarna till kommunalskattelagen i ser iiga tillämpning vid taxeringen
motsvarande delar lända till efterrät- till förmögenhetsskatt. skola likaledes anvisningarna till kommunaltelse.
skattelagen i motsvarande delar lända till efterriittelsc.

**·

' Senast~ lydelse

J 97J: 1102.

*
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Föreslagen /1·clelsc

~vdelse

2

~

Skattepliktig förmögenhet utgör kapita\viirdet av den skattsky\diges nedan
3 ~ I mom. angivna tillgångar, i den mån samma viirde överstiger kapita\viirdet av hans skulder.

Ska t tepli.4.r~~ .fiirmiige11he1 herälaws
med hä11.w11 til/Jiirhdlla11dc11a rid 111gdngen m· beska1tni11gsdret och med
iak1tagamle m• hesrämmel5ema i denna .fiirordning.
4

~2

Värdesä1111i11g m· 1i//gd11gar. som i
J 1\ J 1110111. 0111/iirmii/as. ska//.1.4.e mecl
hä11srn till .fiirhdlla11de11a rid heska1t11i11gsdre1s 111gd11g och med ia.~11aga11dc m· här nedan mecldelade hes1ä111111elser.
fastighet upptages till taxeringsfastighet upptages till det 1a.\'i'ri11gsvärde. som vid nämnda tidpunkt värdet vid beska//ningsårets 11tgdng.
var.for densamma gällande. Var så- Var sådant viirde då ej åsatt eller har
under bes katt ni ngsåret omstfod igdant värde då ej åsatt eller har under
beskattningsåret omstiindighet inhet intriiffat, som kan under taxeri ngsperioden påkalla föriinclrad
triiffat. som kan under taxeringspevärdering, upptages fastigheten till
rioden påkalla föriindrad värdering,
upptages fastigheten till det taxedet taxeringsviirde, som för taxeringsviirde, som för taxeringsåret
ringsåret bliver densamma åsatt.
Finnas sådana tillbehör till fastighebliver densamma åsatt. Finnas såten som avses i 2 kap. 3 ~ jordabaldana tillbehör till fastigheten som
ken, skola dessa upptagas siirskilt.
avses i 2 kap. 3 ~jordabalken, skola
Bestiimmclscrna i trec(je stycket om
dessa upptagas siirskilt. Bcstiimmclviirdesiittning av lös egendom iiga
serna i .fiiircle stycket om viirdesättdärvid motsvarande ti\himpning.
ning av \ös egendom ~iga därvid motsvarande tilliimpning.
Tomträtt eller vattenfallsriilt skall upptagas till det 1·iirde, som riittighcten
med hiinsyn till villkoren vid upplåtelsen och den tid, som diirfor ätersttir,
kan anses hava betingat vid en lörsiiljning under normala forhållanden.
Lös egendom, som iir avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk med biniiringar, i skogsbruk eller i rörelse.skall viirdesiittas i enlighet med vedertaget
artärsbruk inom det slag av verksamhet, diiri egendomen iir nedlagd.
' Senaste lydelse 1973: 1102.
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Fiires/age11

~rdc/se

Fordran, som löper med rlinta, skall, dlirest den icke är tillgång i rörelse,
upptagas till sitt kapitalbelopp utan inberäkning av under beskattningsåret
upplupen men ej förfallen ränta.
Fordran, som ej iir förfallen och
fordran, som ej är förfallen och
diirå ränta ej skall beriiknas för tiden
tWrå riinta ej skall beriiknas för tiden
före förfallodagen, uppskattas till belopp, som eficr 1•11 riintefht al'fem pro-

före förfallodagen, uppskattas till belopp, som utgör fordringens förhan-

cent utgör fordringens förhandenva-

denvarande värde enligt vid denna

rande viirde enligt vid denna förordning fogad tabell I. Osäker fordran
upptages till det belopp, varmed den

förordning fogad tabell I. Osiiker
fordran upptages till det belopp, varmed den kan beriiknas inOyta. Vär-

kan beräknas inflyta. Viirdelös ford-

delös fordran upptages icke.

ran upptages icke.
Ylirdepapper, som noteras å inllindsk eller utllimlsk börs, upptages till
det noterade värdet, såframt antagas kan, att detta motsvarar vad som må
hava varit påriikneligt vid försiiljning under normala forhållanden.
Annan för eviirdlig tid utgående ränta, avkomst eller förmån än frlil.~eriinta

uppskattas till tjugo gånger det belopp, vartill den uppgått under

he~kattningsån.:t.

Kapitalviirdct av på livstid eller
viss tid utgt1endc riinta, avkomst eller
förmån uppskattas ef'ter det belopp,
rli t t igheten motsvaf<tl under beskattningsåret, och en räntefhi av fem för
hundra um dret enligt de vid denna
förordning fogade tabellerna 11, 111
flL-/J I V.
Riittighet. som icke iir bcstiimd att
utgå under någons livstid men iindock iir av ohestiimd varaktighet,
uppskattas med ledning av tahellcma

Kapitalviirdet av på livstid eller
viss tid utgående riinta, avkomst eller
förmån uppskattas efter det belopp,
riittigheten motsvarat under beskattningsåret, enligt de vid denna förordning fogade tabellerna Il och 111.

Riittighet, som icke iir bestiimd att
utgå under någons livstid men ändock iir av ohestiimd varaktighet,
uppskattas med li.:dning av tabell Il!,

n·. såsom om den skolat utgå

såsom om den skolat utgå för den

för den heriittigades livstid, dock
högst till tio gånger det viirdc, riit-

beriittigades livstid, dock högst till

111 och

tigheten senast för helt år motsvarat.

tio gånger det viirde, riittighetcn senast för helt år motsvarat.

Ar riittighct beroende av varaktigheten av flera personers liv stilunda,
att r:itt igheten upphör vid den först avlid nes l'rånfalle. hestiimmes riit tighetens
kapitalviircle efter den iilclstes levnadsåldcr. Fortfar diiremot riittighetcn ol'öriindrad till den sist avlidnes frånfälle, beriiknas v:irdet efter den yngstes älder.
Andel i ekonomisk förening, vars behållna ti\lgångur vid likvidation allenast delvis skola skiftas mellan medlemmarna. skall upptagas till ett viirde
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Fiircslagen lrddse

~rdef~e

motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle fallit på andelen
diirest föreningen triilt i likvidation.
Övrig lös egendom upptages till det viircle,som elen kan anses hava betingat
vid försiiljning under normala förhållanden.
!Se vidare anvisningarna.)

5

~3

I 'id.fiirmiige11hC1sb<'l"äk11i11ge11 skola
den skalfskyldf<.,:('S skulder upptagas till
sill kapiralrärd<'. sådant dc/ta rar rid
beskat111i11gsdrers 111gd11g.
Skuld, som löper med riinta och icke iir att hiinföra till rörelse, skall upptagas
till sitt kapitalbelopp utan tilliigg av under året upplupen men ej förfallen
riinta.
Angående beräkningen av kapitalviirdet av skuld, som ej är förfallen och
diirå ränta ej skall beräknas för tiden före förfallodagen, ävensom av kapitalvärdet av förpliktelse, vilken innefattar skyldighet att till annan utgiva
undantagsförmåner, pension, annan livränta eller diirmed jämförlig avgift,
skall vad i 4 stadgas angående beriikningen av kapitalvärdet av fordran
eller av ränta, avkomst, förmån eller annan rättighet äga motsvarande
tilliimpning.
Borgensförbindelse, för vilken beBorgensförbindelse, för vilken bellllningsskyldighet iinnu ej intriill, så
talningsskyldighet iinnu ej intriitt, så
ock annan villkorlig skuld får ej av- ock annan villkorlig skuld får ej avdragas vid beräkningen, liksom ej
dragas vid beräkningen, liksom ej
heller vid beskattningsårets utgång
heller vid beskattningsårets utgång
oreglerade hushållsskulder och där- oreglerade hushållsskulder och diirmed järnförliga skulder. A rclrag mcclmed jiimförliga skulder.
gives.fiJr värdet av sådan avsiilf11i11g ri//
garanti/ond/ör rilk('fl ardrag /1/('dgil'irs
vid inkoms11a.wri11ge11.
Under avdragsgilla skulder inbegripas iiven oguldna skatter av nedan
niimnda slag, niimligen dels debiterad preliminiir skatt, som påförts elen skattskyldige för året niist före det taxeringsår, varom fråga iir, eller för något
föregående år, dels slutlig skatt, som påförts den skattskyldige på grund
av taxering under förstniimnda år eller under något föregående år, dels ock
tillkommande skatt, varå den skattskyldige erhällit debetsedel under förstniirnnda år eller tidigare. Vidare inbegripas återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349).
!Se vidare anvisningarna.)

*

' Senaste lydelse 1973:1115.
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6

~

1 mo m. • Skyldighet att erliigga skatt för förmögenhet åligger, såframt
ej annat föreskrives i särskilda bestiimmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller heslut, varom i 20 och 21 ~~ siigs:
a) fysiska personer, vilka voro hiir i riket bosatta vid beskattningsårets
utgång, och oskifta clöclshon efter personer, som vid dödsfallet voro här
i riket hosatta. med undantag av dödsbon som vid taxering till statlig inkomstskatt skola behandlas såsom handelsbolag, iivensom i I 0 ~ I mom.
förordningen som statlig inkomstskatt omförmälcla familjestiftelser:
for all elen förmögenhet. de vid beskattningsårets utgång iigt vare sig här
i riket eller å utliinclsk ort;
bl foreningar och samfund, vilkas medlemmar icke på grund av medlemskapet iiga del i föreningens eller samfundets förmögenhet, iigare av
för gemensamt behov avsatta så kallade besparingsskogar, hiiraclsallmiinningar samt andra likartade samfälligheter, som förvaltas självstiindigt för clcliigarnas gemensamma riikning, ävensom andra stiftelser iin familjestiftelser,
samtliga dock endast om och i elen mån de äro skyldiga erliigga skatt för
inkomst:
för den förmögenhet. de vid beskattningsårets utgång iigt vare sig hiir
i riket eller å utliinclsk ort;
cl fysiska personer. vilka icke voro hiir i riket bosatta vid beskattningsårets
utgtmg, oskifta clödshon efter personer, som vid dödsfallet icke voro här
i riket hosatta, samt utliindska boli1g:
for den formögenhet. de vid beskattningsårets utgång haft hiir i riket
nedlagd, till elen del elen icke utgjorts av svenska aktier, dock att skattskyldighet föreligger för sådana aktier, som äro nedlagda i rörelse hiir i riket.

Afecllcm 111· ko111111gah11w1 är/i'ikallad/i'd11 111giira11de m· ska11.fiir/iir111iig<'11lw1.
f-'ör skattskyldiga, om vilka i 18 ~ formiiles. bestiimmes skyldigheten att
erliigga skatt för förmögenhet efter de i samma paragraf meddelade föreskrifter.

I lypotcksföreningar och jordbrukets kreditkassor äro frikallade från skattskyldighet for formiigenhct.
Utliindska livförsiikringsanstaltcr iirn frikallade från skattskyldighct för
förmögenhet, som hiinför sig till hiir i riket hedriven försiikringsrörelse.
Allmiinna pensionsfonden iir frikallad frän skattskyldighet för förmögenhet.

• Senaste lydelse l'i7J:'ifJ7.
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~5

Statlig förmögenhetsskatt skall utgå i förhållande till elen på nedan angivet
sätt best[imcla beskattningsbara förmögenheten.
Såsom beskattningsbar förmögen-

Såsom beskattningsbar förmögen-

het upptages, utom i fall som m·scs i
tredjc stycket här nedan. elen· skatt-

het upptages elen skallskylcliges skat-

skylcliges skattepliktiga förmögenhet

ningsårets utgång.

tepliktiga förmögenhet vid beskatt-

vid beskattningsårets utgång.

0111.f(irmiigcnhet i hul'udsak är all
hänföra tili.företag. tillämpas .fiirordningcn ( 1970:171) 11111 hcriikning i rissa
.fall ar hcska11ningshar .förmögenhet
som är att hänföra till.företag.
Beskattningsbar förmögenhet utföres i fulla hundratal kronor, så att överskjutande belopp, som icke uppgår till fullt hundratal kronor, bortfaller.
10 ~·
Fysisk persern, oskift dödsbo, utliindskt bolag eller i 10

~

1 mom.

förordningen om statlig inkomst-

Fysisk person, oskift dödsbo, utländskt bolag eller i 10

~

1 mom.

förordningen (1947:)76) om statlig

skatt om förmäld familjestiftelse skall

inkomstskatt omförmiild familjestif-

icke utgöra statlig förmögenhets-

telse skall icke utgöra statlig förmö-

skatt, cliirest den beskattningsbara

genhetsskatt, därest elen beskatt-

förmögenheten

icke

överstiger

ningsbara förmögenheten icke över-

150 000 kronor.

stiger 200 000 kronor.

Ej heller föreligger skatteplikt till
statlig förmögenhetsskatt för juri-

Ej heller föreligger skatteplikt till
statlig förmögenhetsskatt for juri-

disk person som avses i 6 ~ I mom.
b) denna förordning, cliirest den beskattningsbara förmögenheten icke
överstiger 5 (}(){) kronor.

disk persern som avses i 6

Il

~

l mom.

b) denna förordning. därest den beskattningsbara förmögenheten icke
överstiger 15 000 kronor.
~

Nurnrande lvdc/se
I mo m. 1 Statlig förmögenhetsskatt skall for fysisk person, oskift dödsbo, utliinclskt bolag samt i 10 ~ 1 mom. fororclningen om statlig inkomstskatt
omförmiild familjestiftelse utgöra:
' Scn"stc lyuclsc 1970: I 7fJ.
' Senas le lydelse 1970: 170.
' Sena, te lydelse I971J: 170.
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när den beskattningsbara förmögenheten icke överstiger 250 000 kronor:
en procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten, som överstiger 150 000 kronor;
när den beskattningsbara förmögenheten överstiger
250 000 men icke 400 000 kr.: 1 000 kr. för 250 000 kr. och 1,5 % av återstoden;
400 000
" I 000 000 ,, : 3 250 ,,
400 000 "
" 2 % ,,
: 15250,, ,, I 000000,,
,, 2,5%,,
I 000000 kr.
2 mo m . Statlig förmögenhetsskatt skall för juridisk person, som avses
6 ~ I mom. b) denna förordning, utgöra:
en och en halv promille av den del av den beskattningsbara förmögenheten, som överstiger 5 000 kronor, dock lägst en krona.
Förrslagrn

~wlelsr

I mo m. Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person. oskifi dödsbo,
utländskt bolag samt 10 ~ I mom. förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt omförmäld familjestiftelse utgöra:
när den beskattningsbara förmögenheten icke överstiger 250 000 kronor:
en procent av den del av den beskaltningsbara förmögenheten. som överstiger 200 000 kronor;
niir den beskattningsbara förmögenheten överstiger
500 kr. för 250 000 kr. och 1.5 % av återstoden;
250 000 men icke 400 000 kr.:
400 000 ,,
" 2 % "
400 000
I 000 000 ,, : 2 750 ,,
,, 2,5 % ,,
I 000 000 kr.
: 14 750 ,, ,, I 000 000 ,,
2 mo m. Statlig förmögenhetsskatt skall för juridisk person. som avses
6 ~ I mom. b) denna förordning, utgöra:
en och en halv promille av den del av den beskattningsbara förmögenheten, som överstiger 15 ()()() kronor, dock liigst en krona.

Anvisningar
till 3 och 4 ~~
Numrandc

~rdclsc

2. 8 Såsom affärsbruk i rörrlse fär
ansrs gälla, att tillgångar. som äro avsedda till stadigvarande bruk i rörelsen. upptagas till anska{(ningsvärdet.
därå årliga m·skril'ningar göras.för utrangrring. s/iffling och annan 1•ärdrminskning. Emellertid .förekommer
understundom, att al'skrivningar å till• Senaste lydelse 1951 :791.

2. Vid beräkning av f{jrmögenhrt.
som ingår i förvärvskälla inom inkomsts/agen jordhruk.~fastighet och
rörrl.~e. giiller (<i/jande.
Samma17/aller icke räkenskapsåret
med beskaflningsåret. fcir som 1•ärde
av.f{jrmögenheten tagas upp värdet vid
utgången a1• det räkenskapsår som.före
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gångar till stadigvarande bruk i rörelse
icke 1•erkställas eller göras i större om.fattning än som varit av.förhållandena
påkallad. Härtill skall hänsyn tagas vid
värdesättningen a1• tillgångarna. så att
l'ederbörliga avskril'flingar alltid beräknas men tillika hållas inom skäliga
beloflp.
/.ager m råämne// eller 1·aror l'ärdems s1lso111 helhet utan hän\1·n till {Jåräknelig vimt l'id .fiirsälini11g i detalj.
Drn 0111sTändighcTc11. arr l'id inko111stberäk11ing 1•iss värdesät111i11g
varom ornn sagTs blirit godkä11d. 111cd,lör c:i att denna skall anses bi11da11dc
jä 1111·äl./iir./iin11iige11hcTshcräk 11i11ge11.
l,kåga 0111 1•ärdcsärr11i11g av Ti/f!.(å11gar inomjordhruk med bi11äringar sa111t
skogsbruk gäller. alf 1(iur särras Till sirr
l'ärde i all111ä11na 111arknaden samT arr
vid l'ärdcsätflling m· iil>r~r.:a lagertillgd11gar ävensom mas.~illl'I' och a11dra
.fiir stadigvara11dc bruk m·wclda tillgdngar sa111111a fii1/ämndc fii(jcs. so111
ol'an är/iir riirelw angil'et.

3. Är fordran för sin tillkomst
gjord beroende av ett villkor, som
lir ovisst , antingen i den mening-

9

Fiircslagen

~nlelse

den I mars taxeringsdret gått Till ända
närmast intill utgången av beskattningsåret. Detta värde skall emellerrid
rättas med belopp som de11 skal/skyldige satt i11 i_förvä1vskälla11 eller tagit l//
ur de11sa111ma/iir egen räkning eller för
annan al' ho110111 i11nehaw/ .fiin•ärvskälla. Utgdr räkenska{Jsdret före beskattningsdret. skall nä11111da värde
ökas med insättningar och minskas
111ed utwg som skelf intill beskattningsårets uTgd11g. U1går räkenskap.wire!
e/ier beskattningsdre1. skall 1•ärde1
minskas med insättningar och ökas
med u11ag som ske!/ efier utgdngen m•
beskattningsdret.
För inventarier. som ära avsedda.för
stad~!.(l'arande bruk i .fön·ärnskällan.
liksom .fiir lager llfl{Jtages det värde
som taxl'ringsåret k1111nat godtagas vid
inkomsttaxeringen m·seende./örvän•skällan. Här(!.(eno111 /är dock förmöge11hetwärdet m· .fiin•ärvskällan icke
sättas lägre än sex1io proce111 av det
l'ärdc SO/Il fra111kommer 1•id en värdering där inventarierna llfl{Jtagits till anskatfilingSl'ärdet <:fier avdrag/är skälig
avskriw1ing eller utrang<'fing och lagret
värderar~ som helhet utan hän.1yn till
{Jåräknl'I(!.( l'insl 1•idförsä(ining i de!alj.
llän.~1·11 skall dän'id lagas till inkurans
111en icke tills. k. la1en1 skalfeskuld.
3. Ml'del. so111 innes1å {Jå skogsko1110. Uflptagas till halva värdet. A 1• medel. so111 avsatt.1· till i111·esteringsfiJ11dfiir
.förlorade im•entarier eller lagertillgå11gar eller till.tänd so111 a1·ser avvrrrat
.tarzvg . .!dr som skuld U{J{ltagas hah•a
belO{l{let.
Är fordran för sin tillkomst gjord
beroende av ett villkor, som iir
ovisst , antingen i den meningen
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en att det iir osiikert. om den såsom
villkor hestiimda tilldragelsen kommer att intriiffa. eller i den meningen
att det visserligen iir siikert. att tilldragelsen skall intriiffa. men ovisst
n ii r skall fordringen icke medriiknas. Diiremot har elen omstiincligheten. alt fordran. som löper utan
riinta. ännu ej iir förfallen till betalning, betydelse endast för beräkningen av dess förhandenvarande
viirdc (4~1.

att det iir osiikert, om elen såsom villkor bestii rnda tilldragelsen kom mer
att intriiffa. eller i den meningen att
det visserligen är siikert, att tilldragelsen skall intriiffa, men ovisst n <1' r
skall fordringen icke medräknas.
Diirernot har den omständigheten,
att fordran. som löper utan ränta,
ännu ej är förfallen till betalning, betydelse endast för heriikningen av
dess förhandenvarande värde (4 ~ J.

Denna förordning triider i kraft två veckor efter den dag, då förordningen
enligt cliirå meclclelacl uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas i fråga om 6 ~ första gången vid 1976 års taxering
och i övrigt vid 1975 års taxering . .Äldre bestiimmelser giiller såvitt avser
6 ~vid 1975 års taxering och i fråga om eftertaxering för år 1975 eller tidigare
iir och i övrigt vid 1974 års taxering och i fråga om eftertaxering för år
1974 eller tidigare år.

Prop. 1974:98
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Tabell I

Tabell l

Ul\ isanck kapitalviirdct, efter en riintt.:fot av 5 pn.>cent. a\' en efter förloppet av ncdanst;kndc antal
år till hetalning for1;111cn fordran elkr skuld :1 100
kronor, tliir:'1 riTnta ej skall ht:riiknas för titkn forc
fiirl,11 lodagcn.

utvisande kapit:tlviirdct av en efter förloppet av nedanst;kmk antal ;]r till betalning förfollcn fordran eller
skuld p(1 100 kronor. 'arp;~ riinta ci skall heriiknas
iör tiden for.:: l(irfallodagcn. Tiden avrundas ncdi1t
till hdl antal lir.

Antal ilr
0
I

2
3
4
5

95,24
90,70
86,38
82,27
78,35

26
27
28
29
30

28,12
26,78
25,51
24,29
23,14

51
52
53
54
55

8,31
7,91
7,53
7,17
6,83

76
77
78
79
80

2,45
2,34
2,22
2,12
2,02

6
7
8
9
10

74,62
71,07
67,68
64,46
61,39

31
32
33
34
35

22,04
20,99
19,99
19,04
18,13

56 6,51
57 . 6,20
58 5.90
59 5,62
60 5,35

81
82
83
84
85

1,92
1,83
. 1,74
1,66
1,58

11
12
13
14
15

58,47
55,68
53,03
50,51
48,10

36
37
38
39
40

17,27
16,44
15,66
14,91
14,20

61
62
63
64
65

5,10
4,86
4,62
4,40
4,19

86
87
88
89
90

1,51
1,43
1,37
1,30
1,24

16
17
18
19
20

45,81
43,63
41,55
39,57
37,69

41
42
43
44
45

13,53
12,88
12,27
11,69
11,13

66
67
68
69
70

3,99
3,80
3,62
3,45
3,29

91
92
93
94
95

1,18
1,12
1,07
1,02
0,97

21
22
23
24
25

35,89
34,18
32,56
31,01
29,53

46
47
48
49
50

10,60
10,09
9,61
9,16
8,72

71
72
73

3,13
2,98
2,84

96
97
98
99
100

0,92
0,88
0,84
0,80
0,76

74

2, 70

75

2,58

2- 4
5- 6
7- 9
10-13
14-18
19-24
25-32
33-46
47-

Kapitalvärde
100
90
80
70
60
50
40
30
20
JO
0
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Tabell Il

Tabell Il

ut visande kapitalviirdet, efter en riintefot av 5 procent. av en under nedanstående antal år utgående,
vid slutet av varje år till betalning förfallen riinta
tavkumst, fönnån) å I krona.

ut visande kapitalvärdet av en under nedanstående
antal år utgående riinla (avkomst, förmån) på I
krona. Tiden avrundas nedåt till hell antal år.

.

~

--;'

.

o<:<S

--;'

<;

.'::: IU

--;

<:

~:~

<:

~:~

1
2
3
4
5

0,95
1,86
2,72
3,55
4,33

6
7
8
9
10

,-t;:: IU

.

o:O:

--;

.

'

~

~

IU •

--;

--;'
·ä~

c

·a "2

<:

~:~

<:

~:~

26
27
28
29
30

14,38
14,64
14,90
15,14
15,37

51
52
53
54
55

18,34
18,42
18,49
18,57
18,63

76
77
78
79
80

19,51
19,53
19,56
19,58
19,60

5,08
5,79
6,46
7,11
7,72

31
32
33
34
35

15,59
15,80
16,00
16,19
16,37

56
57
58
59
60

18,70
18,76
18,82
18,88
18,93

81
82
83
84
85

19,62
19,63
19,65
19,67
19,68

11
12
13
14
15

8,31
8,86
9,39
9,90
10,38

36
37
38
39
40

16,55
16,71
16,87
17,02
17,16

61
62
63
64
65

18,98
19,03
19,08
19,12
19,16

86
87
88
89
90

19,70
19,71
19,73
19,74
19,75

16
17
18
19
20

10,84
11,27
11,69
12,09
12,46

41
42
43
44
45

17,29
17,42
17,55
17,66
17,77

66
67
68
69
70

19,20
19,24
19,28
19,31
19,34

91
92
93
94
95

19,76
19,78
19,79
19,80
19,81

21
22
23
24
25

12,82
13,16
13,49
13,80
14,09

46
47
48
49
50

17,88
17,98
18,08
18, 17
18,26

71
72
73
74
75

19,37 96
19,40 97
19,43 98
19,46 99
19,48 100

19,82
19,82
19,83
19,84
19,85

c

r:>.'O

c

r:>.'O

c

Utgår beloppet i stiillct vicl hiirjan av vaije :'lr, erhi'\llcs
kapitalviirdct genom alt öka niirmast förcgåcmk tal
med I.

Antal år

-4
5
6
7- 8
9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-20
21-23
24-26
27-30
31-35
36-42
43~53

54-75
76-

Kapitalvärde
hela det sammanlagda riintebeloppel

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Skall riinta börja först efter visst antal år. heriiknas
kapitalviirde vid ifrågavarande tidpunkt enligt denna
tabell, varefter detta viirde omräknas till aktuellt kapitalviirdc med anviindning av Tabell I.
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Tabe/1111

Tabe/1111

utvisande kapitalviirdet, efter en riintefot av 5 prorent, av en livriinta eller annan förmån, som vid
slutet av varje år under en persons av m a n k !in
livstid utgår med belopp eller till värde av I krona.

ut visande kapitalviirdet av en livsvarig livriinta på
I krona om året. L:ppnådd ålder avrundas nedåt till
helt antal år.

.......

"O

::;;:

-;'

·ä~

~:~

c;'

....... .s_.g

"O

::;;:

~:~

c;'

....... .s_.g

"O

::;;:

cd.;

~·;..

.......

"O •

::;;:

·ä9E
~:~

0 15,76
1 17,24
2 17,52
3 17,60
4 17,63

30
31
32
33
34

15,76
15,65
15,53
15,41
15,27

60 9,85
61 9,56
62 9,27
63 8,96
64 8,67

90
91
92
93
94

1,85
1,72
1,59
1,48
1,35

17,62
17,60
17,56
17,51
17,45

35
36
37
38
39

15,13
14,99
14,84
14,69
14,53

65
66
67
68
69

8,36
8,05
7,73
7,43
7,11

95
96
97
98
99

1,25
1,17
1,12
1,03
0,90

10 17,38
11 17,31
12 17,23
13 17,14
14 17,05

40
41
42
43
44

14,36
14,20
14,02
13,85
13,66

70 6,80
71 6,48
72 6,17
73 5,86
74 5,55

100
101
102
103
104

0,81
0,69
0,55
0,40
0,23

15 16,95
16 16,86
17 16,77
18 16,69
19 16,62

45
46
47
48
49

13,47
13,27
13,07
12,86
12,64

15
76
77
78
79

20
21
22
23
24

16,55
16,49
16.43
16,37
16,30

50
51
52
53
54

12,41
12;18
11,95
11,71
11,46

80 3,85
81 3,60
82 3,35
83 3,12
84 2,89

25
26
27
28
29

16,22
16,14
16,05
15,96
15,86

55
56
57
58
59

11,21
10,96
10,69
10,41
10,13

85
86
87
88
89

5
6
7
8
9

Ålder

Kapitalvärde

0- 13
14- 26
27- 34
35- 40
41- 46
47- 50
51- 54
55- 58
59- 61
62- 64
65- 67
68- 71
72- 74
75- 77
78- 81
82- 85
86- 89
90- 95
96-103
104-

19
18

-;'

5,25
4,95
4,66
4,38
4,11

2,69
2,50
2,32
2,14
1,98

t:tgår livriintan i stiillel vid slutet av varje halvår,
ökas kapitalviirdel med 0,25. Utgår den vid slutet
av varje kvartal, ökas del med 0.375. Utgår den vid
biirjan av varje år, ökas det med I.

17

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
l

0
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2 Förslag till
Förordning om ändring i förordningen (1941:416) om arvsskatt och
gårnskatt
Hiirigenom förordnas i fn'tga om förordningen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt

dels att 29 * och 55

~ 7 mom. samt den vid förordningen fogade tabellen

IV skall upphöra att giilla,

dels att 23, 39. 43 och 56 ~~ samt de vid förordningen fogade tabellerna
1-111 skall ha nedan angivna lydelse,
dels att punkt 2 av övergångsbestiimmclserna till förordningen ( 1970: 174)
om iindring i forordningen (! 941 :416) om arvs~katt och gt1voskatt skall ha
nedan angivna lydelse.

N11mra11dc lrdclw

Fii1nlage11 lrdclsc
23

*'

Vid uppskattning av lös egendom iakttages:
!\. Tomtriitt eller vattenfallsrätt uppskattas i den mån ej annat följer av

20 * tredje stycket, till vad riittigheten med hiinsyn till villkoren vid upplätelsen och den tid, som diirfor återstär, kan antagas hava hctingat vid
en av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försiiljning.

B. Aktie. ohligation eller diirmed .iiimförlig viirdehandling uppskattas, diir
viirdehandlingen noteras ä inliindsk eller utliindsk hörs. till det noterade
viirdet eller. om detta icke motsvarar vad som varit päriikneligt vid försiiljning
under normala förh:°tllanden, till pris, som vid dylik försiiljning kan påriiknas.
S:'\dan viirdehandling, som icke noteras ä börs. uppskattas enligt sist angivna
grund.

C. 1-ordran uppskattas till sitt ka-

C. 1-ordran uppskattas till sitt ka-

pitalhelopp jiimte upplupen riinta å

pitalhelopp jiimte upplupen riinta å

tid, som avses i 21 *·Är fordringen

tid, som avses i 21 ~.Är fordringen

ej förfallen och skall riinta diirå ej

ej förfallen och skall riinta thirå ej

beriiknas for tiden fore förfallodagen,

ber:iknas för tiden före förfallodagen.

uppskattas fordringen till belopp,

uppskattas fordringen till belopp.

som e/il'f" en ränrc/ol al' fem wocenr

som utgör dess viircle vid niimnda

utgör dess viircle vid niimnda tid en-

tid enligt den vid denna förordning

ligt den vid denna förordning fogade

fogade tabellen I.

tabellen I.
Osiiker fordran uppskattas till belopp, varmed den kan beriiknas inflyta.
Viirdelös fordran anses icke utgöra tillgång. Den omstiindigheten att giildeniiren iir deliigare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande enligt andra grunder iin som eljest iiro tilliimpliga.
'S.::nastc l\·dds.c 196-L110.
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Afrc/d so111 i1111estci f'tl skogskonto.
llf'f'laga~ till hall'(J rärdet . .·Il' medel.

so111 al'satts till i111·e.\"feri11gsf(J11d.för/iirlorade i11re11tarier eller lagertil~i;d11gar
eller till.fimd so111 al'ser m·1·1tralfärzvg.
fdr so111 skuld llf'f'tagas halm helOf1f'l't.

0. För evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller annan förmån uppskattas
till tjugu gånger det belopp, vartill den senast för helt år uppgått.
Nyttjanderiitt eller riitt till riinta,

Nyttjancleriitt eller ditt till riinta.

avkomst ellerannan förmån, som ut-

avkomst eller annan förmån. som ut-

går under viss tid eller någons livstid,

går under viss tid eller någons livstid,

uppskattas till sitt kapitalviirde. Är

uppskattas till sitt kapitalviirde ..Är

rättigheten bestämd till visst belopp

riittigheten bestiimd till visst belopp

eller eljest till viss storlek, beriiknas

eller eljest till viss storlek. beriiknas

kapitalviirdet efter det belopp riittig-

kapitalviirclct efter det belopp riittig-

heten för helt år motsvarar och e11

heten för helt år motsvarar enligt cle

räntefot a1·.f'em procent enligt de vid

vid denna förordning fogade tabeller-

denna förordning fogade tabellerna

na Il och 111. Där riittighet. som belas-

Il, /11 och I V. Där riittighet. som be-

tar viss egendom. ej iir på nyss angi-

lastar viss egendom, ej iir på nyss anårliga viir-

vet sätt bestämd. anses [1rliga viirdet
utgöra fem procent av det penning-

det utgöra fem procent av det pen-

viirde, vartill egendomen uppskat-

givet sätt bestiimd.

~inses

ningviirde. vartill egendomen upp-

tats, dock att. diir riittighet avser en-

skattats, dock att, diir riittighet avser

dast del av egendom eller dess årliga

endast del av egendom eller dess år-

viirde eljest icke kan bestiimmas en-

liga viirde eljest icke kan bestiimmas

ligt nyss angivna grund, detta upp-

enligt nyss angivna grund. detta uppskattas efter vad som prövas skiiligt.
Kapitalviirdet av riittighet. som

skattas efter vad som priivas skiiligl.
Kapitalviirdet av riittighet, som
icke iir hest:imcl att uigä under nägons livstid men iindock iir av obc-

icke iir hestiimd att utgå under någcrns livstid men iindock är av obc-

sliimcl varaktighet, uppskattas med

stiimd varaktighet, uppskattas med
ledning av tabellerna 111 och IV. så-

om den skolat utgå för elen bc-

ledning

av

tabell

111,

såsom

som om elen skolat utgå för den be-

riittigades livstid, dock högst till tio

riittigades livstid, dock högst till tio

gånger det viirdc, riittigheten för helt

g;'111ger det viirde. rättigheten för helt

år motsvarar.

år motsvarar.

i\r riittighet beroende av flera personers liv sålunda. att riittigheten upphör
vid den först avlidnes frånfälle. bestiimmes riittighetens kapitalviirde efter
den iildstcs lcrnadsålder. Fort far diiremot riittigheten uforiindrad till den
sist avlidnes frånfälle. beriiknas viirdet efter den yngstes ålder.
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E. Viirdet av utWndskt myntslag beriiknas efter den köpkurs på checkar,
utstiillda i samma myntslag, som gällde vid tiden för skallskyldighetens intriide. Finnes ej sådan kurs eller kan av annan anledning värdet icke beriiknas
efter denna grund, bestiimmer Konungen eller den myndighet Konungen
förordnar, hur beräkningen skall ske.
F. Annan lös egendom än förut nämnts uppskallas till vad den kan antagas
hava betingat vid en av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg
skedd försiiljning.

!nl'entaricr. som äro m•sedda .för
stadigvarande bruk ijordbruk med binäringar. i skogshmk eller i rörefw'.
liksom lager llflfllagas till det värde
som kunnat godtagas vid inkomstberäkning enligt komm11nalska11elagen
(1928:370). Härigenom får dock .förmögenhet.wärdet av .förvärvskällan
icke sättas lägre än sextio wocenl m•
dN l'ärde somframkommer vid en värdering där invenrariema Uflplagits till
a11ska//i1ingwärde1 e/ier awlrag .för
skälig m•skrivning eller utrangering och
lagret l'ärderats som helhet utan hiin.1y11 till påriiknc/(~ l'im·t 1•id.fö1:1·ä/j11i11g i
dC'tali. Hänsyn skall därvid tagas till
inkurans men icke tills. k. latent skatteskuld.

39
Skattefrihet åtnjutes
al för gåva av möbler, husgeråd
och andra inre lösören, som iiro avsedda för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk:

~2

Skattefrihet åtnjutes
a) för gäva av möbler, husgeråd
och andra lösören, som iiro avsedda
for gåvotagarens eller hans familjs
personliga bruk och vars 1•ärde /iir
samme mottagare under el/ och samma kalrndcrdr icke ö1wstiger I(} {)(Jfl

kronor.
bl för periodiskt understöd i den mån understödet skall inräknas i gävotagarens skattepliktiga inkomst:
c) för vad make vid bodelning, som rörriiltats av annan anledning iin makes
död, erhi\llit utöver honom enligt lag tillkommande andel i boet, i den mån
viirdet av vad maken bekommit icke överstiger viirdet av hans giftoriittsgods
2

Senaste J\·dt?lsc 1973:1117.
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eller, om iildre giftermålsbalken iir tilliimplig, viirdet av samfälld egendom,
som av honom i boet vid iiktenskapets ingående eller diirefter införts:
d) för annan iin under a), b) och
d) för annan än under a), h) och
c) omformiild gåva, i den mån viirdet
c) omförmiild .fi1/l/Jordad gava, i den
av gåvan eller, om gåvotagaren unmån viirdet av gåvan eller, om gåder samma kalenderår av samme
votagaren under samma kalenderår
givare erhåller flera sådana gåvor av samme givare erhåller flera sådana
som hiir avses. det sammanlagda viirgåvor som hiir avses, det sammandet av dessa gåvor icke överstiger
lagda viirdet av dessa gåvor icke
överstiger 2 000 kronor.
2 000 kronor.

Vid beskattning av gåva skall
tilliimpliga delar IHnda till efterriittelse, förutom ovan särskilt angivna bestiimmelser i 6-9, 12, 19, 21 och 30
**, vad i !'råga om arvsskatt vidare
iir studgat i 4~ 2 och 3 mom., 14,

*

20, 22- 27 **· 28 med undantag
av vad i andra och ljiirde styckena
stadgas, ävensom 32 ~;och skall därvid den i 32 f) förekommande hänvisningen till 19 ~i stiillet gälla 41 *
samt 28 * första och tredje styckena
tilliin1pas som om gåvan utgjorde arv
efter givaren.

*

Vid beskallning av gåva skall i
tilliimpliga delar liinda till efterrällelse, förutom ovan siirskilt angivna besrnmmelser i 6-9, 12. 19, 21 och 30
**· vad i fråga om arvsskatt vidare
iir stadgat i 4 * 2 och 3 mom., 14,
20, 22 .1'}. :!3 ·'' med 1111da11tag m· F
28 ~ med
andra sryc/.:er. 24-27
undantag av vad i andra och ljiirde
styckena stadgas, iivensom 32 *;och
skall cliirvid den i 32 ~ f) förekommande hiinvisningen till 19 ~ i stiillet
giilla 41 ~ samt 28 ~ forsta och tredje
styckena tilliimpas som om gåvan utgjorde arv efter givaren.

**·

56 ~·
Avlider elen, som förviirvat egendom genom arv, testamente eller gåva,
inom ett är från det skallskyldighet intriill, eftergives skallen.
I frt1ga om den. som på livstid bekommit egendom med sådan riitt, som
avses i 8 ~andra stycket, eller på livstid erhällit nylljanderiitt, riill till r1inta,
avkomst eller annan förmån, sker vidare eftergift av skall sålunda:
a) df1 anstånd med skattens erHiggancle beviljats och den skallskyldige avlider inom fem år från skallskyldighctens intriide, cftergives vad av skatten
icke förfallit till betalning vid dödstillfällct; dock mä ej i fall, då enligt anständsheslutet skallen uppdelats på flera inbetalningar iin tio, eftergift ske
för större del av skallen iin som skulle hava eftergivits, diirest antalet inbetalningar utgjort tio;
' Scn<tstc lydelse 1970: 174.
• Scn;1slc 1,·ddsc 1970: 174.
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b) då anstånd med skattens erliiggande icke beviljats och den skattskyldige
avlider inom fem år från skattskyldighetens inträde, eftergivcs så stor del
av skatten, som, diirest anstånd medgivits och skatten diirvid uppdelats pä
sju lika inbetalningar, icke skulle varit till betalning förfallen vid dödstillföllet.
Fråga om eftergift av faststiilld skatt upptages efter cliirom skriftligen gjord
framstiillning av den underriitt eller liinsstyrclse, som meddelat beslut i skatteärendet.
I fi"dga 0111 e/ie1:~i/i i l'is1a Ji1ll ar
arr.1ska11 .fiir den som erhållit rätt till
fiiretag eller del däri S/(/dga1· i }9 1''.
2. Även om skattskyldighet intriitt
efter den 31 december 1970 tilliimpas
28 ~ i dess lydelse enligt förordningen ( 1952:246) angående iindrad lydelse av 28 och 38 ~~ förordningen den
6 juni 1941(nr416) om arvsskatt och
gåvoskatt vid beriikning av skatt för
de Is arvslott eller testamentslott.
om arvlåtare eller testator avlidit före
den 1 januari 1959, dock ej när fråga
iir om förviirv efter den som på livstid innehaft egendomen med i 8 ~

2. .:\ven om skattskyldighet intriitt
efter den 31december1970 tilliimpas
28 ~ i dess lydelse enligt förordningen ( 1952:246) angående iindrad lydelse av 28 och 38 ~~ förordningen den
6juni 1941 (nr416)omarvsskattoch
gåvoskatt vid beräkning av skatt för
de Is arvslott eller testamentslott,
om arvlåtare eller testator avlidit före
den 1 januari 1959, dock ej när fråga
iir om förviirv efter den som på livstid innehaft egendomen med i 8 ~

första stycket avsedd riitt, cl e Is

första stycket avsedd riitt. cl e Is

gåva. som fullbordats före den 1 januari 1959, dels ege11dom. som
medlem al' ko111111gah11set ./Örl'ärvat
frå11 a1111a11 medlem därav. d e I s fideikommiss. som instiftats för obegränsad tid.

gåva, som fullbordats före den 1 januari 1959. de Is fideikommiss,
som instiftats för obegränsad tid.

Denna förordning triider i krafi två veckor efter den dag, då förordningen
enligt diirå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestiimmelser giiller dock fortfarande, om skattskyldighet
intriitt dessförinnan.
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Tabell I

Tabell I

utvisande kapitalviirdt.:t. efter en riintefot a\' 5 procent, av en efter förloppet av ncdanstäende antal
år till betalning förfallen fordran eller skuld a 100
kronor. diirå riinta ej skall beriiknas for tiden !öre
förfallodagen .

utvisande kapitalviirdet av en dtcr förloppet av nedanstående antal år till betalning ffafalkn fordran eller
skuld på 100 kronor, varpå riinta ej skall bcriiknas
for tiden fore forfalludagcn. Tiden avrundas ned;'tt
till helt antal år.
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76
78
79
80

2,45
2,34
2,22
2,12
2,02

.";::::

....

26
27
28
29
30

28,12
26,78
25,51
24,29
23,14

51
52
53
54
55

8,31
7,91
7,53
7,17
6,83

74,62
71,07
67,68
64,46
10 61,39

31
32
33
34
35

22,04
20,99
19,99
19,04
18,13

56
57
58
59
60

6,51
6,20
5,90
5,62
5,35

81
82
83
84
85

l,92
l,83
1,74
l,66
1,58

ll 58,47
12 55,68
13 53,03
14 50,51
15 48,10

36
37
38
39
40

17,27
16,44
15,66
14,91
14,20

61
62
63
64
65

5,10
4,86
4,62
4,40
4,19

86
87
88
89
90

l,51
1,43
1,37
1,30
1,24

16 45,81
17 43,63
18 41,55
19 39,57
20 37,69

41
42
43
44
45

13,53
12,88
12,27
11,69
11,13

66
67
68
69
70

3,99
3,80
3,62
3,45
3,29

91
92
93
94
95

1,18
1,12
1,07
1,02
0,97

21
22
23
24
25

46
47
48
49
50

10,60
10,09
9,61
9,16
8,72

71
72
73
74
75

3,13
2,98
2,84
2,70
2,58

96
97
98
99
100

0,92
0,88
0,84
0,80
0,76

6
7
8
9

35,89
34,18
32,56
31,01
29,53

77

Kapitalvärde

0
1
2- 4
5- 6
7-'9
10-13
14-18
19-24
25-32
33-46
47-

100
90
80
70
60
50
40
30
20

i:>. "O

"'

95,24
90,70
86,38
82,27
78,35

1
2
3
4
5

Antal år
0)

lO

0

Prop. 1974:98

20

N111'(Jra11de lrdclw

Fiircslage11 /rc/dw•

Tabell Il

Tabell Il

Ulvisande !.;apitalviirdel. efter en riinlefol av 5 procent, av en under nedanstående antal år utgående,
vid slutet av varje år till betalning förfallen riinla
lavkomst, lbr111åi1J å I krona .

ut visande kapilalviirdet av en under nedanstående
antal år utgilendc riinla lavkomst, förmån) pfl I
krona. Tiden avrundas nedål till hell antal år.

....

,,.....

oo:I

Antal år

-4

2
3
4
5

0,95
1,86
2,72
3,55
4,33

26
27
28
29
30

14,38
14,64
14,90
15,14
15,37

51
52
53
54
55

18,34
18,42
18,49
18,57
18,63

76
77
78
79
80

19,51
19,53
19,56
19,58
19,60

6
7
8
9
10

5,08
5,79
6,46
7,11
7,72

31
32
33
34
35

15,59
15,80
16,00
16,19
16,37

56
57
58
59
60

18,70
18,76
18,82
18,88
18,93

81
82
83
84
85

19,62
19,63
19,65
19,67
19,68

11
12
13
14
15

8,31
8,86
9,39
9,90
10,38

36
37
38
39
40

16,55
16,71
16,87
17,02
17,16

61
62
63
64
65

18,98
19,03
19,08
19,12
19,16

86
87
88
89
90

19,70
19,71
19,73
19,74
19,75

16
17
18
19
20

10,84
11,27
11,69
12,09
12,46

41
42
43
44
45

17,29
17,42
17,55
17,66
17,77

66
67
68
69
70

19,20
19,24
19,28
19,31
19,34

91
92
93
94
95

19,76
19,78
19,79
19,80
19,81

21
22
23
24
25

12,82
13,16
13,49
13,80
14,09

46
47
48
49
50

17,88
17,98
18,08
18,17
18,26

71
72
73
74
75

19,37 96
19,40 97
19,43 98
19,46 99
19,48 100

19,82
19,82
19,83
19,84
19,85

1

Utg;'ir beloppet i stiilkt vid början av varje år, erhålles
kapitalviinlcl genom att iika niirmast löregående tal
med I.

Kapitalvärde
hela del sammanlagda riinlebeloppet

5
6

4
5

7- 8

6
7
8

9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-20
21-23
24-26
27-30
31-35
36-42
43-53
54-75
76-

9
JO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Skall riinta börja först efter visst antal år. bcriiknas
kapitalviirde vi(t ifrågavarande tidpunkt enligt d.::nna
tabell, varefter detta viirde omriiknas till aktuellt kapitalviirde med anviindning av Tabell I.

Prop. 1974:98

21

iV111·ara11de lrdc/se

f-i'ires/agrn lvdclsl'

Tabell Il/

Tabell Il/

ul visamk kapitalviinkl. <.:ih:r en riintefot av 5 pro<.:<:nl. av .:n livriinla eller annan mrmån. som vid
sluh:t av varje (tr under en persons av man k <'in
livstid ulgär mi::d hclopp eller till viirde av I krona.

ut visande kapitalviirdct av en livsvarig livriinta på
I krona om :\ret. Uppnådd •"der avrundas nedåt till
helt antal år.

.,....

"O

«i'
.-:::::: Q)
c;o

....

«i'

....

....

·"§.. .g
~:~

9,85
9,56
9,27
8,96
8,67

90
91
92
93
94

1,85
1,72
1,59
1,48
1,35

65
66
67
68
69

8,36
8,05
7,73
7,43
7,11

95
96
97
98
99

1,25
1,17
1,12
1,03
0,90

14,36
14,20
14,02
13,85
13,66

70
71
72
73
74

6,80
6,48
6,17
5,86
5,55

100
101
102
103
104

0,81
0,69
0,55
0,40
0,23

45
46
47
48
49

13,47
13,27
13,07
12,86
12,64

75
76
77
78
79

5,25
4,95
4,66
4,38
4,11

16,55
16,49
16,43
16,37
16,30

50
51
52
53
54

12,41
12,18
11,95
11,71
11,46

80
81
82
83
84

3,85
3,60
3,35
3,12
2,89

16,22
16,14
16,05
15,96
15,86

55
56
57
58
59

11,21
10,96
10,69
10,41
10,13

85
86
87
88
89

2,69
2,50
2,32
2,14
1,98

·~.g

"' ·ä.g
~:~

"O

"O

=<

=<

=<

~:~

0
1
2
3
4

15,76
17,24
17,52
17,60
17,63

30
31
32
33
34

15,76
15,65
15,53
15,41
15,27

60
61
62
63
64

5
6
7
8
9

17,62
17,60
17,56
17,51
17,45

35
36
37
38
39

15,13
14,99
14,84
14,69
14,53

10
11
12
13
14

17,38
17,31
17,23
17,14
17,05

40
41
42
43
44

15
16
17
18
19

16,95
16,86
16,77
16,69
16,62

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ålder

Kapitalvärde

0- 13
14- 26
27- 34
35- 40
41- 46
47- 50
51- 54
55- 58
59- 61
62- 64
65- 67
68- 71
72- 74
75- 77
78- 81
82- 85
86- 89
90- 95
96-103
104-

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

«i'

"'

<>

"O

~:~

=<

«i

lltg{ir livriintan i stiilkt vid slutet av varje halvår.
iikas kapitaldrdi::t mi::d 0.25. t:tg:\r den vid slutet
av varji:: kvartal, ökas det mi::d OJ75. Ll!g:1r den vid
hörian av varje :\r. ökas det mi::d I.
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Lag om ändring i kommunalskattelagen 0928:370)
1liirigenom förordnas att 54
nedan angivna lydelse.
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~

kommunalskatt.:lagen ( 1928:370) skall ha

Fiircslagen lrclelw
1

54 ~
Från skattskyklighet fri k a 11 as:
a) svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar med undantag
och inskriinkningar som nedan i denna paragraf sägs:
får utdelning på sådan aktie i svenskt aktiebolag och sådan andel i svensk
ekonomisk f\jn.:ning som icke innehaves i kapitalplaceringssyfk:
h) medlem av konungahuset:
bl medlem av konungahuset:
för av staten anvisat anslag samt
for av staten anvisat anslag:
./iir i11k11ms1 ar ka11i1al;
cl i utlandet bosatt person och ut!iindskt bolag:
för s(1da11 inkomst, for vilken avgift enligt förordningen angående bevillningsavgifter för siirskilda förmåner och riittigheter skall erliiggas eller
hetriiffonde vilken befrielse från sådan avgift skall åtnjutas jiimlikt siirskilt
stadgande i samma förordning:
d > iigare av sådan fastighet. varom förmiiles i 5 ~ I mom.:
för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i niimnda mom.
avsedda iindamtil:
e) i riket bosatt dcliigare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt frånfölle
icke varit hiir i riket bosatt:
för av dödshoe\ ätnjuten. till honom utdelad inkomst. for vilken dödshoet
skall utgöra kommunal inkomstskatt:
I) unclerstödsföreningar. som bedriva såviil till livförsiikring hiinförlig
verksamhet som annan vcrksamhel:
för annan inkomst iin inkomst av fastighet. dock att skattskyldighet föreligger jiimviil för förstniimnda inkomst 1ill elen del inkomsten belöper på
Iiv forsiik ri ngsverksa m heten:
gl undersiiidsföreningar, vilka enligt sina stadgar ej iiga meddela annan
kapitalll:irsiikring iin sådan som omfat1ar kapitalunderstöd å högst I 000 kronor för medlem:
fi.ir all inkomst, som helöper pä verksamhet. hiinfiirlig till livförsiikring:
h) hiir i riket hqsatl fysisk person. som under vislelse utomlands ålnjutit
avlöning eller annan diirmed jiimförlig frirm:'m pt1 grund av anstiillning diir
annal iin hos svenska staten. svensk kommun el ler om bord pt1 svenskt l~trtyg
eller svenskt, danskt eller norsk\ luftfonyg:
för inkomst av anstiillningen under friru1siillning att anstiillningen och
'Sc:nastc lydc:lsc l'J70:lJl5.
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\'is1i:lsen i utlandet varat minst ett tir eller enligt anstiillningsavtal eller på
annan grund kan antagas komma att vara minst ett tir.
Aktiebolag och ekonomiska föreningar, vilka driva bank- eller annan penningrörelse eller frirsiikringsrörelse. iiga icke {ltnjuta vid al omförmiild skattefrihet. Dock iiro aktiebolag och ekonomiska rnreningar. som driva bankeller annan penningrörelse eller st1dan rörelse jiimte annan verksamhet, frikallade frtm skattskyldighet för utdelning ;i aktier och andi:lar. vilka innehavas som ett led i organisationen av bolagens eller föreningarnas verksamhet till den del denna avser annat iin förvaltning av fastighet. viirdepapper
eller annan diirmed likartad lös egendom. Vidare iiga aktiebolag, som iiro
skadeförsiikringsanstalter, åtnjuta skattefrihet för utdelning å aktier och andelar. vilka innehavas som ett led i organisationen av bolagens frirsiikringsrörelse.
Aktiebolag eller ekonomisk förening, som driver byggnadsrörelse, tomtrörelse eller yrkesmiissig handel med fastigheter. tltnjuter icke skattefrihet
enligt första stycket a) för utdelning på aktie eller andel som utgör lagertillgting i rörelsen.
Aktiebolag eller ekonomisk förening, som uteslutande eller så gott som
uteslutande frirvaltar viirdepapper eller likartad lös egendom (förvaltningsföretag), åtnjuter icke skattefrihet enligt forsla stycket a). forvaltningsföretag
iir dock frikallat frän skattskyldighet for utdelning fr{m svenskt aktiebolag
eller svensk ekonomisk !Cirening i den m[m sammanlagda beloppet av den
utdelning fr{m s{1dana bolag och föreningar. som tl.iretaget uppburit under
beskattningstiret. motsvaras av utdelning som företaget beslutat för samma
beskattningsår eller. i fräga om investmentfriretag. av beslutad utdelning
ökad med en tjiirdedel.
Om aktierna i sädant svenskt aktiebol:ig eller andelarna i s:\dan svensk
ekonomisk i"iirening. som icke iir fiirvaltningsforetag. till huvudsaklig del
iigas eller p:) diirmed jiimförligt siitt innehavas - direkt eller genom !Ormedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett li\tal fysiska
personer och om bolaget eller föreningen icke visar att dess vinstmedel i
skiilig nmfottning anviints t<ir utdelning till deliigarna. giiller frikallelse fr:ln
skattskyldighet enligt första stycket vid a) allenast siivitt avser utdelning ,·1
aktier eller andelar, vilka innehavas av bolaget eller föreningen sibom ett
led i <H·ganisationen av annan \·erksamhet iin frirvaltning il\' fastighet, viirdepapper eller annan diirmed likartad lös egendom.
Om siirskilda skiil t'öreligga, kan riksskatteverket medgiva dels att bolag
cl ler ekonomisk foren ing. som icke iir fön·altningsforetag enligt ljiirde stycket
men vars verksamhet till icke odsentlig del hesttir i förvaltning av viirdepapper eller diirmed likartad lös egendom. skall i beskattningsavseende
behandlas som sådant förvaltningsföretag. dels att fiirvaltningsföretag. som
iir moderföretag i en koncern som ombesörjer vissa gemensamma uppgifter
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rör koncernens riikning, icke skall i beskattningsavseende behandlas som
förvaltningsföretag. Mot besluL_som riksskalleverket meddelat i sådant iirende, fftr talan icke föras.
Förviirvar svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening aktie i slidan I bolag eller andel i sådan förening och iir del icke uppenbart au det
bolag eller d..::n förening som gör förviirvet diirigenom erhåller lillgäng av
verkligt och siirskill viirde med hiinsyn till fiirviirvarens rörelse eller kapitalforvaltning, <'itnjutes icke skauefrihet enligt Jörsta stycket vid a) för utdelning :'1 aktien. eller andelen av sädana medel som vid förviirvet funnos
hos d..::t utdelande bolaget eller elen utdelande föreningen och som icke motsvara lillskjutet belopp eller inbetald insats. Utdelning anses i första hand
giilla andra medel iin sådana som motsvara lillskjutel belopp eller inbetald
insats.
All person..::r, om vilka i 70 ~ förmiilcs, iiro rrikallade frän skatlskyldighet
för vissa inkomster, framg<'ir av besliimmelserna i samma paragraf.
!Se vidare anvisningarna.)
Denna lag triider i kraft den I januari 1975 och lilliimpas forsla gängen
vid 1976 t1rs taxering ..X.Idre bestiimmelser giiller vid 1975 års taxering och
i rr;\ga om dlertaxering for år 1975 eller tidigare år.
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Förordning 0111 ändring
komo;tskatt

förordningen (1947:576)

0111

statlig in-

l-Hirigeno111 förordnas att 7 ~ förordningen ( 1947:576) 0111 statlig inko111s1ska11 skall ha nedan angivna lydelse.
Fiircsfagm frcfd1e
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7

1-'J·[m skallskyldighel frikallas:
a) 111edlem av konungahuset:
för av staten anvisat anslag sa1111

~1

Frän skattskyldighe1 rrikallas:
aJ medlem av konungahuset:
for a\· staten anvisat anslag:

fiir i11koms1 m· !1a/>i1af:

b) i utlandet hosall rysisk person och ulHindskl bolag:
lör inkomst. som avses i 54 ~ forsla stycket c) kommunalskattelagen:
c) staten:
for all inkomst:
d)juridisk person som avses 53 ~ I mom. l'örsla stycket c) kommunalskattelagen:
for all inkomst:
e) understödsfön.:ning som enligt sina stadgar icke IItr meddela annan kapilalforsiikring iin st1dan som om fot tar kapitalunderstöd på högst I 000 kronor
for medlem och annan juridisk person som avses i 53 ~ I mom. första stycket
d) l\om111unalska11clagen iin understödsi(:ircning:
liir all inkomst:
t)juridisl\ person so111 avses i 53 ~ I 1110111. llirsla stycket c) kommunalsl\allelagen:
för sådan inkomst som ej hiirtlutit av rörelse:
g) hiir ovan ej upptagen iigare av st1dan 1:1s1ighe1, som omfiirmiiles i 5 ~
1110111. kom111unalsl\attelagen:
for inko111s1 av l~1s1ighe1en genom dess hegagnandc for de i sam111a mom.
avsedda iincla111[1I:
h) svenska aktiebolag och svenska el\ono111isl\a l(ireningar:
for utdelning frtm svenska aktiebolag och svenska ekonomiska forcningar
den 0111fa11ning so111 i 54 ~ kommunalskaltelagen siigs:
i) hiir i ril\et bosatt deliigare i oskift dödsbo dter person, som vid sill
rrttnfolle icke var hiir i riket bosatt:
li_ir av diidsboel fönjuten, till honom utdelad inkomst. för vilken dödsboet
skall utgöra statlig inkomstskatt:
j) understödsl'iireningar, vilka enligt sina stadgar iiga 111eddela annan kapitalforsiikring iin st1dan som omfattar kapitalunderstöd [1 högst I 000 l\ronor

1

s~nastc

lyddsc 1973:506_
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för medlem och som bedriva jiimviil annan verksamhet iin livforsiikringsverksamhet:
IOr all inkomst, som belöper pä annan iin till livförsiikring hiinförlig verksamhet;
kJ hiir i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands :'ttnjutit
avlöning eller annan diirmed jiimförlig förmån på grund av anstiillning diir
annat iin hos svenska staten, svensk kommun eller ombord på svenskt
fartyg eller svenskt, danskt eller norskt luflfartyg:
för inkomst, som avses i 54 ~ första stycket h) kommunalskattelagen:
I) allmiinna pensionsfonden:
för sådan inkomst som ej hiirllutit av medel. som förvaltas av tjiirdc
fondstyrelsen.
Riksskattevcrket mä. om siirskilcla skiil diirtill iiro, efter ansökan förklara,
att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt iindamål att friimja
nordiskt samarbete, i fråga om sbttskyldighet eller eljest vid tilliimpning
av denna forordning skall anses jiimstiillcl med stiftelse eller forening, som
ovan i första stycket vid t) angives. Sådant beslut mä. niir omstiindigheterna
det föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskattcverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke foras.
Att personer, om vilka i 18 ~ formiiles. iiro frikallade från skattskyldighet
för vissa inkomster. framg{1r av hcstiimmclserna i samma paragraf.
Denna fororclning triider i kraft den I januari 1975 och tilliimpas första
gången vid 1976 års taxering. Aldre bestiimmelser giiller vid 1975 års taxering
och i fråga om ef'tertaxering för år 1975 eller tidigare år.
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5 Förslag till
Lag om ändring i taxeringsförordningen (1956:623)
1liirigenom förordnas att 22 ~ 1 mom. taxeringsförordningen ( 1956:623)'
skall ha nedan angivna lydelse.

N11rnra11dc lrdelsc'

22

~

mo m. 2 !\ledanniimnda skattskyldiga iiro. tfär ej annat följer av stadgandet i 3 mom., skyldiga att utan anmaning till ledning fiir egen taxering
avliimna deklaration (sj ii I vd ek 1 ara tio n ), niimligen:
I) aktiebolag och ekonomisk förening ii\·ensom sådan stiftelse, fond eller
inriittning som har till huvudsakligt iindamål att tillgodose viss l~1miljs, vissa
familjers eller bestiimda personers ekonomiska intressen,
2) annan juridisk person. om dess bruttointiikter av en eller llera forviirvskiillor under beskattningsåret uppgätt till sammanlagt minst 100 kronor,
3) fysisk person. vilkens bruttointiikter av en eller llcra lorviirvskiillor under beskattningsåret uppgått, om han varit hiir i riket bosatt under hela
beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt, till sammanlagt minst 4 500 kronor och eljest till sammanlagt minst 100 kronor,
4) fysisk eller juridisk person, vil4) fysisk eller juridisk persern. vilkens tillgängar av den art. som ankens tillgångar av den art, som angives i 3 ~ 1 mom. förordningen
gives i 3 ~ I mom. förordningen om
statlig förmögenhetsskatt, vid be- (1947:577) om statlig !Ormögenhetsskatt, vid beskattningsårets utgång
skattningsårets utgång haft ett viirde
haft ett viirde överstigande :!00 000
överstigande 150 ()(}() kronor eller,
kronor eller, såvitt angår sådan jusåvitt angär sådan juridisk person
ridisk person som avses i 6 ~ 1 mom.
som avses i 6 ~ 1 mom. b) niimncla
b) niimnda f"örordning, 15 01111 kroförordning, 5 0()() kronor, samt
nor. samt
5) fysisk eller juridisk person. för vilken garantibelopp fiir fostighet skall
upptagas säsom skattepliktig inkomst.
Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet
enligt punkterna 2)-4) skall hiinsyn icke tagas till sådan inkomst eller förmögenhet. för vilken elen fysiska eller juridiska personen icke iir skattskyldig
enligt kommunalskattelagen. förordningen om statlig inkomstskatt eller lörordningen om statlig förmögenhetsskatt.
Hava makar. som ingåll iiktenskap före ingängcn av beskattningsåret och
levt tillsammans under större delen cliirav, var för sig haft inkomst eller
IOrmögcnhet. skall vardera makens dcklarationsskyldighct hedömas med
hiinsyn till makarnas och boets sammanlagda inkomst och formögenhet.
Skall skattskyldig enligt förordningen om statlig förmögenhetsskatt
'Förordningen nrntryckt 1971:399.
Senaste lydelse 1972:764.

1
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taxeras rör förmögenhet. som tillhör barn eller annan, skall hiinsyn diirtill
tagas vid dckl<1rationsskyldighetens bedömande.
Vid tilliimpning av vad i första stycket vid 3> iir stadgat, skall svensk
mi.:dborgare, som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos
utliindsk makt eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens eller konsulatets beljiining och som ptt grund av sin tjiinst varit bosall utomlands,
anses hava varit bosatt hiir i riket. Detsamma skall giilla sådan persons
make samt barn under 18 år, diiresl de varit svenska medborgare och boll
hos honom. Person. som under bcskallnings{iret tillhört friimmamle makts
hiirvarande beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjiining och som icke varit svensk medborgare. så ock sådan persons make. barn under 18 år och enskilda tjiinare, diiresl de boll hos honom
och icke varit svenska medborgare. anses diiremol vid tilliimpningen av
vad i första stycket vid 3>iir stadgat icke hava varit hiir i riket bosatta.
I f'råga om deklarationsskyldighel rör oskift dödsbo efter skattskyldig,
som avlidit under beskallningsåret, skall tilliimpas vad som skolat giilla
för den avlidne.
Denna lag lriider i kraft den I januari 1975 och lilliimpas första gängen
vid 1975 års taxering.
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6 Fiirslag till
Förordning om ändring i Yägtrafikskattl.'förordningen (1973:601)
I Hirigenom förordnas att 6 ~ viigtrafikskatteförordningen ( 1973:601 i skall
ha nedan angivna lydelse.
Fiircslagcn lrdclse

N111·ara11cle !rdcfa'

6

~

Från skatteplikt undantages
Från skatteplikt undantages
l..fimlon. som äges a1• lll('dfe111 a1·
I. fördon, som är inrättat u1eslu/..0111111gah11sc1.
\ande för branclväsenclet,
2. fordon. som iir inrättat uteslu:!. motorcykel, som iir inrättad
tande for branclviisenclet,
som invaliclforclon och som iir kon3. motorcykel, som iir inriillacl struerad för en hastighet av högst 30
som invalidfordon och som iir konkilometer i timmen.
struerad för en hastighet av högst 30
kilometer i timmen.
Konui1gcn får under förutsiillning av ömsesidighet mrordna om undantag
från skalleplikt för fordon, som iiges av elen som är anstiilld vid främmande
lands beskickning eller konsulat i Sverige och som ej iir svensk medborgare.
Denna förordning triider i kran den 1 januari 1975. Äldre bestämmelser
giiller fortfarande i fråga om förhållande som hänför sig till tiden dessförinnan.
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7 Fiirslag till
Fiirordning om ändring i förordningen ( 1960:603) om bidrag till vissa
handikappade ägare av motorfordon
I liirigenom förordnas att I ~ förordningen ( 1960:603) om bidrag till vissa
handikappade iigare av motorfimlon' skall ha nedan angivna lydelse.
Nu\'Orancl<' lnlc/sc

Fiire.1/agrn lrdclsc

Agare av bensindrivet motorfordon. vilket enligt 6 ~ första stycket
3 viigtrafikskattcforordningen
(1973:601) iir undantaget forn skatteplikt eller för vilket befrielse frän
skatteplikt iir medgiven enligt 40 ~
niimnda förordning. iir beriittigad till
bidrag enligt denna förordning.

Ägare av bensindrivet motorfordon, vilket enligt 6 ~ första stycket
l viigtrafikskatteförord ningen
(1973:601) iir undantaget från skatteplikt eller for vilket befrielse från
skatteplikt iir medgiven enligt 40 ~
niimnda forordning, iir heriittigad till
bidrag enligt denna förordning.

Denna fororclning triider

kraft den I januari 1975.

' Fiinmlningcn nmtryckl I97.1:886. Senaste lydelse av l(\rordningcns ruhrik 197.1:886.
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8 Fiirslag till
Fiirordning om upphärnnde a,· förordningen (1970:171) om beräkning i vissa fall av beskattningsbar förmögenhet som är att hänföra
till företag
I hirigenom förordnas att förordningen ( 1970: 171) om beriikning i vissa
fall av beskattningsbar förmögenhet som iir att hiinföra till företag skall
upphöra att giilla två veckor efter den dag, då förordningen enligt diirå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den upphiivda förordningen skall alltjiimt tilliimpas vid 1974 års taxering och i fråga
om eftertaxering för år 1974 eller tidigare år.
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9 Förslag till
Förordning om ändring i tullförordningen (1973:979)
llärigenorn förordnas att 7 ~ och övergångsbestiimmelserna till tulllC:irordningen ()973:979) skall ha nedan angivna lydelse.
N11rnra11de lvdelsc

fi"ircslagc11 lrde/sc

Tullfrihet medges för vara som
förtullas för
I. ml'dlem ar /.:0111111gah11se1.
l. främmande stats beskickning
eller konsulat, beskicknings- eller
konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (I 966:664) med vissa bestiimmelser om immunitet och
privilegier,
3. internationell organisation eller
person som iir knuten till sådan organisation om organisationen eller
sådan person iir
upptagen i lagen med vissa bestiimmelser om immunitet och privilegier eller i författning som meddelats med stöd av lagen och
beriittigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som giiller i förhållande
till Sverige.

Tullfrihet medges för vara som
förtullas för
/. friimmande stats beskickning
eller konsulat, beskicknings- eller
konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen ( 1966:664) med vissa bes\iimmelser om immunitet och
privilegier,
2. internationell organisation eller
person som iir knuten till sådan organisation om organisationen eller
sådan person iir
upptagen i lagen med vissa bestiimmelser om immunitet och privilegier elkr i författning som meddelats med stöd av lagen och
beriittigacl till tullrrihet enligt stadga eller avtal som giiller i forhållande
till Sverige.

Denna förordning triider i kraft
Denna förordning triider i kraft
den I januari 1974, utom såvitt avser den I januari 1974, utom såvitt avser
7 ~ l som triider i krali samtidigt som
7 ~I som triider i kraft samtidigt som
2 ~ lagen om ändring i lagen
2 ~ lage1~ om ändring i Jagen
( 1966:664) med vissa bestiimmelser (! 966:664) med vissa bestiimmelser
om immunitet och privilegier.
om immunitet och privilegier.
Om upphiivande av vissa äldre författningar i samband med ikrafttriidandet finns bestiimmelser i lagen ( 1973:982) om upphiivande av viss
tullagstiftning.
Denna förordning triider

kraft den I januari 1975.

Prop. 1974:98

33

Utdrag av protokollet över finansärenden hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet den 5 april 1974.

Närvarand<': statsråden STR.Ä.NG, HOLMQVIST, ASPLING, GEIJER,

BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT,
SIGURDSEN, GUSTAFSSON, ZACHRISSON, LEIJON, llJELM-WAL-

LEN.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i.förmögmlw1s- sam/ an·s- och gåvohcska1111ingen och anför.

Inledning
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 9 juni 1967 tillkallade
jag sju sakkunniga med uppgift att se över reglerna om förmögenhets- samt
arvs- och gåvobeskattningen. Utredningen, som antagit namnet kapitalskatteberedningen', avliimnade såsom en första etapp i sitt arbete betänkandet
ISOLJ 1969:54) Kapitalbeskattningen. Med utgångspunkt i betänkandet reformerades i betydelsefulla delar den gällande kapitalbeskattningen genom
beslut av 1970 års riksdag (prop. 1970:71, BeU 1970:41, rskr 1970:231, SFS
1970: 170-174). De iindringar som då skedde avsåg i första hand sådana frågor
som skattens fördelning och avvägning, indelningen i skatteklasseroch andra
för skattens höjd väsentliga förhållanden. Den 11 juni 1971 avliimnade beredningen slutbctiinkandct ISOU 1971:46) Teknisk översyn av kapitalbeskattningen. I betänkandet föreslås bl. a. att vid kapitalbeskattningen hänsyn
skall tas till s. k. latent skatteskuld. att permanenta regler införs för familjeföretagens skattelättnader samt att arvsskattebestyren flyttas från de allmiinna underrätterna till länsstyrelserna och besvärsprövningen överförs till
liinsskatteriittcrna, kammarrätterna och regeringsrätten. Förslagen har övcrviigande teknisk karaktär och ändrar inte de huvudlinjer för kapitalbeskattningen som beslöts vid 1970 års riksdag.
Beredningens förslag är inte enhälliga. Ledamoten Alemyr förordar i en
reservation skärpt beskattning av kungahusets medlemmar samt förmögenhetsbeskattning av värdefullt inre lösöre, såsom konstsamlingar, antikviteter m. m.
' Leclamiitcr gcneralclirektiiren Sten Walherg, tillika orclförande. riksdagsmannen Stig
Alemyr och f. cl. riksclagsmiinncn Erik Brandt. llcrbcrt Her111ansson. Holge 011osson
och Eskil Tistacl samt kanslirådet lians Henrik Abclin.
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Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av kammarkollegiet.
statskontoret. kammarrätten i Stockholm. försiikringsinspektionen. riksrevisionsverkct <RRVJ, riksskatteverket <RSV). Göta hovriitt. hovriitten för
Yiistra Sverige. tingsrätterna i Stockholm. Göteborg och Malmö. !Hnsstyrelserna i Stockholms. Älvsborgs. Östergötlands. Jönköpings. Kalmar, Kronobergs. Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Viistmanlands. Kopparbergs.
Giivleborgs. Jiimtlands och Yiisterbottens liin. Familjerörctagens förening.
Folksam. Föreningen Sveriges tingsriittsdomare. llandelskammaren i Göteborg, Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Lantbrukarnas riksförbund genom
lantbrukets skattedelegation. Skånes handelskammare, Stockholms handelskammare. Svensk industriförening. Svenska arbetsgivareföreningen (SAFJ.
Svenska bankföreningen. Svenska företagares riksförbund. Svenska försiikringsbolags riksförbund. Svenska livförsiikringsbolags förening. Svenska
sparbanksföreningen. Sveriges advokatsamfund. Sveriges grossistförbund.
S·.-eriges hantverks- och industriorganisation <SlllOJ. Sveriges industriförbund, Sveriges jordiigareförbund. Sveriges köpmannaförbund. Taxeringsniimndsordförandenas riksförbund. Tjiinstemiinnens centralorganisation
<TCOJ. Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Svenska fondhandlareföreningen och Stockholms fondbörs. Gemensamt yllrande för SAF. Svenska
bankföreningen. Svenska försiikringsbolags riksförbund. Sveriges industriförbund och Stockholms handelskammare har avgetts av niiringslivets skattedelegation. Betriiffande frågor rörande försiikringsbeskattningen har delegationen åberopat gemensamt yttrande av Svenska försiikringsbolags riksförbund och Svenska livförsäkringsbolags förening. Göteborgs handclskammare har anslutit sig till det av Skånes handdskammar~ avgivna yttrandet.
Utlåtande i rrågan har vidare inkommit från Sveriges frikyrkoråd.
I det följande kommer att tas upp frägor som sammanhiingcr med familjeföretagens kapitalbeskattning. Vidare kommer - med hiinsyn till
ett beslut av riksdagen år 1973 - frågan om kungahusets skatte- och tullförmåner att behandlas. Efter samråd med cheferna för justitie- och kommundepartementen har jag beslutat att inte ia upp frågan om en omorganisation av arvsbeskattningen i detta sammanhang. Inte heller de övriga
spörsmål som kapitalskatteberedningen berört kommer jag att ta upp i detta
sammanhang i vidare mån iin vad avser vissa åtgiirder för att motverka
skattellykt.

2 Den latenta skatteskulden
2.1 Nm-arande ordning m. m.

I skattehiinseende skall inkomst av rörelse och jordbruksfastighet beriiknas
enligt bokföringsmiissiga grunder. Detta innebiir bl. a. att hiinsyn skall tas
till viirdet av in- och u·tgåendc I ag er. Genom lagerviirderingen kan den
skattskyldige påverka rörelsens resultat. Reglerna för viirdering av lager-
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kommunalskattelagen (1928:370) (KLJ. Enligt där an-

given huvudregel får lagertillgång vid beskallningsårets utgång tas upp till
liigst 40 % av anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet, om detta är
lägre iin anskaffningsviirdet, i förekommande fall efter avdrag för inkurans.
Till huvudregeln hör två supplemenWrreglcr, avsedda för speciella situationer. Vidare gäller att jordbrukares lager av djur regel mässigt skall redovisas
med utgångspunkt i viirden som RSV fastställer.
Vid förmögenhetsbeskattningen giiller enligt anvisningarna till 3 och 4 ~~
förordningen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt <SF) att lager av råiimnen eller varor skall viirderas som helhet utan hänsyn till påräknelig vinst
vid försäljning i detalj. Den viirdesiittning som kan ha godkänts vid inkomstberäkningen är enligt uttrycklig föreskrift inte bindande vid förmögenhetsberäkningen. Normalt torde värderingen ske med ledning av inköps- eller tillverkningskostnaderna.
1 förordningen (] 941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt <AGFJ saknas motsvarighet till SF:s mer detaljerade föreskrifter rörande värderingen av varulager i jordbruk och rörelse. Här gäller i stället enligt 23

~

F AGF att

egendomen får uppskattas till vad den kan antagas ha betingat vid en av
boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försäljning. I praktiken torde dock SF:s värderingsregler vara vägledande även för arvs- och
gåvoskattens vidkommande.
Även för in ven tar i er är viirderingsreglerna vid förmögenhetsberäkningen annorlunda utformade än vid inkomstberäkningen. Följderna i ekonomiskt avseende är dock av mindre betydelse än såvitt gäller lagertillgångar.
Della hiinger samman med det förhållandet att den skattemässigt tillåtna
inventarieavskrivningen inte medger något egentligt utrymme för konsolidering utan avses att motsvara ett på inventariets varaktighetstid fördelat
omkostnadsavdrag. Vid inkomsttaxeringen giiller följande enligt 22 och 29 ~*
KL med anvisningar. Kostnaden för anskaffande av en anliiggningstillgång
i jordbruk och rörelse är vid taxeringen avdragsgill. men endast om och
i elen mån tillgången minskar i värde genom slitage eller <innars förbrukas
i rörelsen. Avdrag erhålls successivt i form av årliga viirdeminskningsavdrag
så avpassade att anskaffningskostnaden fördelas på det antal år som svarar
mot tillgångens ekonomiska livslängd. Om en inventarietillgång normalt
har kort varaktighetstid, högst tre år, medges avdrag på en gång för hela
anskaffningskostnaden.
Avdrag för viircleminskning får ske genom planenlig eller riikenskapsenlig
avskrivning. I jordbruk finns en ytterligare avskrivningsmetod. s. k. restviirdeavsk rivning.
Vid planenlig avskrivning medges avdrag för viirdeminskning med viss
del av anskaffningskostnaden. Denna del beriiknas med hänsyn till tillgångens varaktighetstid. I allmiinhet medges avdrag med 10 % om det inte är
klart att liigre eller högre avdrag iir motiverat. Till grund för avskrivningsyrkandet skall ligga en avskrivningsplan, som bifogas självdeklarationen.
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Medan planenlig avskrivning i regel inte behöver överensstämma med
den skattskyldiges räkenskaper, fordras sådan överensstämmelse vid räkenskapsenlig avskrivning. Rätten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning är
förbehållen rörelseidkare med ordnad bokföring som avslutas medelst vinstoch frirlustkonto. Vidare fordras tillstånd av taxeringsmyndigheten eller, om
besvär anförts, av skatteriitt. Enligt huvudregeln får vid riikenskapsenlig
avskrivning avdrag åtnjutas med högst 30% för år riiknat på summan av
bokfört värde av tillgångarna vid beskattningsårets ingång och anskafTningsviirdct av sådana under beskattningsåret anskaffade tillgångar som vid utgången av beskattningsåret fortfarande tillhör rörelsen. Avskrivningsbcloppet
jämkas om beskattningsåret omfattat längre eller kortare tid än ett år. För
vissa slag av tillgångar. exempelvis fast egendom, gäller särskilda regler.
Enligt rest värdemetoden får avdrag åtnjutas med högst 25 % för år riiknat
på summan av bokfört värde av inventarierna vid beskattningsårets ingång
och anskaffningsvärdet av sådana under beskattningsåret anskaffade tillgångar som finns kvar vid beskattningsårets utgång. I motsats till vad som
giiller vid riikenskapsenlig avskrivning får rest värdemetoden tillämpas även
av den jordbrukare som inte avslutar räkenskaperna med vinst- och förlustkonto.
Vid förmögenhetsberäkningen giiller enligt 4

~

Gärde stycket SF att lös

egendom, som är avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk eller rörelse,
värdesätts i enlighet med vedertaget affiirsbruk inom det slag av verksamhet
i vilken egendomen är nedlagd. I anvisningarna till lagrummet uttalas att
som afflirsbruk i rörelse får anses gälla att tillgångarna tas upp till anskaffningsviirdet och att årliga avskrivningar görs för utrangering, slitage och
annan värdeminskning . .!\ ven hiir gäller den i samband med lagerviirdcringen
omnämnda regeln. att den värdesättning som kan ha godkänts vid inkomstberäkningen inte är bindande för förmögenhetsberäkningen. Vid förmögenhetsredovisningen torde en värdering baserad på en planenlig avskrivning vara mest i övcrensstiimmelse med lagstiftningens syften. I praktiken godtas ofta de bokförda viirdena även vid förmögenhetsbeskattningen.
Vid arvs- och gåvobeskattningen gäller snmma viirderingsregler för inventarier som för lagertillgångar. Även hiir tillämpas dock i stort sett den
praxis som enligt det föregående utvecklats på förmögenhetsbeskattningens
område. För fast egendom är taxeringsvärdet avgörande.
Genom att siitta in medel på skogs konto kan skattskyldig fysisk person. oskiftat dödsbo eller familjestiftelse få inkomstbeskattningen av intäkt
av skogsbruk uppskjuten under högst tio år. Bestiimmelser härom iir intagna
i förordningen (J 954: 142) om taxering för inkomst av medel. som insatts
å skogskonto. Avdrag medges vid insättningen och beskattningen sker niir
medlen sedan tas i anspråk. På de innestående medlen vilar därför en latent
inkomstskatteskuld. Vid kapitalbeskattningen skall medel som innestår på
skogskonto redovisas till sitt fulla värde.
Reglerna om värdering av lagertillgångar och inventarier kompletteras av
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möjligheterna att avsiitta medel till i n ve st er i n g s ron cl er för olika
iindamål. Sådana fonder skapas t. ex. i konjunkturutjiimnande syfte eller
för att underliitta återanskaffning av tillgångar, som förlorats eller avyttrats.
Avdrag för avsättning till investeringsfonder medges enligt särskilda regler
vid inkomsttaxeringen för det beskattningsår, under vilket avsättning skett.
Då en fond sedermera används. debiteras investeringsfondens konto och
det konto, som berörs av rondens ianspråktagande, krediteras med motsvarande belopp. Tillgången nedskrivs alltså i skattehiinseende med belopp
som svarar mot vad som tagits i anspråk av fonden. I princip är det inte
fråga om någon skattelättnad utan endast om en förskjutning i tiden av
en avdragsrätt. Om en investeringsfond inte kommer att användas för sitt
iindamål. skall de avsatta medlen återföras till beskattning. Vid kapitalbeskattningen skall investeringsfonder redovisas till sitt fulla värde. En niirmare
redogörelse för de fonder som hiir avses och de regler

~om

giiller för dem

finns i betiinkandet (s. 108- 110).
Vid värderingen av icke börsnoterade a k t i c r beaktas latent
skatteskuld som belastar bolagsförmögenhcten. Anvisningar i detta ämne
har utfärdats av RSV (meddelande från RSV I 972 nr 7). Diir uttalas bl. a.
att viirdesiittningen av aktier i rörelsedrivande bolag, som inte är fåmansbolag, bör grundas på det kapitaliserade viirdet av avkastningen. det s. k.
avkastningsviirdet. För rörelsedrivande tamansbolag kan diiremot ett kapitaliserat viirde av den beslutade utdelningen som regel inte läggas till
grund för viirdesättningen. I stiillet kan hiir anviindas ett på visst sätt beräknat
s. k. substansvärde. Vid faststiillandc av detta viirde bör tillgångar och skulder i huvudsak tas upp till det viirde som aktieägaren haft att redovisa
vid förmögenhetsberäkningen, om tillgångarna och skulderna varit hans
personliga. Vissa modifikationer får dock göras med hiinsyn till formen
för egendomsförvaltningen. Skälig hiinsyn får sålunda tas till dubbelbeskattningcn beträffande bolagsinkomster med därav följande utskiftningsskatteskuld för bolaget. Substansviirdeberiikningen bör vidare ske på grundval
av den senast tillgiingliga balansriikningen för bolaget. Om det inte görs
sannolikt all bolaget skall avvecklas, bör tillgångarna viirderas med utgångspunkt i att rörelsen skall bestå. Maskiner och inventarier bör inte tas upp
högre iin till bokförda värden. Pöreligger en mera avseviird dold reserv,
bör tilliigg ske med hiilften av viirdet av den dolda reserven. Varulager
bör likaledes tas upp till bokfört värde med tilliigg för hälften av dold reserv.
Av intresse iir iiven att vissa skulder skall reduceras vid substansheriikningen.
Betriilfande exempelvis investeringsfonder och vissa pensionsavsiittningar
hör som skuld godkiinnas halva avsiittningen.
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2.2 Kapitalskatteberedningen
2.2. I Af/männa synrwnkrN
Beredningen framhåller inledningsvis att det förhållandet att hiinsyn till
latent skatteskuld i princip inte tas vid kapitalbeskattningen leder till betydande skattemässiga ojämnheter, som ytterligare accentuerats genom den
skiirpning av progressionen som skett genom I 970 års skattereform.
Beredningen konstaterar att en reglering av alla de situationer diir en latent
skatteskuld kan sägas förekomma inte iir möjlig utan att mycket invecklade
regler skapas. Beredningen har bl. a. därför inriktat sitt arbete på att försöka
åstadkomma generella regler för sådana fall diir frågan iir av större praktisk
betydelse. Ett riktmärke har varit att söka nå fram till enkla regler, som
inte är endast neutrala i den meningen att beskattningseffekten blir i stort
sett densamma för olika näringsgrenar och verksamhetsformer utan också
enhetliga i den meningen att de skall anviindas vid såviil förmögenhetssom arvs- och gåvobeskattningen.

2.2.2 H11rndli11icr/iir en Teknisk lösning
Beredningen konstaterar att den latenta skatteskulden som skatteproblem
kan lösas på två principiellt olika siitt. Man kan se denna typ av belastning
antingen som en skatteskuld i egentlig mening eller som en faktor vid värderingen av separata tillgångar.
Vad giiller det första alternativet framhåller beredningen att den latenta
skatteskulden skiljer sig markant från andra skulder. Det iir svårt att exakt
beräkna storleken av latent skatteskuld. Den utgör inte någon skuld i civilrättslig bemiirkelse. Redan av dessa skiil finner beredningen det tveksamt
om latent skatteskuld bör inordnas bland de avdragsgilla skulderna. Hiirtill
kommer att latenta skatteskulder förekommer i skilda sammanhang. Man
kan tala om en latent skatteskuld för varje skattskyldig med avseende på
inkomstskatten för det gångna årets inkomster. l liir har avdragsriitten emellertid knutits till skatternas debitering. Avdrag medges således enbart för
debiterade skatter.
Enligt beredningens mening kan både praktiska och teoretiska skäl anföras
mot att inordna latent skatteskuld bland avdragsgilla skulder. Sådana invUndningar kan göras iiven mot andra metoder att lösa fr{1gan genom en allmiingiltig regel. Beredningen pekar siirskilt på svårigheterna att dra upp
strikta och klara griinslinjcr.
Önskemälct om en lösning av problemet torde emellertid, fortsätter beredningen, inte i första hand gå ut på ett generellt hänsynstagande till latenta
skatteskulder. Huvudintresset torde i stiillet vara att söka riitta till de fall
diir giillancle regler leder till olikformig behandling av de skattskyldiga. En
skattemässigt sett särskilt olycklig konsekvens av den giillande ordningen
iir att slutresultatet kan bli beroende av den form vari den skattskyldige
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driver sin verksamhet. I forgrunden triider de fall där typiskt selt mer be·
tydande differenser råder mellan de värden som enligt nuvarande regler
skall ligga till grund för förmögenhetsberiikningen och de bokföringsvärden
som kan godtas vid inkomslberiikningen.
Mot bakgrund härav finner beredningen del naturligt all behandla den
latenta skalteskulden som en faktor all beakta vid viirderingen av olika
tillgängar. Beredningens förslag iir också utformat enligt detta alternativ.
I fråga om hur den latenta skatteskulden skall beriiknas anser beredningen
det vara motiverat att arbeta med en schablon. Denna metod har valts i
de tidigare nämnda anvisnirigarna för värdering av icke börsnoterade aktier.
Enligt dessa anvisningar skall substansen minskas med hiilflen av dold reserv
i varulager. En allmän schablonregel kan enligt beredningen utformas på
ungefär motsvarande siitl. Den vid aktieviirderingen tilliimpacle SO-procentsregeln ligger niira den skallesals som giiller för aktiebolag vid inkomsllaxeringen. För J"ysiska personer kan en 50-procentsregel enligt beredningen
i vissa fall vara för gynnsam men i regel något för låg. En biittre anpassning
av avdraget kan flis exempelvis till marginalskatteprocenten får elen skattskyldige vid föregående års taxering. Full rällvisa skulle emellertid inte uppnås med en sådan regel. När den dolda reserven tas rram till beskattning
kan nämligen marginalskatten vara en annan. Hiirtill kommer all en lösning
efter nu antydda linjer skulle bli invecklad.
Enligt beredningens mening bör som niimnts den latenta skalteskulden
sålunda beaktas vid drderingen. Avsikten iir emellertid inte att miita den
kommande inkomstskallens exakta storlek. Då man for aktieviirclerings vidkommande knappast kan överge 50-procenlsregeln. som niira ansluter till
bolagsskattens höjd. föreslår beredningen att denna regel skall tilliimpas och
tHirvid giilla generellt iiven för fysiska personer.
Beredningens förslag innebär vidare all latent skalleskuld skall beaktas
endast i rn\ga om siirskilt angivna tillgångar. 1-Iiirvicllag bildar varulager en
naturlig utgängspunkt. Den föreslagna 50-procentsregeln innebiir all lager
vid förmögen hctsberiik ningen skall redovisas en Iigl följande. Lagertillgångarna tas upp till anskaffningsviirclel efter avdrag i förekommande fall för
inkurans. Hiirifrån rnr sedan avriiknas hiilften av skillnaden mellan della
viirde och det viirde som redovisats i riikenskaperna och som godtagits vid
inkomsllaxeringen. Resultatet blir diirmed alt endast hiilflen av den dolda
reserven anses som skauepliktig tillgång vid förmögenhctsberiikningen. På
samma siill bör enligt beredningen dold reserv fä beaktas i fråga om avsiillningar till lagerreglcringskonto och till lagerfonder.
Enligt beredningen iir möjligheterna att bilda dolda reserver störst betriiffande sådana lagertillgångar diir de allmiinna neclskrivningsrcglerna giillcr.
Det finns emellertid en del tillgångar diir riillen till nedskrivning iir inskriinkt.
Hit hör i första hand lager av fastigheter och viirdepapper. Vid kapitalbeskattningen redovisas s{1clana tillgångar till fiirl:lllningsmiissigl besliimda
viirden, niimligen taxerings- resp. kursviirden. Dolda reserver kan före-
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komma iiven i dessa fall, låt vara i betydligt mindre omfattning än när
det gäller sedvanliga lagertillgångar. I regel rör det sig här om företag drivna
i aktiebolagsform hos vilka latent skatteskuld redan i dag kan beaktas. Frågan
har emellertid praktisk betydelse i exempelvis byggnadsrörelse, som drivs
som enskild firma eller som handelsbolag. Beredningen anser därför att den
för varulager i egentlig mening föreslagna regeln bör gälla även för lager
av fastigheter och värdepapper.
På samma sätt skulle latent skatteskuld i inventarier kunna behandlas,
men beredningen finner detta opraktiskt. Den dolda reserven i inventarier
uppgår nämligen i de flesta fall till obetydliga belopp. Beredningen anser
diirför att den vid inkomsttaxeringen godtagna värdesättningen av inventarierna, dvs. restvärdena efter avskrivning, bör kunna läggas till grund även
för förmögenhetsbeskattningen. I praktiken siigs detta redan gälla i stor utsträckning. Det bör därför inte möta några betänkligheter att låta detta giilla
också då en mera betydande dold reserv finns. Reduceringen av skatteintäkterna torde under alla förhållanden bli obetydlig och uppvägs av de
fördelar som erhålls genom större enkelhet.
Förslaget till beriikning av värde av inventarier vid kapitalbeskattningen
har utformats som ett alternativ att användas vid sidan av gällande värdeberäk ni ngsregler för inventarier. Motsvarande värdeberäkning föreslås skola gälla även för viirdering av icke börsnoterade aktier som inte utgör lagertillgång.
Beredningen betonar att förslagen rörande lager och inventarier har ett
inre samband och att de tillsammans med vad beredningen föreslår betriiffande familjeföretagen skall ses som ett försök att åstadkomma en ändamålsenlig avviigning av beskattningen av tillgångar nedlagda i rörelse
eller jordbruk.
Beträffande fastigheter som utgör anläggningstillgångar föreslår beredningen ingen iindring. Hiir skall taxeringsvärdet således alltjämt vara avgörande
vid kapitalbeskattningen och inventarier, som ingår i det taxerade byggnadsviirdet. skall inte redovisas särskilt.
Den föreslagna lösningen för latent skatteskuld i varulager bör enligt utredningen tillämpas även på avsättningar tills. k. eldsvåde- och fartygsfonder
samt på skogskontoavsiittningar. Sådana medel anses således skola tas upp
till halva beloppet vid kapitalbeskattningen.
Beträffande andra skattepliktiga tillgångar än de nu nämnda.som framdeles
kan komma att triiffas av inkomstskatt, konstaterar beredningen att den latenta skatteskulden inte kan behandlas på samma sätt som lager och inventarier dvs. genom hiinsynstagande vid värderingen. Bestämmelsernaskulle i sådant fall bli komplicerade. Vinsten skulle knappast stå i proportion
till nackdelarna. Enligt beredningens mening bör man gå fram med försiktighet när det gäller att tillskapa nya regler på det här aktuella området.
Om man vill gå längre och vid kapitalbeskattningen generellt beakta kommande inkomstbeskattning, måste man ompröva nuvarande ordning, enligt
vilken avdrag vid fdrmögenhetsbcrUkningen endast medges for debiterade
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skatter. Anknytningen av avdragsrätten till debiteringen uppb1irs av tungt
vägande skäl, och en ändring framstår inte som önskviird. Beredningen liigger
av nu anförda skiil inte fram någon generell lösning.
Beredningen tar i sammanhanget upp kontantredovisande lantbrukares
innehav av omsiittningsdjur. Vid försäljning av sådana djur skall likviden
redovisas som skattepliktig intäkt.

A andra sidan är anskaffningskostnaden

avdragsgill. Någon latent skatteskuld i tidigare angiven bemiirkelse föreligger
inte här, eftersom dold reserv inte bildas. Läget blir därför detsamma som
för en rörelseidkare som inte gjort någon lagernedskrivning. Enligt beredningens mening finns därför inte i dessa fall sådan latent skatteskuld som
bör beaktas. Detsamma gäller utestående fordringar m. m. i hithörande fall.

2.2.3 frågor i samband med realisationsvinstbeskattningen
Den utvidgade realisationsvinstbeskattningen har aktualiserat frågan om
hänsynstagande till kommande inkomstbeskattning vid värdesättning av aktier och fastigheter. Vinst, som uppkommer vid avyttring av dylika tillgångar,
beskattas numera oavsett fångets art och tiden för innehavet. Mot denna
bakgrund tar beredningen upp frågan huruvida hiinsyn till latent skatteskuld
på aktier och fastigheter bör tas vid kapitalbeskattningen.
Situationen är enligt beredningen likartad med den som föreligger betriiffande dold reserv i varulager. När varulagret realiseras, bortgår omkring
hiilften av den dolda reserven i inkomstskatt. På samma sätt bortgår vid
aktieförsäljning i regel minst 5 % av försäljningssumman i realisationsvinstskatt.
Beredningen föreslår att aktier vid förmögenhetsberiikningen i princip skall
tas upp till 95 % av annars gällande viirde. Avdragsriitten knyts på så sätt
an till JO-procentsregeln för realisationsvinstbeskattningen.
l den praktiska tillämpningen kräver detta inte någon omriikning av annars
giillande viirden. Beredningen föreslår nämligen att viirdena på börsnoterade
aktier vid kapitalbeskattningen skall baseras på medelviirdet under december
månad före taxeringsåret resp. året för dödsfall eller gåva. Dessa viirden
skall enligt förslaget faststiillas av RSV, som diirvid skall riikna in den hiir
föreslagna 5-procentiga reduktionen. RSV skall vidare va1je år ge ut listor
med sålunda bestiimda värden. som omedelbart skall kunna tilliimpas av
skattskyldiga och myndigheter.
Reglerna för beskattning av realisationsvinst vid avyttring av fastighet
skiljer sig viisentligt rrån motsvarande regler vid avyttring av aktier. Enligt
beredningen synes det tveksamt i vad mån latent skatteskuld i fastighet
bör beaktas vid förmögenhetsberiikningen. Medan viirderingen av aktier vid
förmögenhetsberiikningen baseras på kursvärdet. dvs. i realiteten i'örsäljningspriset. skall fast egendom tas upp till taxeringsviirdet. Detta värde bestäms med viss säkerhetsmarginal och torde därför i regel vara något liigre
iin det viirde som kan uppnås vid försäljning. Vidare bör uppmärksammas

Prop. 1974:98

42

att det vid aktieviirderingen iir enkelt att knyta an avdragsrlitten till 10procentsregcln. Det föreligger inte motsvarande möjligheter att enkelt faststiilla latent skatteskuld i fastighet. Vidare iir normalt endast 75 % av vinsten
skattepliktig. Detta innebiir enligt beredningen en tillfreclsstiillande avviigning iiven såvitt avser frägan om hiinsynstagande till latent skatteskuld.
Att se en del av den eventuella skillnaden mellan taxeringsviirde och beriiknat
liigsta ingångsviirde som en latent skatteskuld iir att gå för långt. Något
förslag om beaktande av latent skatteskuld i detta sammanhang framläggs
salecles inte.
2.2.4 .·lrrs- och gcfroheska1111i11gl'11
i-\ven på arvs- och gåvobeskattningens område föreslår beredningen att
latent skatteskuld skall beaktas vid viirderingen av vissa tillgångar. Viirclet
avses skola bestiimmas med hiinsyn till belastningen av framtida inkomstskatt. I enlighet hiirmed föreslås att latent skatteskuld skall beaktas vid viirdering i arvs- och gåvoskattesammanhang av lageroch inventarier med diirtill
knutna fonder samt av aktier och medel på skogskonto. Förslaget i denna
del ansluter till lösningen på förmögenhetsskatteområdet och innebiir i korthet följande.
Varulager tas vid arvsbeskattningen upp till sitt verkliga viirde med avdrag
för inkurans och latent skatteskuld. Den latenta skatteskulden beriiknas iiven
hiir till 50 % av den dolda reserven .
.Även i övriga delar föreslår beredningen samma regler som för förmögenhetsskatten. Aktier föreslås således vid arvs- eller gåvobeskattningen skola redovisas till 95 % av fulla viirdet. Skogskontomedel samt avsiittningar
till s. k. eldsvåde- och fartygsfonder bör likaså vid arvs- och gåvobeskattningen få tas upp till belopp motsvarande halva viirdet.
2.3 Remissyttrandena

Beredningens förslag i fråga om den latenta skatteskulden har fått ett
huvudsak positivt bemötande av remissinstanserna. Från !lera häll har
framförts önskem;\I om alt den latenta skatteskulden skall beaktas i större
omfattning iin vad beredningen föreslagit. Andra remissinstanser anser emellertid att förslaget iir l'ör långtgående.
Förslaget avvisas av /.0. som rramhäller att problemet med elen latenta
skatteskulden måste bedömas utifrån en helhetssyn på den nuvarande beskattningen. Inkomstbeskattningen iir utformad med beaktande av giillande
v[ircleringsregler för t. ex. kapitalbeskattningen av varulager. Detta innebiir
enligt LO att en ensidig iindring i enlighet med beredningens förslag kommer
att innebära skatteliittnader. Ertersom beredningen inte redovisat något material som kan ge en uppfattning om storleken eller fördelningen av dessa
skattelindringar, finner LO det svårt att bedöma de praktiska konsekvenserna
av forslaget.
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TCO anser att syftet med förslaget att åstadkomma större likformighet

och riittvisa vid beskattningen är riktigt. Emellertid känner TCO i övrigt
tveksamhet inför förslaget. Stora svårigheter med övervakning kan uppstå
och bör närmare uppmiirksammas. Vidare iir det tveksamt om den begriinsade
lösning som beredningen framlagt är tillfredsstlillande. I övrigt erinras om
att den latenta skatteskulden kan verka diimpande på aktiekurserna. Härigenom kommer en del av denna skuld att bli beaktad. Relativt gynnsamma
viirderingsregler för lager kan också sägas innebiira att man redan delvis
tagit hiinsyn till denna belastning.
RSV beklagar att beredningen inte har tagit tillllillet i akt att göra en
djupare kartlliggning av problemen på området. Även om en sådan kartliiggning sannolikt inte kunnat medföra en generell lösning av problemen.
hade elen enligt RSV gett en uppfattning om problemens storlek och därmed
underlättat ställningstagandet. Från samma synpunkt skulle det varit av
värde med en utredning om de latenta skatteskuldernas effekter i förmögenhetshiinseencle från såviil statslinansiell som privatekonomisk synpunkt.
I ett hänseende finner dock RSV starka skiil tala till förmån för beredningens
förslag. Det gäller latent skatteskuld på skogskontomedel. Genom den tic.lsbegriinsning som hiir giiller för skatteuppskov iir skatteskulden mer påtaglig
iin för andra tillgångar. Eftersom latent skatteskuld sedan liinge beaktats
vid aktieviirdering och rättviseskiil talar för viss utstriickning av denna riittighet också till skattskyldiga med direktiigda företag, vill RSV inte motsiitta
sig beredningens förslag.
Förslagets tekniska lösning - ett schablonmiissigt beaktande av den latenta
skatteskulden vid viirderingen av olika tillgångar - bitriids eller liimnas utan
erinran av det överviigancle antalet remissinstanser. l.anrbmke1s ska11rde/cga1io11 anser dock att den valda metoden inte iir den i praktisk tillämpning
enklaste och inte heller leder till det materiellt riktigaste resultatet. Delegationen förordar diirmr att elen latenta skatteskulden skall beaktas i form
av en siirskild skuldpost.
Den föreslagna 50-procentsrcgeln bitriids av RSV. Sl'emka sparba11k.s/iire11i11grn och Skd11cs /w11delska11111wn'. f.:a111111arrä11e11 i S1ockhol111 finner visserligen att beredningens förslag har starka skiil får sig men framhåller att
från riittvisesynpunkt iir en reducering efter 60 % att föredra. Liknande synpunkter framförs av /a111br11k1'/S ~ka11edelC'.'!.lllio11 och Src11ska h.1::.:.:.:1wdsc111rcf!re11iir/lire11i11gcn. Niiri11gsfil'e/s ska11edefegatio11. 5iH JO och Sveriges jordägarc/lirb1111d anser att vid viircleringen 2/3 av elen dolda reserven bör
fö dras av som latent skatteskuld. Sl'eriges grossis1liirb1111d finner att storleken på niimnda avdrag bör göras beroende av elen skattskylcliges inkomstliige. Liknande synpunkter framförs av Sl'emk i11d1mrifiirrni11g.
Beredningens förslag såvitt rör latent skatteskuld på medel innestående
p{1 skogskonto eller avsatta i eldsvåde- eller fartygsfonder har antingen bitriitts
eller liimnats utan erinran av remissinstanserna.
Den förordade lösningen rörande avdrag för latent skatteskuld vid viir-
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dering av varulager utsätts för viss kritik. Uims~vrelsema i Jönköpings och
Gäl'leb01xs län, Fa111i(i<'./Öreragens.förening, lantbrukets ska11edelegation, Sl'eriges advokatsan1/i11ul och Sl'enska sparbanks/öreningen vänder sig mot vad beredningen anför angående den latenta skatteskulden i varulager, tillhörigt
lantbrukare med kontantmässig redovisning. Till skillnad från beredningen
hiivdas att kor1l<tntredovisande lantbrukare bör ha samma riitt som rörelseidkare att vid kapitalbeskattningen få göra avdrag för latent skatteskuld
i varulager av spannmål, omsiittningsdjur o. dyl. Flertalet av dessa remissinstanser förord<tr också avdragsrätt för kontantredo~isande lantbrukare i
vad avser latent skatteskuld i utestående fordringar. Länsstyrelserna i Jönkiipings oci1 Kal111ar län riktar anmärkning mot beredningens förslag att betriilfonde fastighet, som utgör lagertillgång, ge möjlighet till avdrag l"ör latent
skatteskuld. De båda liinsstyrelserna anser att liksom hittills taxeringsvärdet
bör giilla vid förmögenhetsbeskattningen, oavsett om fastighet är att hiinföra
till lager- eller anläggningstillgång.
Beredningens förslag om avdrag för latent skatteskuld i inventarier biträds
eller liimnas utan erinran av de Oesta remissinstanserna. Liinss~l'relsen i Göteborgs och Bohuslän avstyrker dock förslaget i denna del. Länsstyrelsen finner
det varken riittvist eller lämpligt att låta valet av avskrivningsmetod och
inte tillgångens allmiinna saluviirde bli avgörande för förmögenhetsviirdet.
I Oera remissyttranden framförs invändningar mot den försiktighet varmed
beredningen gått fram vid bestiimmandet av tilliimpningsområdet. Fa111ilje/iirewgens/iirening, lantbruket.~ skatredelegation och Skånes hande/skammare
framhåller att i princip var:ie slag av latent skatteskuld bör få beaktas, om
den skattskyldige genom utredning styrker skuldens existens.
Krav pa hänsynstagande till latent skatteskuld i ytterligare situationer framförs från flera håll. il/ärings/frets skarle'delegation. lantbruk<'fs skaal'dell'gation.
SHIO. Sveriges grossi.11/iirhund och Svemka hyggnadsentrewenörfiireningen anser sålunda att liven icke debiterade skatter bör vara avdragsgilla. Fiirsiikringsimpekrionen anser att frågan om beaktande av 1<1tent skatteskuld vid
beriikning av arvs- eller gåvoskatt avseende pensionsmrsiikring bör bli föremål för ytterligare överväganden. Liknande synpunkter framförs av Sl'erig('S
advokatsam/ilfld. Sl'cnska .försäkringsbolags riks/iirbund förordar att vid faststiillande av det kapitalviirde av pensionsförsäkring som skall ligga till grund
för arvs- och gåvobeskattning avdrag bör medges med hiilticn av det tabellmiissigt beriiknade viirdet. Folksam uttalar samma uppfattning. La111brukc1s skaffcdelegation. närings/ivers ska11edelega1io11 och Svenska sparbanks/iirl'llingen hävdar att hiinsyn bör tas till den latenta inkomstskatteskuld som
kan belasta fastighet med särskilt åsatt exploateringsviirde.
Beredningens förslag att aktier vid kapitalbeskattningen skall redovisas
till 95 % av rulla viirdct har mött inviindningar. RS V anför att elen latenta
skatteskulden bt:triiffonde aktier är av annan karaktiir iin övriga av beredningen behandlade former av latent skatteskuld. Verket anser att de skiil
beredningen anfört till stöd för den förordade lösningen inte motiverar någon
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ändring av gällande regler. Detsamma anser lä11ss~1·rel~e11 i Stockholms lä11.
som !inner förslaget alltför viilvilligt. Mot bakgrund av att hiinsyn till latent
skatteskuld bör tas endast i fall där skulden har större praktisk betydelse
stiiller sig lii11s.1·1yrcf~e11 i Jii11kiipi11gs lii11 tveksam till den föreslagna reduceringen av aktieviirdena. Lii11s.1·1yrel1·erna i Viistma11la11ds och (iäl'febo1gs län
avstyrker förslaget.
Den föreslagna reduceringsregeln tillstyrks av la111br11kets skatreclelegatio11
och Sveriges adl'Okatsamfimd. Samfundet liksom Göta hol'riill. horrätre11 fiir
Viisrra Si·crige och kammarriitte11 i Srockholm riktar anmärkning mot den av
beredningen förordade tidpunkten för aktieviirderingen och anser inte att
tillräckliga skäl föreburits föratt frångå nu giillande regler. Även RSVavstyrker
förslaget såvitt rör tidpunkten för aktievärderingen och anför att en ändring
enligt beredningens linjer skulle kunna föranleda mer eller mindre berättigade krav på genomsnittsviirdering av andra tillgångar och skulder. Sl'e11ska
.fondha11dlare.före11inge11 pekar på risken för tidsutdriikt vid upprättande av
viirderingslistorna beträffande aktier. föreningen anser att det kan vara liimpligare att låta genomsnittsvärdet för november månad vara normerande.
Vidare påpekas att medelvärdet kan beräknas på olika siitt. I enkelhetens
intresse föreslås användande av aritmetiska medeltalet för högsta och lägsta
noteringen under perioden.

3 Familjeföretagens beskattning
3.1 Nuvarande ordning
Genom 1970 års reform av förmögenhets- och arvsbeskattningen infördes
provisoriska skatteliittnader i fråga om kapital, nedlagt i rörelse eller jordbruk.
Syftet med dessa lättnader var i huvudsak att de samtidigt beslutade skärpningarna av skatteskalorna inte skulle triiffa arbetande kapital i mindre eller
medelstora s. k. familjeföretag.
I fråga om .fiirmi.ige11hetsbeska1111i11ge11 finns de provisoriska reglerna i
förordningen (J 970: 171 lom beräkning i vissa fall av beskattningsbar förmögenhet som är att hänföra till företag. Förordningen tilliimpas i fråga om
rörelse, jordbruk och skogsbruk. Förvaltningsföretag är således uteslutna.
För andra företag gäller att förvaltning av fast egendom eller värdepapper
inte får förekomma i mer än obetydlig omfattning. Vidare till1impas forordningen endast på företag med ett förmögenhetsvärde, som inte överstiger
2 milj. kr. Förmögenhetsvärdet är för aktiebolag deklarationsvärdet f'ör aktierna och för andra företag skillnaden mellan de tillgångar och skulder som
skall tas med i förmögenhetsberäkningen.
Ytterligi1re begriinsningar finns. Förordningens bestiimmelser tilliimpas således inte i fråga om delägare, vars skattepliktiga förmögenhet inte överstiger
500 000 kr. företaget skall vidare vara ett s. k. familjeföretag med begränsad
deliigarkrets. Det krävs att företaget skall - direkt eller via juridisk person
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- till minst 75 % ägas av den skattskyldige ensam eller av honom i förening
med högst nio fysiska personer. Den skattskyldige skall vidare ha sin väsentliga försiirjning av foretaget. Denna fråga heclöms efter förhållandet mellan
elen inkomst han haft från företaget och den sammanlagda inkomst han
haft av annat slag. Vid sidan hiirav kriivs också att företaget dominerar
i förmögenhetsavseende vid jiimförelse med de övriga förmögenhetstillgångar som elen skattskyldige kan ha. Minst 75 % av den skattskylcliges totalförmögenhet skall sålunda vara nedlagd i företaget. Detta medför att skattcliittnacler kan medges upp till en beskattningsbar förmögenhet pä ca 2,6
milj. kr. Sam taxeras elen skattskyldige för förmögenhet me_d make eller hemmavarande barn under 20 är. sker jiimförelsen med utgångspunkt i hela
den gemensamt beskattade förmögenheten . .Ä.gerclen skattskyldige llera företag, rår elen samlade verksamheten från förmögenhetssynpunkt behandlas
som ett företag. Som !Orutsiittning giiller dock att det finns en inre sammanhang mellan fc:iretagen.
Föreligger de nu niimnda förulsiittningarna, reduceras beskattningsunderlaget med 25 % av den förmögenhet som överstiger 500 000 kr. Den skattskyldiges beskattningsbara förmögenhet motsvaras alltså av 500 000 kr. ökat
med 75 % av den återstående förmögenheten. På denna summa utgår förmögenhetsskatt i vanlig ordning.
I fråga om an•sska11en finns regler av motsvarande innehåll i 29 ~ AGF.
För skatteliittnacl giiller hiir att minst 75 % av behållningen i hoet skall vara
nedlagd i sådant familjeföretag som avses i den nyssniimnda förordningen
tSFS 1970: 171 l. Vid arvsbeskattningen kan - till skillnad mot vad som gäller
i förmögenhetssammanhang - viss liittnacl medges iiven om företagets viirde
överstiger2 milj. kr. Denövregriinsengårhiirvid 2.5 milj. kr. I iivrigtgiilleralt
elen avlidne skall ha uppfyllt l(irutsiittningarna tör avdrag vid fiirmögenhetsbeskattningcn enligt den nyss niimnda förordningen. 1-örutsiittningarna betriiffande skattskyldigs förmögenhet skall dock i rråga om den avlidne bedömas
med hiinsyn till heh{dlningen i dödsboet. Lindring i arvsbeskattningen tillkommer den som genom arv eller testamente erht1ller riitt - helt eller delvis - till
företaget. Det förutsiilts vidare all arvingen eller testamentstagaren har minst
75 % av sin förmögenhet investerad i företaget. Linnaden iir utformad som en
villkorad riitt till skatteeftergift. I en första omg;'111g medges vid skatteläggningen siirskilt för vurje arvinge och testamentstagare anstånd med erläggande av
viss del av skatten. Anståndet får avse 10% av skatten, om företagets viirde inte överstiger 2 milj. kr., och 5 % av skatten, om företagets
viirde ligger mellan 2 och 2,5 milj. kr. Om skallehcluppet understiger I 000
kr., kan anstånd inte beviljas. Anståndet upphör i princip fyra tirefter beslutet.
Visar den som fått anstånd att han under anståndstiden haft sin förmögenhet
nedlagd i företaget till minst 75 % och all någon arvinge eller testamentstagare
under samma '.id haft sin viisentliga lfasörjning av friretaget. efterges anståndsheloppel _iiimte riinta. Får bes_kattningsmyndigheten före anståndstidens utgång kännedom om att någon som erhällit anstånd inte uppfyller
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förutsiittningarna hiirför, skall anståndet förklaras förvcrkat. I vissa fall kan
anstånd eller eftergift medges, även om samtliga förutsiittningar inte iir uppfyllda.

3.2 Kapitalskatteberedningcn
De provisoriska lättnader i förmögenhets- och arvsbeskattningen som
infördes år 1970 var en principiell nyhet. Dessförinnan var frågan om skattepliktiga tillgångars art utan betydelse för skattens beriikning. En sådan
princip giiller enligt beredningen också i andra liinders skattelagstiftning.
Ett undantag utgör dock den brittiska kvarlåtenskapsbeskattningen, där liittnader kan medges för kapital nedlagt i rörelse och jordbruk.
Enligt beredningen finns inte någon principiell skillnad mellan arbetande
och annat kapital. eftersom allt kapital - oavsett placeringsformen - iir att
anse som arbetande. Denna princip har dessutom praktiskt viktiga konsekvenser. Det framhålls att regler som ger olika skatteresultat beroende
på placeringens art, kan inbjuda till skattenyktsdispositioner.
Å andra sidan kan skiil anföras för en siirhehandling av de små och medelstora familjcf6retagen. Beredningens undersökningar visar att sådana företag ofta arbetar under betydande svårigheter men också har särskilda utvecklingsmöjligheter. Eftersom statsmakterna redan i och med 1970 års lagstiftning beslutat sig för siirskilda liittnader vid kapitalbeskattningen av små
och medelstora familjeföretag, har beredningen emellertid inte sett som sin
uppgift att ta stiillning till om sådana lättnader skall finnas utan till hur de
skall utformas. En förenkling och precisering av provisoriets regelsystem
har ansetts ge den bästa lösningen. Det har visat sig mycket svårt att finna
liittillämpliga regler för arvsskatten. Denna skatt ber[iknas i regel med utgångspunkt i en schematisk lottläggning, som inte siiger något om den slutgiltiga fördelningen av tillgångarna. Att för familjeföretagens del göra ingrepp
i denna systematik iir enligt beredningen uteslutet. 1-liirtill kommer att beredningen inhämtat att önskemålen om lättnader för familjeföretagen i första
hand iir knutna till förmögenhetsskatten. Arvsskatten siigs visserligen vara
kännbar men likväl endast innebära ett av de många ekonomiska problem
som uppstår vid iigarens frånfälle. Mot bakgrund av nu anfrirda synpunkter
anser beredningen att arvsskatten bör lämnas utanför vid en iindring av
reglerna om Wttnader för familjeföretagen. Dessa lättnader föreslås således
i fortsiiltningen avse enbart förmögenhetsskatten. De bör emellertid avvägas
så att det ekonomiska resultatet på liingre sikt blir ungefär detsamma som
de llittnader som i provisoriet omfattar både förmögenhetsskatt och arvsskatt.
Regelsystemet bör enligt beredningen byggas upp med utgångspunkt i
företagsförmögcnheten. Alla tillgångar och skulder som hör till rörelsen eller
jordbruket bör beaktas. Begreppet företagsförmögenhet ger emellertid ingen
god vägledning niir det giiller att avgöra om en tillgång eller skuld skall
beaktas eller inte. Tillgångens faktiska anviindning bör i stället vara avgö-
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rande. Det är också svårt att ange riktlinjer för behandlingen av tillgångar,
som visserligen kan sägas höra till företaget men som mer har karaktär
av förvaltningstillgångar. F. n. medges inte liittnader, om företagets förmögenhet i mer än obetydlig omfattning nedlagts i verksamhet, som består
i förvaltning av annan fastighet än jordbruksfastighet eller av vi1rdepapper
eller annan därmed likartad lös egendom.
Den nu giillande huvudsaklighetsprincipen kan leda till ojämna resultat.
Små skillnader i inriktningen på i övrigt jämförbara företag kan leda till
att det ena far skattelättnad men inte det andra. Risken för konstlade dispositioner för att få skattelättnad bör också beaktas. En mjukare övergång
bör diirför efterstriivas. Beredningen föreslår således att i företag med blandad
verksamhet forrnögenheten skall uppdelas i en "rörelsedel" och en "förvaltningsdcl"'. I enkelhetens intresse bör uppdelningen göras med utgångspunkt i förhållandena på tillgångssidan. Förslaget innebiir att förvaltningsinslaget beaktas på sä sätt att företagsförmögenheten skall nedsättas efter
förhållandet mellan egentliga företagstillgångar och förvaltningstillgångar.
För att inte onödiga andelsberäkningar skall behöva göras föreslås vidare
att full skatteliittnad skall medges, om värdet av förvaltningstillgångarna
inte uppgår till 20 % av samtliga tillgångar. Om förvaltningstillgångarnas
värde däremot överstiger 80 %, medges inte någon skattelättnad. Vid tillWmpning av denna regel på clirektägda företag avses hänsyn skola tas till
endast sådana tillgångar som kan sägas höra till företaget. Man skall alltså
bortse från tillgångar som anskaffats för delägares personliga bruk, liksom
från övrig privatförmögenhet och diirtill hörande skulder. I handelsbolag
och aktiebolag hör tillgångar av här avsett slag civilriittsligt till bolagets förmögenhet och ingår cHirfor i företagsförmögenheten. De får då riiknas som förvaltningst illgängar.
Framtida permanenta skatteliittnader kan enligt beredningen i och för
sig utformas med hjiilp av enbart de nu redovisade båda komponenterna,
företagsförmögenhet resp. förvaltningsförmögenhet å ena sidan och privatförmögenhet å andra sidan. Man måste då släppa provisoriets krav på begriinsad deliigarkrets och delägarnas ekonomiska anknytning till företaget.
I betydelsefulla hänseenden skulle emellertid provisoriets målsättning då
frångås. Enligt beredningen utgör också den personliga anknytningen mellan
iigaren och företaget ett väsentligt inslag i systemet. Rekvisiten bör därför
bibehållas men utformas klarare och enklare. Beredningen redovisar hiir i
huvudsak följande överväganden.
Kravet på begriinsacl delägarkrets iir liitt att tillämpa och hör enligt beredningens mening stå kvar. Efter en genomgång av provisoriets tilliimpning
har beredningen funnit att kravet på att 75 % av iigarens förmögenhet skall
vara nedlagd i företaget vållar oliigenheter för såväl myndigheter som skattskyldiga. Tillfalliga omstiindigheter-som mindre forskjutningar mellan företags- och privatförmögenheten - kan leda till att skattelättnad förloras eller
medges. Besparingar i form av privat förmögenhet kan vara ett skydd för
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företaget mot alltför stora likviditetspåfrestningar, exempelvis i samband
med iigarens frånfälle. Sådana tillgt111gar har för övrigt ofta anknytning till
företaget genom att tjiina som siikerhet för företagets skulder. Över huvud
tagel saknar griinsdragningen mellan företags- och privatfiirmögenhet betydelse såvitt gmlcr företag, som drivs som enskild firma. Mnt bakgrund
hiirav iir det enligt beredningen motiverat att kravet på att 75 °iå av iigarens
förmögenhet skall vara placerad i fi.iretaget hör underkastas förnyad prövning.
Beredningens undersökningar visar att företagare som haft sin viisentliga
försörjning av företaget, i allmiinhet också har haft huvudparten av sina
tillgt111gar placerade i företaget. Möjliga risker för missbruk kan förebyggas,
dels genom att Wttnaderna enbart får avse företagsförmögenheten och inte
som i provisoriet den totala förmögenheten, dels genom att kraven på viisentlig försörjning och huvudsaklig verksamhet anges klarare i författningstexten.
Av de skiil som nu redovisats föreslftr beredningen att kravet på att 75 %,
av iigarens förmögenhet skall vara nedlagd i företaget bör slopas.
Siirskilda regler behövs enligt beredningen för samtaxerade makar liksom
för samtaxerade föriildrar och barn. Skatteliittnader enligt provisoriet kan
vara beroende på hur en familjs tillg{mgar och inkomster delats upp mellan
familjemedlemmarna. Beredningen föreslår diirför att bedömningen skall ske
med utgångspunkt i familjens sammanlagda foretagsförmiigenhet. Familjen
skall vidare ha haft sin väsentliga försörjning av företaget. Någon av de
samtaxerade skall ha varit huvudsakligt verksam i företaget. Om skattskyldig
iiger !lera företag, föreslås att frågan om avdrag prövas för företagen gemensamt, utan krav pä inre sammanhang mellan företagen.
Beredningen har vidare funnit att provisoriet ger upphov till tröskeleffekter, som bör undanröjas. Littnaden bör dessutom vara neutral i den meningen att bara sjiilva företagsförmögenheten skall beröras. Skatteliittnaden
hör ges formen av ett visst avdrag frtm den skattepliktiga fiirmiigenheten.
Tröskelefl~kterna förorsakas av de spiirrar i provisoriet som har till syfte
att begriinsa liittnaderna till smä och medelstora företag. Större företag liksom
de allra minsta liimnas enligt giillande ordning helt utanför. Begriinsningen
av liittnaden till vissa företag kan enligt beredningen uppn<°1s genom att knyta
an skatteliittnaclen till ett i forfattningen angivet förmögenh.::tsskikt. Överstiger företagsförmögenheten skiktets nedre griins, medges en procentuell
nedsiittning: av den överskjutande delen intill dess skiktets övre griins uppnås.
Det belopp med vilket neclsiittning skall ske avriiknas diirefter från den sammanlagda skattepliktiga förmögenheten.
Beredningen har hiirjiimte iiverviigt hehovet av en avtrappningsregel for
förmögenheter som iiverstiger skiktets övre griins. Med hiinsyn till kravet
pft att den skattskyldige skall ha sin viisentliga försörjning av företaget och
till bestiimmelsen i förordningen ( 1970: 192) om begriinsning av skatt i vissa
fall finner beredningen en sådan regel onödig. Av samma skiil föreslås att
provisoriets begriinsning av liittnaderna till företag med förmögenhctsviirde
av högst 2 milj. kr. avskaffas.
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Skatteliittnadernas storlek har beredningen så långt möjligt sökt anpassa
till provisoriet, dock med beaktande av att giillande arvsskat!eliittnader bör
inarbetas i lättnaderna på förmögenhetsskattens område. I enlighet hiirmed
föreslås att företagsförmögenhet överstigande 400 000 kr. nedsiitts med 25 %,
dock högst med 400 000 kr.

3.3 Remissyttrandena
I nera ytlranden avgivna av företrädare for niiringslivet framförs synpunkter på kapitalbeskattningens avvägning och betydelse för såväl samhiillsekonomin som företagsamheten. Krav framstiills om slopande av dessa skatter
eller om nedtrappning av skalleuttaget till den nivå som giiller i liinder
med vars företag vårt niiringsliv har att konkurrera.
l.a111bmkets skatfl•deh'.._a1io11 hiivdar, all arbetande kapital i lantbruk och
rörelse inte kan bära de skatteuttag som beslutats genom 1970 års kapitalskattereform och !inner .en total översyn av kapitalbeskattningen motiverad. Liknande synpunkter och krav på förnyad utredning framförs av
Skdnes handclskammare. Sl'enska .fiirelagares riks/iirb1111d, SH /()och Sl'eriges
)ordägarc~/lirb1111d. Niiringslivers ska11edelegario11 anser att beskattningen bör
vara generell. Förmögenhetstillgångar som nedlagts i jordbruk eller rörelse
tål emellertid inte en kapitalbeskallning så hård som elen nuvarande. Sänks
inte skatteuttaget generellt, iir det enligt delegationen nödvändigt med siirskilcla regler rör kapital nedlagt i fflmansföretag. Liknande synpunkter anförs
av S'vcriges adl'okatsa111h1111d. som linner den enklaste och rimligaste ätgiirdcn
vara att slopa de år 1970 beslutade skattcskiirpningarna för de förmögcnhetsskikt som berörs av provisoriet. S~inkt lörmögenhctsskatt i skiktet
500 000-2 milj. kr. förordas också av Sl'enska hrgg11adw111rcpre11iir/örc11i11gen.
LO förordar att statsmakterna tar upp frågan om familjeföretagens kapitalbeskattning till förnyad prövning och att därvid en ingående undersökning görs om kapitalbeskattningens effekt på de mindre och medelstora
företagen. LO beklagar att beredningen inte hart att förutsiittningslöst pröva
om provisoriet bör permanentas och anför vidare att ett system av siirreglcr
enligt provisoriets typ eller enligt den av beredningen Iörordacle modellen
~ir behiiftad med nackdelar både från principiell och praktisk synpunkt. LO
anser att om ett slopande av siirregleringen skulle medföra negativa strukturm.:h niiringspolitiska effekter. detta rnr motverkas med selektiva näringspolitiska instrument. Detta iir enligt LO:s bedömande inte minst från fördelningssynpunkt alt föredra framför en generell siirbehandling av föreslagen
typ,
1-örslaget om att lämna arvsskatten utanl'ör vid en permanentning av det
nuvarande provisoriet föranleder erinringar från !ler remissi nstanser. Kam111arrä11c11 i S1ocklw/111 !inner det svårt att betrakta arvsskatten som en årlig
pålaga trots att familjeföretagaren genom avsiittningar och försiikringar kan
lindra de ekonomiska verkningar skatten med for. Läm1trrclsc11 i J·ä.11ma11-

Prop. 1974:98

51

lands län anser det inte klarlagt att förmögenhetsskatten för de flesta företagare framstår som den allvarligaste belastningen. Enligt liinsstyrelsens mening iir det vid dödsfall som påfrestningarna blir som störst. Liknande synpunkter framförs av länsstyrelsen i Giil'lehv1v,s län .. som förordar ytterligare
utredning innan ställning tas till beredningens förslag. SHJO anser att arvsskatten utgör ett hot mot många familjeföretag och förordar utredning
rörande skatteproblem i samband med generationsviixlingar inom familjcforetag. TCO anser också att separata regler bör överviigas for arvsskatteområdet. Skdncs hw11/c/,ka111111are. Familii:fiirl'tagens _fiirrni11g och S1'('11sk ind11stri/breni11gavstyrker förslaget i denna del. Handelskammaren anför att lättnaderna i AGF måst.:: bibehållas, om statsmakterna önskar all familjeföretagen
skall överleva. Familjeföretagens förening anser att om provisoriet inte är
liimpligt som utgångspunkt för permanenta regler. det enklaste vore att tillåta
reduceringar - förslagsvis med 50 % - av de arvsskaltegrundande viirdena på
företagst iIlgångar.
l.1/11.1s(rre/1·c11 i Ko{J(larhe1:~s län. /ambruker1· ska11edclegatio11 och Svenska
sparba11k.~föreni11gen

delar diircmol beredningens uppfattning att lättnaderna
bör koncentreras till förmögenhetsskatten. En rad andra remissinstanser,
däribland lä11.1'S(l'relse11 i Kalmar län. näringslil'ets skattedell'gario11. Sl'enska
./(ireragares riksförbund och S1·erigcs grossistförhund. tillstyrker också förslaget,
dock under forutsättning att liittnaderna bibehålls på arvsskatteområdet under
en övergångsperiod.
Beredningens förslag att anknyta skatteliittnaderna till företagsförmögenheten lämnas utan erinran av de flesta remissinstanser. Förslaget att ersiitta
provisoriets huvudsaklighetsprincip med en uppdelningsmetod tillstyrks av
lantbmkets skattedrlcgation. niiringslil'ets ska11edelega1io11. SH/0 och Sl'cnska
sparba11ksförc11i11gc11. De båda sistniimnda remissinstanserna anser emellertid
att vid uppdelningen av förmögenhet i fcirvaltningstillgilngar och andra tillgångar hiinsyn skall tas iiven till skuldernas fördelning. Delegationen finner
vidare att t"ördelningsprincipen iiven bör giilla i fråga om privatl"örmögenhel
vid sidan om IOretagel. Några liinsstyrelser och Taxcri11gs11ä11111dsorc(/Öra11clrna.1 rik~/iirbuml uttalar farhågor fi'ir all svårbedömbara griinsfall kan uppkomma. niir del bctriiffande dircktiigda företag eller jordbruk giiller att ta
stiillning till vad som iir att hiinföra till företagsförmögenhet eller förvaltningstillgång. Man efterlyser niirmare anvisningar i frägan och förulsiilter
att tilliimpningen underliittas genom detaljerade formulär. Liinsstyrclse11 i Kalmar län befarar all den fi.irordade lösningen ger liittnader för färre företag
iin vad som avsetts.
Kr~tvet p[t att endast ·företag med begriinsad deliigarkrets skall komma
i friiga för skatteliittnader har liimnats utan erinran. Diiremot har man kritiserat förslaget att den skattskyldige skall ha sin huvudsakliga sysselsättning
inom företaget och diirifrån fä sin viisentliga försörjning. S1·c11ska byggnadscmrcprc11ii1Jiirc11i11gm anser att en betydande del av de tilliimpningssvårighetcr man har anledning \'iinla skulle undgås om kraven slopades. Närings-
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lirets ska11ede/cgatio11. Si·emka .företagares rik.\/Örhuncl och Sl'emka gros~is(fiir
b1111dc1 föresltir att skattcliittnaden i s@let knyts till förutsättningen att större
delen av den skattskyldiges förmögenhet skall vara placerad i företaget.
Ett flertal remissinstanser - <liiriblan<l /a111bruke1s ska11ede/ega1ion. Fa111i/i(:förc1agc11~ .fiirening. Skånes ha11def.~ka111111are och Sfff() - finner det <'i andra
sidan positivt att beredningen inte tagit upp niimnda förutsiittning i regclsystemet. Anknytning mellan företaget och iigaren anser bl. a. niirings/irets
ska11cclelega1ion. /anthmkrts ska11ede/ega1iu11 och Srenska jliretagares rik)/Örhund siikrad genom krav på antingen huvudsaklig sysselsiittning eller viisentlig försörjning. H.SI ·anser all kravet på huvudsaklig sysselsiittning kan komma att motverka syftet med reglerna.
Vad giiller skattcliittnadens omfatlning bitriids förslaget eller liimnas det
utan erinran av det iiverviig<rnde antalet remissinstanser. Lanthmkets skattede/egarion och Skånes hamlcl~kammare anser dock att max i mincdsiit tningcn
hör bestiimmas till 500 000 kr. i stället för till föreslagna 400 000 kr. Sl'criges
jordiigarejlirbund finner den föreslagna lättnaden helt otillriicklig. SHIO
anser, att nedre griinsen för det förmögenhetsskikt vari liittnad kan komma
i fråg<i bör sänkas från 400 000 kr. till gränsen för beskattning av personlig förmögenhet. Fa111iliefiiretagens /iirening anser att ljttnaden för de
större familjeföretagen inle iir til\riicklig. S\'cmka /i1111/handlaff:fiire11i11gC'11
framhåller att dess medlemmar driver rörelse som inte är att hiinföra
till förvaltningsverksamhet. Beredningens förslag bör diirför iindras så
att iiven föreningens medlemmar omfattas av skatteliittnaden.

4 Beskattningsåret vid förmögenhetsbeskattningen
4.1 :";urnrande ordning

1 ~ SF förökrivs att llirmögenhetsskutt skall crliiggas årligen till staten.
Enligt samma lagrum skall vid taxeringen till formögenhetsskatt bestiimmelscrna i bl. a. 3 ~ KL ~iga motsvarande tilliimpning. I 3 ~ KL anges vad
snm först[1s med taxeringsår och beskattningsår. Med taxeringsår avses det
kalender;lr under vilket taxering verkstiills i frirsta instans llCh med beskattningsår det kalenderår som niirmast lfaeg~1tt taxeringsäret eller. om riikenskapsåret inte sammanfaller med kalencleräret. det riikenskapst1r. som gillt
till iincla niirmast före den I mars under taxerings;!ret. Ftt riikenskaps<lr,
som inte sammanlitller med kalenderår. kallas brutet riikenskaps<'ll'. Rcskattnings:'ir och kaknderår sammanfaller s;\ledes inte alltid. Ett beskattningsår
kan omfatta kortare eller liingre tid iin 12 m:1nader. Det lår dock vara högst
18 månader. Rrutet riikenskapsår lilr anviindas vid redovisning: av inkomst
i l'örviirvskiillorna jordbruksfostighet och rörelse.
Enligt 4 ~ SF skall viirclesiittning av tillg<\ng:arna ske med hiinsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång. Motsvarande giiller enligt 5 ~ !lir
skulderna. Vanligtvis blir förh<'1llandena den 31 december avgiirande. Enligt
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avgörande i praxis har värderingen av den förmögenhet som nedlagts i
förvärvsldilla med hrutet räkenskapsår fåll ske med hänsyn till förhållandena
vid riikenskapsårets utgång.
4.2 Kapitalskatteberedningen
Beredningen har som huvudregel föreslagit all förmögenhet skall redovisas
med hiinsyn till förhållandena den 31 december året före taxeringsåret. Denna
regel iir avsedd all giilla för skallskyldiga som inte tillämpar brutet riikenskapsår. Tillämpas brutet riikenskapsår i någon förvärvskälla föreslås emellertid att förmögenheten får tas upp till sill värde bokslutsdagen. Denna
riill avses endast skola få utnylljas av skallskyldig som i huvudsak liimnar
förmögenheten i förviirvskiillan oförändrad från bokslutsclagen till kalenderårets utgång. Om således företagsförmögenheten i annat än ringa mån
iindrats före kalenderårets utgång genom insiillning, ullag eller på annat
diirmed jämförligt sätt, skall all förmögenhet beriiknas per den 31 december.

4.3 Remissyttrandena
Beredningens förslag har tillstyrkts av bl. a. kammarrärren i S1ockho/111.
liins.11rre/serna i Kalmar och Kopparbergs län. Familil'.fbrelagens.f(h'ening och
Sl'ensk induslrifiirening. Från tlera håll har emellertid anmärkningar riktats
mot förslaget. UinsSl\'/'l'lsema i (iöreb01g och Ho/111.s län samt Giil'/ebo1:~s län
avstyrker den av beredningen föreslagna lösningen. Kritiska synpunkter har
framförts av RSV. liinss/rrc/sema i Srockholms. A!l'sbo1gs. Ös1C1gö1/amls.
Jiinköpings och Väsrmanlands län. la111br11kers och närings/ivers skarredelegalionff. TCO och .S'venska byggnadse111reprenö!löreninge11. Kritiken innehåller i huvudsak följande. Möjligheten för skallskylclig att värdera förmögenheten i skilda förvärvskiillor vid olika tidpunkter medför risk fiir skattetlykt och ökar kontrollproblemen. rrån tlera håll förordas i stiillet en regel
som innehiiratt all förmögenhet värderas vid en och samma tidpunkt. Vidare
påpekas all beredningens förslag endast avser det fall all räkenskapsåret avslutas före kalenderårets utgång. Det framhålls all man iiven bör beakta
den möjligheten all bokslutsdagen infaller efter kalenderårets utgång, dvs.
under tiden elen I januari-28 februari taxeringsåret. Stor tveksamhet anmiils
i frågan om innebörden av uttrycket "annat iin i ringa mån". Regeln föreslås
från något håll crsall med en föreskrift om att den skalleplikiiga förmögenheten skall justeras med hiinsyn till extraordiniira insällningar i eller
uttag ur den förvlirvskiilla som redovisas med brutet räkenskapsår.

5 Kungahusets skatte- och tullförmåner
5.1 Nurnrande ordning
Enligt 6 ~ I mom. andra stycket SF iir medlem av kungahuset hefriad
från skyldighet att utge förmögenhetsskatt. Vidare gäller enligt 54 b) KL
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att medlem av kungahuset är frikallad från skattskyldighet for av staten
anvisat anslag samt för inkomst av kapital. - I 6 ~ I. vägtrafikskatteförordningen (1973:601) st.1dgas undantag från skatteplikt för fordon som iigs av
medlem av kungahuset. Sistnämnda bestämmelse leder också till befrielse
från skatt enligt förordningen (1956:545) om omsiittningsskatt på motorfordon. Enligt 6 ~ sistniimnda förordning gäller niimligen att om motorfordon. för vilket omsättningsskatt utgått. funnits vara skatterritt enligt 6 ~
viigtratikskatteförordningen. skall riksskalleverket efter ansökan förordna om
återbetalning av erlagd omsiittningsskall. - Tullfrihet medges enligt 7 ~ I.
tullförordningen 11973:979) för vara som förtullats för medlem av kungahuset. Tullfriheten medför enligt I~ kungörelsen (1973:1015Jom rrihet rrån
införselavgift att inte heller skatt eller annan avgift skall utgå for varan.
5.2 Kapitalskatteberedningen
Kapitalskatteberedningen erinrar om att kungahusets skatteprivilegier har
gammal hiivd. De har i huvudsak motiverats av de avseviirda inskriinkningar
som medlemmarna formellt och faktiskt ansetts skyldiga att underkasta sig
i fråga om möjligheterna till inkomstgivande verksamhet. Frågan om kapitalbeskattning for kungahusets medlemmar togs upp år 1947. då förmögenhetsbeskattningen höjdes och en kvarlåtenskapsskatt infördes vid sidan
av den då utgående arvsskatten. Friheten från förmögenhetsskatt bibehölls.
Dödsbon efter medlemmar av kungahuset undantogs uttryckligen från kvarlåtenskapsskatt. Niir kvarlåtenskapsskatten år 1958 avskaffades och inarbetades i arvsskatten b.::stiimdes att den arvs- och gåvoskatteskala som gällde
enligt J\Gr i dess lydelse av år 1941 skulle 1illiimpas pä egendom. som
medlem av kungahuset förviirvar genom arv. testamente eller gåva från
annan medlem diirav.
Beredningens majoritet anser att en utvidgad kapitalbeskallning för medlemmarna av kungahuset skulle inverka på kungahusets möjligheter att fullgöra sina offentliga funktioner. Hiinsyn måste också tas till inskriinkningarna
i förviirvsmöjligheterna frir kungahusets medlemmar. Det rör sig hiir enligt
beredningen inte i första hand om ett skatteproblem utan om en fråga som
hör hemma i andra och större sammanhang. Frågan sägs vidare ha samband
med statschefens stiillning i statsrättsligt avseende. Enligt beredningens majoritet bör man i detta sammanhang således inte göra någon iindring i vad
som giillt sedan 1947 års skattereform utan i stiillet behålla hittillsvarande
övergångsbestämmelser beträffande arvs- och gåvoskallen. Likaså bör nuvarande regler i förmögenhetsskatteförordningen stå oföriindrade.
En ledamot, Alemyr. har på denna punkt anmält avvikande mening. lian
anser att kungahusets medlemmar skall erlägga kapitalskatt och skatt på
avkastning av kapital enligt de regler som gäller för andra medborgare.
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5.3 Remissyttrandena
Från två håll. LO och lä11ssryrclsc11 i Väsrmanlands län. har anslutning
skett till reservantens uppfattning. I övrigt har beredningens stiillningstagamle i den·na ej föranlett erinringar från remissinstanserna.

6 Kapitaliseringstabellerna
6.1 Nurnrande ordning
SF innehåller regler om viirdering av tillgångar av olika slag, bl. a. icke
l'örl"allna fordringar liksom ränta, avkomst eller förmån som utgår för livstid
eller viss tid. För beräkningar av värdet av tillgångar av nu avsett slag finns
!Yra siirskilda tabeller. fogade vid SF. Tabell I utvisar kapitalviirdet av en
efter förloppet av visst antal år till betalning förfallen fordran eller skuld,
varå riinta ej skall beriiknas före förfallodagen. Tabell Il utvisar kapitalvärdet
av en under visst antal år utgående ränta, avkomst eller annan förmån.
Slutligen utvisar tabellerna 111 och IV kapitalviirdet av en livriinta eller annan
förmån som utgår under en mans resp. kvinnas livstid. Tabellerna är uppgjorda efter en räntesats på 5 %. Tabellerna 111 och IV bygger på dödlighetsantaganden för åren 1901-1910. Hänsyn tas även till den eller de
tidpunkter under året som beloppet faller ut. Samma tabeller iir fogade till
AGF.

6.2 Kapitalskatteberedningen

Beredningen framhåller att tabellerna 111 och IV utarbetats på grundval
av statistiska antaganden om dödligheten i landet som numera inte liingre
är giltiga. Vidare anförs om tabellerna i allmiinhet att de priiglas av en alltför
långt driven strävan efter riittvisa i detalj.
Till grund för tabellerna ligger en räntesats på 5 %. Detta iir enligt beredningen i nuvarande allmiinna riinteliige till nackdel för vissi1 skattskyldiga. Skiil kan således anföras för en höjning av procentsatsen. Å andra
sidan skall tabellerna tillämpas under 11ingre tid. Det allmänna riinteliiget
kan komma att ändras. Full riittvisa kan uppnås endast genom rörlig procentsats. Detta iir opraktiskt. Görs tabellerna enklare och mindre detaljerade,
förlorar frågan om procentsatsens höjd något i betydelse. Beredningen har
mot bakgrund av det anförda funnit det försvarligt att behålla den nuvarande
procentsatsen.
För kapitalviirdet av livräntor föreslår utredningen att man liksom hittills
riiknar med uppnådd ålder i hela år. I enkelhetens intresse bör kapitaliseringsfaktorn vid beriikningen av värdet av livsvarig livränta avrundas till
helt tal och en enda dödlighctstabell anviindas. Därvid fi.ireslår beredningen
att den av de svenska livförsäkringsbolagen nu tillämpade dödlighetstabellen,
M64 (för miinJ, anviinds. Denna tabell bygger på en prognos beträffande
diidlighetsutvecldingen som visat sig stämma vill med verkligheten. Skill-
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naden i dödlighetsutveckling mellan miin och kvinnor har visat sig vara
ganska ringa och kan diirför lämnas utan beaktande. Någon korrektion med
hiinsyn till tidpunkten under ett är för utbetalningen bör enligt beredningen
inte heller göras.
För livriintor föreslår beredningen alltså en gemensam tabell 111 för miin
och kvinnor. Tabellerna I och Il föreslås förenklade och i tillämpliga delar
uppbyggda efter samma teknik som livriintetabellcn. För riinta som utgår
under kortare tid iin lem år föreslås kapitalviirdet beräknas enligt tabell I.
Som exempel niimns en riinta om 10 000 kr. under fyra år. Kapitalviirdet
blir 33 000 kr. (90 % av 10 000 kr. för första året + 80 % av 10 000 kr.
för återstf1emle tre år, allt enligt tabell I).
Tabell I föreslås vidare komplettera tabell Il för beriikning av kapitalvärdet
av sådana riintor som skall börja utgå först framdeles. Skall exempelvis en
årlig riinta på 10 000 kr. utgå under sju år med början om fem år, blir värdet
enligt tabell Il lika med 60 000 kr., vilket belopp på grund av uppskovet
nedsiitts enligt tabell I (70 % av 60 000=42 000).

6.3 Remissyttrandena
Beredningens förslag i denna del har av flertalet remissinstanser liimnats
utan erinran. En remissinstans, lanrhrukl'ts ska11cdelcgario11, avstyrker förslaget, som enligt delegationen skulle medföra betydande ojämnheter vid
tilliimpningen. Fiirsiikringsinspektione11 och Folksam har inget att erinra mot
beredningens förslag men förordar att ytterligare en tabell konstrueras för
temporiira och/eller uppskjutna livriintor under hänsynstagande också till
dödligheten. Srenska .fiirsiikringsbolags rik~/iirb1111d framhåller att livförsiikringshnlagen f. n. i det praktiska arbetet anviinder sig av två tabeller, betecknade Illa och IVa, för temporära och/eller uppskjutna livriintor. Tabellerna lir hiirledda ur grund materialet för tabellerna 111 och IV. På samma
siitt skulle en tabell Illa. baserad på en riintefot av 5 % och dödlighetstabellen
M64, kunna tas fram. Eftersom anviindningen av denna tabell förutsiitter
försiikringsmatcmatisk sakkunskap och i vart fall iir avsevärt mer invecklad
iin tilliimpningen av tabellerna 1-111, torde kapitalviirdena liksom hittills fä
tillhandahållas av försäkringsbolagen. Förbundet hemstiiller om ett uttalande
i propositionen rörande anviindningen av en på angivet siitt konstruerad
tahell Illa.

7 Dcpartementschcfrn
7.1

Allmänna synpunkter

Förmögenhetsskatten samt arvs- och gåvoskatten iir kapitalskatter. Förmögenhetsskatten iir årlig och beriiknas i princip 1x1 den skattskyldiges nettoförmögenhet vid beskattningsitrets utg{mg. Skyldigheten att erliigga arvs-

Prop. 1974:98

57

skatt uppstår i och med IOrviirv av arvs- eller testamentslott. Arvsskatten
beriiknas på grundval av lottens viirde vid förviirvstillfallet, dvs. vanligen
vid arvlätarens resp. testators död. Skyldighet att erliigga gåvoskatt uppkommer vid gåva. Gåvoskatlen beriiknas på grundval av g<'ivans viirde.
Skattskyldig för förmögenhetsskatt iir i huvudsak fysisk person, oskiftat
dödsbo och familjestiftelse. Av juridiska personer iir i övrigt endast föreningar och samfund, vilkas medlemmar inw pil grund av medlemskapet
har del i förenings- elkr samfundsförmögenheten, hiiradsallmiinningar och
likartade samfälligheter samt andra stiftelser iin familjestiftelser skyldiga
all erkigga förmögenhetsskatl. En förutsiittning för att skattskyldighet skall
föreligga för st1dana juridiska personer iir emellertid att de iir skyldiga att
erliigga inkomstskatt. Skyldighet att erliigga arvsskatt föreligger i princip
för alla arvs- och testamentstagare. Vissa höggradigt allmiinnyttiga sammanslutningar iir emellertid helt frikallade från skattskyldighet. Gåvoskattefriheten iir mer vidstriickt. Hiir iir allmiinnyttiga sammanslutningar över
huvud taget skattefria.
Såviil förmögenhetsskatten som arvs- och gåvoskatten iir progressiv, dvs.
skatteuttaget ökar med vissa intervaller allteftersom skatteunderlagets viirde
ökar. Arvs- och gävoskattens storlek iir dessutom beroende av vissa andra
faktorer, bl. a. sliiktskapsförhällanden.
Genom lagstiftning år 1970 (prop. 1970:71, lkU 1970:41, rskr 1970:231.
SFS 1970: 170-174) infordes den nyheten pä kapitalbeskattningens nmräde
all förmögenheter i mindre och medelstora familjeföretag behandlades annorlunda iin förmögenhet i allmiinhet. De regler som numera giiller för
förmögenheter i mindre och medelstora fomiljeföretag har redovisats i det
föregående. De år 1970 införda reglerna var emellertid avsedda endast som
ett provisorium. Motivet för denna siirbehanclling var att man i avvaktan
på kapitalskatteberedningens arbete inte ville låta sådan förmögenhet som
investerats i enskilda företag och jordbruk och som kunde s:igas rq1resentera
ett arbetande kapital i iigarens niiringsverksamhet omfattas av elen skiirpning
av flirmögenhets- och arvsskatten som i övrigt genomfördes.
Kapitalskatteberedningen har avslutat sitt arbete med avliimnandet av
betiinkandet tSOU 1971:46) Teknisk översyn av kapitalbeskattningen. Utredningen har behandlat olika spörsmål, st1som den latenta skatteskulden.
farniljeforetagens skatteliittander, organisationsfri\gor rörande arvs- och g{1voskatten samt vissa fn'\gor av speciell karaktiir. bl. a. fr{1gan om beskattning
av kungahusets medlemmar.
Inledningsvis har jag niimnt att jag i detta sammanhang avser att ta upp frågor som sammanhiinger med familjeföretagens problem i förevarande hiinseende. Vidare har jag sagt att jag med hiinsyn till ett beslut av riksdagen [1r 197 3
!inner liimpligt att lösa frågan om kungahusets skatte- och tullfiirrniiner.
Övriga förslag i kapitalskatteberedningens betiinkande bör emellertid inte
tas upp nu i vidare mån iin vad avser vissa åtgiirder i syfte att mot verka
skatteflykt. Organisationsfrågorna rörande arvsskatten kriiver ytterligare
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överviiganden. Även frågan om familjestiftelsernas förmögenhetsriittsliga
stiillning behöver ytterligare överviigas med hiinsyn till rcmissutfollet i denna
del. Frågan om familjeföretagens kapitalbeskattning behöver emellertid inte
fördröjas ytterligare i avvaktan på dessa överviiganden. Min avsikt iir nu
att ta upp de olika spörsmål som hiir skall behandlas siirskilt för sig.

7.2

Familjeföreta~cn

och den latenta skatteskulden

Som jag nyss anf(:>n var 1970 ärs provisoriska regler för små och medelstora
familjeföretag avsedda att undanta dessa företags arbetande kapital från de
då beslutade skiirpningarna av kapitalbeskattningen. Provisoriet iir i huvudsak utformat på följande siitt. Vid förmögenhets beskattning en medges reduktion med 25 % av viirdet av den del av förmögenheten
som överstiger 500 000 kr. Reglerna giiller endast företag, som driver rörelse.
jordbruk eller skogsbruk och vars förmögenhetsviirde inte överstiger 2 milj.
kr. Företaget skall vidare, till minst 75 % iigas av den skattskyldige ensam
eller i förening med högst nio fysiska personer. Den skattskyldige skall
vara ekonomiskt beroende av företaget och bl. a. ha sin viisentliga försörjning
diirav. Vidare skall minst 75 % av elen skattskyldiges totalförmögenhet vara
nedlagd i företaget. Särskilda bestiimmelser gäller för skattskyldig som driver
!lera företag eller som samtaxeras för förmögenhet med make eller hemmavarande barn. Vid a r v s beska t t ni n gen föreligger riitt till skatteeftergift för arvinge eller testamentstagare under förutsiittningar som niira
ansluter till reglerna på förmögenhetsbeskattningens område. Av behållningen efter den avlidne skall 75 % utgöras av sådant företag som omfattas
av förmögenhetsskattcprovisoriet. Den avlidne skall m:ksä i övrigt ha uppfyllt kraven enligt nyssnämnda regler. Dock får företagets viircle hiir uppgå
till 2,5 milj. kr. Den som på grund av arv eller testamente fär riitt till företaget
eller del diiri kan få anstånd med viss del av skatten på hans lott. f-ör
anstånd kriivs emellertid att mottagarens andel av företaget inte understiger
75 % av hans totalförmögenhet. Anståndet får avse 10% av skatten. om
företagets viirde inte överstiger 2 milj. kr. och 5 % av skatten, om företagets
viirde ligger mellan 2 och 2,5 milj. kr. Anståndet skall dock alltid avse
minst 1 000 kr. I princip upphör anståndet fyra år efter beslutet. Visar den
skattskyldige att förutsiittningarna för anstånd varit uppfyllda under anstfodstiden och att n<\gon arvinge eller testamentstagare under samma tid
haft sin viisentliga försörjning av företaget, efterges anståndsbeloppet jiimte
riinta.
Kapitalskatteberedningen har föreslagit att nuvarande provisorium permanentas med vissa iindringar. Reglerna föreslås sålunda skola omfatta endast
formögenhetsskatten och avviigas så att resultatet på liingre sikt blir i huvudsak detsamma som med nuvarande regler. Förctagsförmögenheten föreslås skola uppdelas i en rörelsedel och en förvaltningsdel. Diirvid tillmiits
endast förhiillanclena p;'1 tillgångssidan betydelse. Full skatteliittnad medges,
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om förvaltningstillgångarna inte uppgår till 20 % av samtliga tillgångar i
företaget. Överstiger å andra sidan viirdet av förvaltningstillglmgarna 80 %
av samtliga tillgångar, avses inte skatteliittnad kunna komma i fråga. Provisoriets krav att företagets deliigarkrets skall vara begriinsad till högst tio
fysiska personer föreslås kvarstå oföriindrad. Diiremot bör ägarens anknytning till företaget, som f. n. bestiims bl. a. genom regeln att 75 % av hans
förmögenhet skall vara nedlagd i företaget, i stiillet regleras genom kravet
- utöver det att han skall vara huvudsakligen verksam i företaget - också
skall fä sin viisentliga försörjning diirav. - Frågan om skattelättnad skall
enligt beredningens förslag bedömas med utgångspunkt i familjens sammanlagda företagsförmögenhet. Familjen skall ha haft sin viisentliga försö1jning av företaget. Är familjemedlemmarna samtaxerade. skall någon
av dem ha varit huvudsakligen verksam i företaget. - Det nuvarande kravet
p;! inre sammanhang mellan olika rörelsegrenar i det fall den skattskyldige
driver flera företag föreslås avskaffat. - Skatteliittnaden bör enligt beredningens förslag koncentreras till företagsförmögenheten och knytas an till
ett niirmare angivet förmögenhetsskikt. Överstiger företagsförmögenheten
400 000 kr., föreslås ett avdrag med 25 % av överskjutande del. dock med
högst 400 000 kr. Företaget kommer alltså att ingå i den sammanlagda skattepliktiga förmögenheten med ett lägre viirde.
Kapitalskatteberedningen har därjämte prövat frågan i vad mån hänsyn
vid kapitalbeskattningen b0r tas till framtida inkomstskatter, dvs. s. k. latenta skatteskulder. Det föreslås att latent skatteskuld i varulager beaktas
på så siitt att endast hiilften av den dolda reserven skall anses som skattepliktig tillgång. Det föreslås vidare att de viirden på inventarier som god- .
tagits vid inkomstbeskattningen också skall få tillämpas i kapitalskattesammanhang. I sistnämnda del knyter förslaget an till vad som i princip redan
tilliimpas i praktiken. Medel som står inne på skogskonto, liksom avsättningar tills. k. ddsvådc- och fartygsfonder, skall få redovisas med till hiilften
reducerade belopp. Med hiinsyn till reglerna om den eviga tioprocentiga
realisationsvinstbeskattningen av aktier föreslås dessutom att aktier vid kapitalbeskattningen skall fä redovisas till 95 % av rulla viirdet.
Remissutfollet i vad avser de hiir behandlade avsnitten av kapitalskatteberedningens betänkande måste betecknas som splittrat. Sammanfattningsvis kan sägas att man från näringslivshåll rramfört krav på liittnader
i kapitalbeskattningen för familjeföretagen utöver vad beredningen föreslagit. Remissorgan som företräder andra intressen har riktat kritik mot
beredningens rörslag utifrån andra utgångspunkter. Därvid har bl. a. framlorts uppfattningen att kapitalbeskattningen bör inordnas i ett större skattemiissigt sammanhang, vari företagsbeskattningen i sin helhet hör prövas.
För egen del vill jag framhålla följande. Kapitalskatteheredningen har
efter l 970 års lagstirtning inte haft i uppgift att göra någon genomgripande
översyn av principerna för vtir kapitalbeskattning. r\n mindre har det ålegat
beredningen att se över företagsbeskattningen i dess helhet. A andra sidan
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iir det både naturligt och riktigt att betrakta kapitalbeskattningen som en
betydelsefull del av den direkta beskattningen för såväl fysiska som juridiska
personer. Kapitalskatt betalas niimligen med beskattade medel, såvida inte
t. o. m. det beskattade kapitalet självt måste tas i anspråk.
Enligt den princip som gällde före 1970 års lagstiftning gjordes ingen
skillnad mellan olika förmögenhetsslag såvitt avser skatteuttaget, om man
bortser från viss egendom. som var helt skattefri. I m:h med 1970 års lagstiftning görs skillnad mellan arbetande kapital i vissa slag av familjeföretag
och annat kapital. En sådan skillnad är emellertid teoretiskt sett knappast
motiverad. Jag vill än en gång understryka att 1970 års lagstiftning i här
aktuella delar var avsedd som ett provisorium med det syftet att undanta
vissa kategorier av små och medelstora företag från skatteskiirpningar i avvaktan på kapitalskatteberedningens förslag.
Även om invändningar från principiell synpunkt kan resas mot att göra
skillnad mellan olika slag av förmögenhetstillgångar. finns det andra skäl
som talar för att en sådan skillnad uppriitthålls. Som jag nyss anförde betalas
kapitalskatt med beskattade medel eller med det beskattade kapitalet självt.
Detta förhållande nödvändiggör en avvägning av kapitalskatten mot inkomstskatten. Kapitalskatten ger i första hand upphov till likviditetsproblem.
En avvägning av nu antytt slag finns redan såvitt giiller förhållandet mellan
inkomst- och förmögenhetsskatten dels givetvis i förmögenhetsskattens storlek. dels också i den s. k. 80/85-procentsregeln. Även provisoriet måste naturligtvis ses också mot. bakgrunden av de små och medelstora familjeföretagens siirskilda likviditetssituation.
Kapitalskatteberedningens förslag om permanentning av 1970 års provisorium liksom dess förslag till värdering av lagerinventarier, skogskontomedel m. m. får effekt i första hand för de små och medelstora familjeföretagen. Kravet på lättnad i vad avser dessa företags likviditetssituation
kan därmed tillgodoses i stor utsträckning. Jag har emellertid förståelse
för de inviindningar som framforts mot de föreslagna åtgiirderna. Man har
påpekat att företagen inte klarar av likviditetspåfrestningarna vid· dödsfall då arvsskalten kan vålla extra svårigheter vid sidan av andra ekonom iska problem.
Den form av företagsamhet som direkt eller indirekt berörs av de här
aktuella problemen iir mycket utbredd i landet. Man har beriiknat att omkring
85 % av samtliga rörelsedrivande aktiebolag är s. k. fåmansbolag. Ca 25 %
av samtliga löneanstiillda arbetar i familjeföretag. Vidare finns ungefär
140 000 jordbruk i landet. Även för jordbrukarnas del ger kapitalskatterna
upphov till likviditetsprohlem av samma slag som för familjeföretagen.
Det tinns givetvis ett starkt samhiillsintresse av att skattereglerna i lämplig
utstriickning ges ett sådant innehåll att familjeföretagens möjligheter att
leva vidare och utvecklas inte försvåras. Kapitalskatterna kan inte sällan
välla ekonomiska problem av sådan art att dylika företag inte utan vidare

Prop. 1974:98

61

kan drivas i samma form som tidigare utan måste siiljas till t. ex. investmentbolag. En sådan utveckling iir sjiilvfallet inte önskviird. Till bilden
hör också att tryggheten för anställda i familjeföretag eller jordbruk inte heller bör påverkas av likviditetsproblem som sammanhiinger med friretagets
struktur och egenskap av att vara familjeföretag.
En lösning på de hiir aktuella problemen kriiver mer omfattande åtgiirder
iin vad kapitalskatteberedningen haft anledning att föreslå. Det ligger niira
till hands att viinda uppmiirksamheten friimst mot den omstiindighet som
utgör sjiilva orsaken till likviditetsproblcmet - niimligen de större svärigheterna för iigare av familjeföretag i förhållande till iigare av annat kapital
att omsiitta iigarandelar eller rn fram kapital för att linansiera kapitalskatterna.
Denna omstiindighet motiverar ett hiinsynstagande vid viirderingcn. I fräga
om rörelsetillgångarna linns det sMedes anledning att gå liingre iin beredningens förslag, som betriilfande lager tar hiinsyn endast till den latenta
skatteskulden. I stiillet bör man skapa en viirderingsregel fiir företagsflirmögenheter av innehåll att inventarier och lager i jordbruk och rörelse
skall få upptas till det liigsta viirde som kan godtas vid inkomstredovisningen.
Liittnaden kan motiveras med samma skiil som föranlett riksdagen att medge
konsolideringsmöjligheter i inkomstskattehiinseende. Denna liittnad. som
jag således nu föreslår. kommer att i praktiken gynna endast sådana företag
vars iigarandelar inte omsiitts på kapitalmarknaden. För börsbolag liksom sådana företag i övrigt vilkas iigara ndelar siiljs på kapital marknaden blir den dolda reserven beaktad genom marknadsprissiillningen. Aktier i sådant
företag kommer inte att sjunka i viirde till följd av de hiir föreslagna iindrade
viirderingsreglerna.
Den dolda reserven finns huvudsakligen i varulager och tillgtmgar som
iir jiimstiillda med varulager i skallehiinseende, t. ex. kreatursbesiittningar
i jordbruk. I lliretag diir lager saknas blir liittnaderna mindre påtagliga.
De hiir föreslagna iindringarna i viirderingsreglerna bör tilliimpas vid bestiimmande av förmögenhetsskatt och arvsskatt. Det nuvarande provisoriet
omfattar inte gävoskallen. Jag finner inte påkallat att låta gävoskatten
omfattas av de nya viirderingsreglerna.
Sammanfollningsvis innebiir' mill förslag i princip all vid beriikning av
förmögenhetsskatt och arvsskall inventarier och lager i jordbruk oi.:h
rörelse skall fä viirderas till det drde som kunnat anviindas vid
den skattemiissiga inkomstredovisningen. '.'Jt1gra kvalifii.:erandc regler
i övrigt av den typ som f. n. förekommer i provisoriet synes mig inte päbllade. En begriinsning till personer som arbetar i mretaget eller jordbruket
iir inte iinda1rn\lscnlig och låter sig r. ii. svårligen genomforas med den lösning
som jag hiir har valt. Så liinge tillg{111garna iir bundna i friretagct eller jordbruket iir niimligen likviditetssituationen med avseende p;! dessa tillgångar
inte hiittre for den som inte arbetar i friretaget eller jordbruket iin för den
som gör det. fri'1gan om ett utlösande av "passiva" deliigare skapar niimligen
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samma slag av likviditetsproblem för övriga delägare som kapitalskatterna
gör, så snart andelarna inte kan omsättas på öppna marknaden. De här
föreslagna lättnaderna vid kapitalbeskattningen bör enligt min mening beaktas vid utformningen av de skatteregler som skall gälla när företaget eller
del därav avyttras. Frågan om sådana skärpningar av skattereglerna bör
emellertid inte prövas i detta sammanhang utan när bl. a. realisationsvinstskattekommitten lagt fram sitt förslag.
Som jag nyss rramhållit blir effekterna av mitt förslag olika beroende
på hur tillgångarna fördelar sig i företaget. Lättnaderna blir mest påtagliga
i de fall den huvudsakliga delen av tillgångarna utgörs av varulager. I syfte
att utjämna dessa skillnader, som inte helt kan motiveras av olika behov
av lättnader i olika kategorier av företag, behövs en spiirregel. Denna regel
bör konstrueras så att företagets förmögenhetsviirde i vart fall skall tas upp
till liigst 60 % av det värde som skulle ha följt, om de nuvarande värderingsreglerna i förordningen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt (SF)
och förordningen (1941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGF) tillämpas.
Vid denna jämförelse skall någon hiinsyn till s. k. latent skatteskuld inte
tas. Spiirregeln blir sålunda vanligen inte tilliimplig i annat fall iin niir lagret
uppgår till mer än två tredjedelar av den totala företagsförmögenheten. Det
ankommer på riksskatteverket att meddela nya anvisningar för värdering
av icke börsnoterade aktier. Som jag tidigare niimnt avses det hiir framlagda
förslaget inte skola tilliimpas vid gåvoskatten.
Kapitalskatteberedningens förslag i fråga om viirdering av skogskontomedel samt avsiittningar till eldsvåde- och fartygsfonder har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Jag ansluter mig till dessa förslag. Jag förordar
också i enlighet med beredningens förslag att vid förmögenhetsbeskattningen
hiinsyn tas tills. k. garantiavsättningar. Enligt AGF kan redan_ enligt giillande
riitt sådana avsiittningar beaktas.
Kapitalskatteberedningen har vidare lagt fram förslag i fråga om viirdering
av aktier med hiinsyn till den realisationsvinstskatt som kan antas belasta
aktiens viirde. Det föreslås att aktier vid kapitalbeskattningen tas upp till
95 % av fulla viirdet. Förslaget har mött erinringar från skilda håll. Redan
i samband med införandet av reglerna om aktievinstbeskattning diskuterades
frågan om beaktande av framtida inkomstskatt vid förmögenhetsberiikningen. Jag uttalade diirvid att sådant hiinsynstagande var uteslutet. De av beredningen anl"örda skiilen för förslaget i denna del har inte sådan tyngd
att de föranleder mig att nu ändra uppfattning.
I samband med de frågor som jag nu diskuterat vill jag beröra ett spörsmål
som kan uppkomma vid viirdering av aktier i företag där kapitaltillskott
gjorts av Företagskapital AB. Detta företag, som till hiilrten iigs av staten och till hälften av bankinstituten, har till ändamål att genom bl. a.
förvärv av minoritetsposter av aktier, andelar i ekonomiska föreningar och
liknande riittigheter medverka vid finansieringen av mindre och medelstora
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niiringsföretag hiir i landet. Värderingen för taxeringsiindamål av aktier av
det slag varom hiir iir fråga kommer att i princip grunda sig på de viirderingsregler som jag nu föreslagit. Förekommer emellertid en marknadsmiissig prissiittning. iir det sannolikt att taxeringsmyndigheterna använder
denna som grund får värderingen. Det bör uppmiirksammas att den prissiittning som Företagskapital AB gör vid sina aktieförviirv inte bör anses
som marknadsmässig på grund av de siirskilda omstiindigheter under vilka
denna prissiittning görs.

7.3

Beskattningsåret

~·id

förmögenhetsbcskattningen

Yiirderingen av elen skattepliktiga förmögenheten - i fråga om såviil
tillgångar som skulder - skall ske med hiinsyn till förhållandena vid beskattningsårets utg::\ng. I flertalet fall sammanfaller beskattningsåret med
kalenderåret. Rörelseidkare och jordbrukare kan emellertid ha s. k. brutet
räkenskapsår, vilket innebiir att räkenskapsåret inte sammanfoller med kalenderåret. Om så iir fallet föreligger ingen klar regel om hur förmögenhetsrednvisningen skall ske. Enligt avgörande i praxis har viirderingen av
den förmögenhet som nedlagts i förviirvskällan fått ske med utgångspunkt
i förhållandena vid räkenskapsårets utgång.
Kapitalskatteberedningen har ansett att som huvudregel bör föreskrivas
att skattepliktig förmögenhet skall tas upp till viirdet vid utgången av kalenderåret !Ore taxeringsåret. Är förmögenhet nedlagd i förvärvskiilla, diir
annat riikenskapsår iin kalenderår tilliimpas, föreslås den beräkningen få
ske med ledning av förhållandena vid riikenskapsårets utgång. Har förmögenheten annat iin i ringa mån iindrats före kalenderårets utgång genom
insiittning, uttag eller på annat diirmed jiimförligt siitt, skall emellertid huvudregeln giilla, dvs. beräkning ske efter förhållandena vid kalenden'trets
utgång.
Remissinstanserna har redovisat olika uppfattningar i detta iimne. A ena
sidan har man uttryckt tillfredsstiillelse över en regel som skapar klarhet
i frt1gan. A andra sidan har framhållits att två olika beriikningstidpunkter
för en och sam111a skattskyldig skapar kontrollproblem och möjlighet till
skatteflykt.
Enligt 111in mening är det liimpligt att tidpunkten för viirdering av
skattepliktig förmögenhet entydigt fastslås i författningen. Av lätt insedda
skiil bör denna fräga inte stä öppen. Skulle ett beslut om tidpunkt för värdering av förmögenhet iindras i anledning av besvär över beslutet. kan detta
leda till mycket besviirliga konsekvenser niir det gäller att rekonstruera det
faktiska liiget. Som fra111hållits vid remissbehandlingen innebiir möjligheten
att anviinda olika tidpunkter för viirdering av olika delar av en skattskyldigs
totala förmögenhet risker för skatteflykt och detta leder till särskilda kontrollproblem. Mecl hiinsyn till reglerna om sambeskattning av makars och
barns förmögenheter iir det komplicerat att frångå den generella tidpunkt
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som f. n. gäller för viirdering av förmögenheten, dvs. kalenderårets utgäng.
Jag föreslår således att beskattningsåret vid förmögenhetsbeskattningen alltid
skall vara kalenderåret närmast före taxeringsåret.
Mitt ståndpunktstagande innebär inte att förmögenhet som nedlagts i
förviirvsklilla där annat räkenskapsår iin kalenderår tillämpas skall behöva
viirderas om, dvs. att bokslut skall behöva uppriittas iiven per den 31 december. Man kan anvisningsvis föreskriva alt det ordinarie bokslutets viirden
mr tilliimpas under förutsiittning att hiinsyn tas till insättningar i eller uttag
från förviirvskiillan som inte påverkar resultatet och sker i tidsperioden mellan bokslutsdagen och kalenderårets utgång eller - i det fall riikenskapsåret
utgår efter kalenderåret men före den I mars taxeringsåret -

mellan ka-

lenderårets utgång och bokslutsdagen. I det första fallet måste man göra
justering framåt för insiittningar och uttag som skett efter bokslutsdagen
fram till kalenderårets utgång, i det andra diiremot bakåt, dvs. för insiittningar
och uttag som skett efter kalenderårets utgång men före bokslutsdagen.
Ntigon bedömning av huruvida den bokförda förmögenheten iindrats i ringa
mån eller inte skall således inte behöva göras. Omdisponering i tidsperioden
mellan bokslutet och den 31 december av förmögenheten i förviirvskällan,
dvs. kapitalrörelser som s. a. s. stannar i förviirvskiillan, skall däremot inte
behöva beaktas vid den förmögenhetsredovisning som sker per den 31 december.

7.4

Kun~ahusets

skatte- och tullförmåner

Kungahusets medlemmar tilnjuter sedan gammalt skatte- och tullprivilegier. Skattskyldighct föreligger således inte för anslag som staten anvisat
eller för inkomst av kapital. Inte heller föreligger skyldighet att erliigga formögenhetsskatt. Vidare åtnjuter kungahusets medlemmar tullfrihet. Detta
innebiir iiven att punktskatter och andra avgifter som annars tas ut vid
införsel inte behöver betalas för varor som de för in i landet. Kungahusets
medlemmar behöver inte heller betala fordonsskatt eller bitaccis. I fråga
om arvs- och gtivoskatt giiller en lindrigare skatteskala för kungahusets medlemmar. Detta sammanhiinger med att de tidigare varit helt befriade från
den numera avskaffade kvarlrtlenskapsskatten.
Kapitalskatteberedningen har prövat frägan om kungahusets privilegier
i vad avser kapitalbeskattningen. Beredningens majoritet har funnit att man
inte bör

~indra

nuvarande ordning. En ledamot har

och anfört att samma regler bör

g~illa

anm~ilt

skiljaktig mening

för kungahusets medlemmar som

för andra medborgare i nu avsett hiinseende.
Remissinstanserna har i allmiinhct gmltagit kapitalskattebereclningens
ständpunkt. Ett par instanser ansluter sig till reservantens mening.
Frågan om kungahusets skatte- och tullfrihet har nyligen behandlats av
riksdagen med anledning av motionen 1973:888, vari framfördes ett utredningsyrkandc med syfte att astadkomma jiimstiilldhet i l(jrevarancle hiinscende mellan kungahusets medlemmar ul'l1 övriga medborgare. Skatteut-
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skottet, som avstyrkte utredningsyrkandet, förutsatte i sitt betiinkande SHJ
1973:51 att frågan skulle prövas i samband med överviigandet av kapitalskatteberedningens hiir diskuterade betänkande. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.
För egen del anser jag att skatte- och tullförmånerna för kungahusets
medlemmar nu bör avskaffas. Frågan om de ekonomiska förutsiittningarna
för kungithusets möjligheter att fylla sina statsriittsliga funktioner bör liimpligen prövas i samband med överviigandct av det statliga anslaget till hovhållningen. Av praktiska skiil bör detta anslag inte beskattas. Vid bestiimmande av anslagets storlek bör prövas i vad mån kompensation bör liimnas
för den ekonomiska försämring för kungahusets medlemmar som blir följden
av att skatte- och tullförmånerna avskaffas. Det iir f. n. inte möjligt all
med exakthet uttala sig om effekterna i detta hiinseende av mitt förslag.
Redan nu kan emellertid påpekas att syftet med förslaget att avskaffa kungahusets skatte- och tullförmåner inte iir att åstadkomma standardforsiimring
i fråga orn de villkor varunder medlemmarna har att fullgöra sina offentliga
uppgifter.

7. 5 Kapitaliscringstahcllcrna
För beriikning av viirdet av icke förfallna fordringar, riintor, avkomstförmåner och livriintor har till SF och AGF fogats fyra tabeller. Tabellerna
iir uppgjorda efter en räntesats på 5 %. Livriintetabellerna - olika för miin
och kvinnor - bygger på dödlighetsantagandcn från början av seklet. Kapitalskatteberedningen har föreslagit en gemensam livräntetabcll för män
och kvinnor, som bygger på en modern prognos betriiffande dödlighetsutvecklingen. Vidare präglas de föreslagna tabellerna av en enklare och
mindre detaljerad uppbyggnad. - För egen del anser jag i likhet med remissorganen inom försiikringsbranschen att man på detta område kan arbeta
med något grövre schabloner än vad man hittills gjort. Än viktigare iir
emellertid all tabellerna moderniseras med aktuella diidlighetsantaganden.
Jag förordar därför att nu giillandc kapitaliseringstabcller ersiitts med de
av beredningen föreslagna. I enkelhetens intresse föreslår jag emellertid att
siirskilt kapitalviirde enligt tabell Il inte skall bcriiknas for förmån som utgär
under kortare tid iin fem år. Den av beredningen föreslagna hiinvisningen
i tabell Il till tabell I kan diirför utgå. Liksom hittills skett i den praktiska
tilliimpningen bör - vid sidan om de i författningen intagna tabellerna
- siirskild bcriikning kunna göras för uppskjutna och/eller tidsbegränsade
livriintor.
7.6

ÖHii:a fråi:or

Genom 1970 års lagstiftning iindrades formögenhetsbeskattningens skattepliktsgriinser och skattesatser. Fysisk person, oskiftat dödsbo, utliinclskt
bolag och familjestiftelse skall enligt giillande regler inte erliigga fiirmö-
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genhetsskatt om den beskattningsbara förmögenheten inte överstiger
150000 kr. Skattesatsen i lägsta skiktet - 150000-250000 kr. - utgör
I%. Anledning saknas att i detta sammanhang ta upp frågan om förmögenhetsskattens avvägning och fördelning. En uppriikning av skattepliktsgränsen anser jag dock motiverad bl. a. med hänsyn till utvecklingen av
penningviirdet och den förväntade höjningen av taxeringsvärdena vid 1975
års allmänna fastighetstaxering. Jag föreslår därför en höjning av skattepliktsgriinsen vid förmögenhetsbeskattningen till 200 000 kr. Samtidigt bör
skattepliktsgriinsen för vissa juridiska personer, som inte ändrats sedan ar
1947, höjas från 5 000 till 15 000 kr.
Enligt 39 ~ a) AGF föreligger skattefrihet för gåva av möbler, husgeråd
och andra inre lösören, som är avsedda för gåvotagarens eller hans familjs
personliga bruk. Kapitalskatteberedningen föreslog i delbetäni-;andet ISOU
1969:54) Kapitalbeskattningen att skattefriheten för gåvor av inre lösören
skulle begriinsas till ett värde av 10 000 kr. till samme mottagare under
ett och samma kalenderår. Samtidigt föreslogs att skattefriheten skulle utsträckas till att omfatta även gåvor av yttre lösöre. I prop. 1970:71 Is. 125)
uttalade jag - under hänvisning bl. a. till kontrollsvårigheter av skilda slag
- att nägon ändring av nämnda gåvoskattebestämmelser för tillfallet inte
var påkallad. Sedan dess har saken kommit i ett annat läge genom avgörande
i högsta instans. I detta avgörande medgav högsta domstolen skattefrihet
for gåva mellan makar av möbler, husgeråd och andra inre lösören, sammanlagt värderade till omkring 23 000 kr. Jag föreslår att skattefriheten
för gåvor av lösöre begränsas till gåvor som är av mera privat och personlig
än ekonomisk natur. I enlighet med vad beredningen tidigare föreslagit
och kammarkollegiet nu forordat anser jag en beloppsmässig precisering
lämplig. Möjligheterna till skattefria gåvor bör vara desamma får alla. Anledning saknas enligt min mening att göra skillnad på yttre och inre lösören.
Jag föreslår sålunda skattefrihet för gåvor av lösöre till samme mottagare
avsett för dennes personliga bruk om värdet av gåvorna uppgår till högst
10 000 h. per kalenderår. Överstiger gåvan detta värde intriider således skatteplikt för hela gåvan.
Jag vill i detta sammanhang iiven ta upp en fråga som berör den generella
gåvoskattefriheten enligt 39 ~ cl) AGF. Gåvotagare åtnjuter enligt nämnda
lagrum frihet från skatt för gåvor av samme givare om det sammanlagda
viirdet av gåvorna inte överstiger 2 000 kr., riiknat per kalenderår. Bestiimmelsen syftar till att från skatteplikt undanta smiirrc gåvor av personlig
karai-;tiir. För att hindra skatteOykt bör regeln utformas så att skattefriheten
omfattar endast fullbordade gåvor. Härigenom kommer bl. a. benefika s. k.
barnreverser att helt falla utanför det skattefria området.
Jag föreslår att de nya reglerna i SF och AGF skall träda i kraft omedelbart.
I fråga om kungahuset föreslår jag att de nya arvsskattereglcrna tilliimpas
omedelbart under det att inkomst- och n.irmögenhetsskattereglerna tillämpas
fr. o. 111. 1976 års taxering. Övriga skatte- och tullformåner hör avskaffas
fr. o. 111. den I januari 1975.
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Hem<;tällan

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till
l. förordning om iindring i förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt,
2. förordning om ändring i förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
4. förordning om ändring i förordningen (1947:576) 0111 statlig inkomstskatt,
5. lag om ändring i taxeringsförordningcn (1956:623),
6. förordning om ändring i vägtratikskatteförordningen (1973:601),
7. förordning om ändring i förordningen (1960:603) om bidrag till vissa
handikappade iigare av motorfordon,
8. förordning om upphävande av förordningen (I 970: 171) om beräkning
i vissa fall av beskattningsbar förmögenhet som är att hänföra till företag,
9. förordning om ändring i tullförordningen (1973:979).
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 elen
lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.
Ur protokollet:
Britta Gv/IC'nste11
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