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om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m. m.; 

beslutad den I I mars 1976. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

G.E. STRÄNG 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en höjning av skatten på aktievinster samt en 

skärpning i vissa avseenden av beskattningen av realisationsvinster vid fas

tighetsförsäljni ng. 

Beträffande fastigheter föreslås att realisationsvinst i sin helhet skall vara 

skattepliktig oavsett innehavstidens längd. Nuvarande reduktion av skat

tepliktig vinst till 75 % efter två års innehav skall alltså slopas. I fråga om 

fastigheter som harförvärvatsföreden I januari 1952 skall anskaffningskost

naden i princip anses motsvara 150 % av 1952 års taxeringsvärde. Nuvarande 

indexuppräkning av anskaffningskostnaden liksom det fasta tillägget med 

3 000 kr. per år av innehavstiden behålls, dock med den begränsningen 

att uppräkning och tillägg inte får ske för tid före år 1952: Värdeminsk

ningsavdrag som enligt nuvarande regler skall återföras till beskattning vid 

vinstberäkningen föreslås bli indexuppräknade på samma sätt som anskaff

ningskostnaden. I övrigt förutsätts reglerna för vinstberäkningen förbli i 

stort sett oförändrade. Rätten till uppskov med realisationsvinstbeskattning 

föreslås utvidgad. Uppskov skall i fortsättningen kunna medges även vid 

frivillig försäljning av fastighet som utgör den skattskyldiges permanenta 

bostad. 

Hela vinsten vid aktieförsäljning föreslås liksom hittills bli beskattad om 

försäljningen äger rum inom en innehavstid som i princip motsvarar två 

år. Beträffande aktier som har innehafts längre tid föreslås att 40 '.'ci av realisa

tionsvinsten skall beskattas. Nuvarande bestämmelser om avtrappning av 

skatteplikten under tredje-femte året och beskattning enligt schablon 

av JO % av försliljningspriset vid försäljning efter fem år skall alltså upphöra. 

För att underlätta vinstberäkningen för aktier som innehafts längre tid få-
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reslås en särskild schablonregel. som innebär att anskaffningskostnaden i 

vissa fall får beräknas till belopp som motsvarar halva försäljningspriset. 

Av praktiska skäl föreslås att avdrag liksom hittills får göras med 500 kr. 

från vinst vid försäljning av äldre aktier. 

Nuvarande bestämmelser om realisationsvinstbeskattning för annan lös 

egendom än aktier o. d. skall enligt förslaget behållas oförändrade. 

De nya reglerna avses i princip bli tillämpliga på försäljningar som sker 

efter utgången av mars 1976. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring kom'munalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrives i fråga om kommunalskattelagen (1928:370)1 

dels att punkt 8 av anvisningarna till 22 * skall upphöra att gälla, 

dels att 35 ~ 2 och 3 mom., 36 ~. punkt 5 av anvisningarna till 21 ~. 

punkterna I, 2 och 4 av anvisningarna till 35 * samt punkterna 1-4 av 
anvisningarna till 36 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'Orande ~vdelse Föreslagen lydelse 

35 ~ 

2 mo m. 
2
A1:wtras fastighet. 

som inneh<{/is mindre än f\•å år, är 

hela realisationsrinsten skaueplikti[!, 

utom i ja/I som a11ses i nästa stycke. 

Ilar .fastigheten 1•id GITffringen inne

ha/is fl'(/ år eller mera är endast 75 
procent av vins1en skaffepliktig. 

Har fastighet tagits i anspråk 

genom expropriation eller liknande 

förfarande eller eljest avyttrats under 

sådana förhållanden att tvångsför

säljning måste anses vara för han

den, och kan det icke skäligen an

tagas, att avyttringen skulle ha ägt 

rum även om tvång icke förelegat, 

är endast 75 procent av vinsten skat

teplikTig äl'en om jåstigheTen inne

haJis mindre än två år. Detsamma 

gäller i ji"åga om jastighet~/örsäli

ning. som utgör led i åtgärder för 

jordbrukets eller skogsbrukets yttre 

rationalisering, och sådan avyttring 

av fastighet till staten som ägt rum, 

därför att fastigheten på grund av 

Oygbuller icke kan bebos utan på

taglig olägenhet, samt vidare när 

mark överföres till ny ägare genom 

fastighetsreglering enligt 5 kap. fas

tighetsbildningslagen (1970:988) el-

2 m om . Realisationsvinst på 

grund av m:vuring av f a s t i g h e t 
är i sin helhet skaffepliktig. 

Har fastighet tagits i anspråk 

genom expropriation eller liknande 

förfarande eller eljest avyttrats under 

sådana förhållanden att tvångsför

säljning måste anses vara för handen 

kan - såvida det icke skäligen kan 

antagas, att avyttringen skulle ha ägt 

rum även om tvång icke förelegat 

-den skausAyldigejä uppskov med be

skattning av realisationsvinst enligt 1•ad 

som stadgas i lagen (1968:276) om 

uppskov i vissa fall med beskattning 

av realisationsvinst. Uppskov enligt 

nämnda lagfår vidare åtnjutas vidjas

tighetsavyffring, som utgör led i åt

gärder för jordbrukets eller skogsbru

kets yttre rationalisering, och sådan 

avyttring av fastighet till staten som 

ägt rum, därför att fastigheten på 

grund av Oygbuller icke kan bebos 

utan påtaglig olägenhet, samt vidare 
när mark överföres till ny ägare 

I Senaste lydelse av punkt 8 av anvisningarna till 22 ~ 1972:741. 

2 Senaste lydelse 1971:925. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen ~vde/se 

ler på grund av inlösen enligt 8 kap. genom fastighctsrcglcring enligt 5 

samma lag. kap. fastighctsbildningslagen 

(1970:988) eller på grund av inlösen 

enligt 8 kap. samma lag. Såda111 upp

skovfår äl'en åfl1j11tas om realisations

vinst uppkommit på grund a1• af/ den 

ska11skyldige .fän engångsersättning 

.för inskränkning ijiir:föganderäflen till 

sin fastighet enligt rwt1111·årdslagen 

(1964:822) eller .för motsvarande in

skränkningar enligt andra jö~'/aflning

ar eller.för upplåtelse m• nyt(ianderäfl 

eller servi1111srä11 till .fastigheten på 

obegränsad tid. Som jiirutsäflning jiir 

uppsko1• gäller af/ den skaflskyldige 

har .förvärvat eller avser af/ .fön•ä1va 

fastighet (ersällningfi/astighel) som är 

järn.förlig med den .fastighet till vilken 

realisa1ions1•insten hä11för sig samt an 

realisationsvinsten uppgått till minst 

3 000 kronor. 
Skattskyldig, som haft skattepliktig 

realisationsvinst på grund av avyttring 

eller marköver:föring enligtjöregående 

s~vcke eller på grund a1• all han fått 

engångsersältning .flir inskränkning i 

.förfoganderätten till sinfas/~({het enligt 

natun•årdslagen den I I december 

1964 (nr 822) eller .för motsvarande 

inskränkningar enligt andra jiir:fatt

ningar eller.för upplåtelse av nyt(jan

derätt eller sen•itutsrätt till.fastigheten 

på obegränsad tid, kan. om han .för

värvat eller avser alt.fön•än1afastighe1 

(ersätlningfi(astighel), som ärjän1/iirlig 

med den fastighet till vilken realisa

tionsvinsten här1/ör sig, .fä uppskov 

med beskattning av realisationsvinsten 

i enl~~het med särskilda bestämmelser 

därom. Uppkommer .fi'åga om be

skat1ning av realisations1•ins1 eller om 

beräkning av realisationf!/Örlust på 

grund a1• a1'.1'ttring a1• ersättningfi/as

tighet, beräknas vid tillämpning av vad 

Uppskov enligt .föregående s~1•cke 

med beskattning a1• realisationsvinst 

jär - ä1•en om tvång icke .fiire/egat -

åfl1i11tas när skat1s/..yld~~. som är.f.i•sisk 

person, G\'.Vtlrar jordhruk~/astiglret el
/er.fastighet, som a\'ses i 24 .11 2 mom., 

om realisationsl'insten uppf!.åtl till 

minst 15 000 kronor och tillika Öl'er-

stiger JO proce/11 al' vad den skatts/..yl

dige erhållit jiir .fast(~heten e./ier m•

dragjör kostnad.för a1:i1t1ringen. Som 

jör111sät1ningför uppskm· gäller att den 

skatts/..yldige skall ha l'Grit mantals

skril'en på den a1:i·ttrade .fastigheten 

och skall mantalsskril'Gs på ersä11-

11ingfi/astigheten. Ska11skyldig kan ja 

uppskol' med beskattning m• rea/isa

tionwinst ä1·en när han a1:i·11rar del m• 

den jordbrukfi/astighet där han skall 

l'Gra ma111a/sskril'en ellerjast(~het som 

tillsammans med nämnda .fastighet 

bildat en jörviin•skälla. under ./()rut

sättning all realisationsl'insten är m· 
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i första stycket sägs in11ehm•stide11 .för 

ersä1111ingsf'ast(~hete11 som om m:i•11-

ri11ge11 avse11 den 1idigare i1111ehal'(/a 

./i1S1ighete11. Vad m1 sagts gäller dock 

endast 0111 de11 realisatio11.wi11st som 

Uflf!Skovet m•ser helt eller delvis avräk-

nats från ersä11ni11gsf'as1ighete11s in-

gå11gsvärde. 

Föreslagen ~vdel.\'e 

drn storlek som nyss sagts och ersätt-

11i11g.~Jäs1(~he1e11 tillsammans med den 
jästighet, där den skattskyldige skall 

1•ara 11w111alsskril'en. bildar en jiir-

11ä1vskä//a. 

5 

Har avyttrad fastighet förvärvats av den skattskyldige genom arv, tes

tamente, gåva. bodelning eller annat fång som icke är jämförligt med köp 

eller byte, anses fastigheten förvärvad genom del köp, byte eller därmed 

jämförliga fång som skett närmast dessförinnan. 

Vad som sägs om realisationsvinst genom avyttring av fastighet gäller 

oavsett om fastigheten är belägen inom eller utom riket och äger tillämpning 

även på tomträtt, strömfall och rättighet till vattenkraft. 

3 m o m . 3 A 1:Vt1ras a k t i e , 3 m o m . Realisationsvinst på 

a n de I i a k t i e f o n d . f o n d - grund m• m:vttring av a k t i e , an -

andel eller tecknings- del i aktiefond, fondan-

rätl till aktie eller an- del eller teckningsrätt 

del ekonomisk för- till aktie eller andel 

ening eller i handelsbo- ekonomisk förening el-

1 ag eller m:i·11ras annan rättighet I e r i ha n d e I s bo I ag eller an-

som är jämförlig med här avsedd an

delsrätt eller aktie, dock ej aktie eller 

andel i bostadsaktiebolag eller i bo

stadsförening som avses i 24 ~ 3 
mom., räk11as som skalle{lliktig rea

lisationwinst: 

om egendomen i11nel1Lrf;s 

mindre än 2 år ... /(}() % av vinsten 

2 år men mindre ä11 3 år . . . 75 % 

(/\' Vi/IS/en 

3 år men mindre än 4 år ... 50 % 

av vinsten 

4 år men mindre än 5 år ... 25 % 

av vi11ste11 

nan rättighet som är jämförlig med 

här avsedd andelsrätt eller aktie, 

dock ej aktie eller andel i bostadsak

tiebolag eller i bostadsförening som 
avses i 24 ~ 3 mom., är i sin helhet 

skalle{lliktig, om egendomen harjör-

1·ärvats under det år då a1:1•ttringen 
ske/I ( m:vllringsåref) eller något av de 

två närmast .fiiregående åren. 

Avyttrar skattskyldig egendom Avyttrar skattskyldig egendom 

som här avses och som den skatt- som avses i deua moment och som 

skyldige innehqfi/(>m år eller mera och den skattskyldige har .fön•ärvat tidi-

.fi'amstår det icke som sannolikt alt ar- gare än t1•å år.före ingången a1• a1:vtt-

yttringen sket1 llla111•i11st eller med 1•inst ringsåret, är 40 procent av vinsten 

C'.i Öl'('rst(~ande 5 {lmcent m· md den skalle{lliktig. Från sammanlagda be-

3 Senaste lydelse 1973: I 057. 
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Nul'arandc ~wlelse 

skattskyldige erhåller.för egendomen. 

skall som skallepliktig realisationsvinst 

räknas ett belopp motsrnrande JO pro

cent av vad han erhållerför egendomen 

ejier avdrag.för kostnad.för avyllring

en. Från sammanlagda beloppet av 

skattepliktig realisationsvinst enligt 

detta stycke under ett beskattningsår 

äger skattskyldig åtnjuta avdrag med 

500 kronor. Har den skattskyldige 

under beskattningsåret varit gift och 

levt tills~1mmans med sin make, får 

sådant avdrag åtnjutas för dem båda 

gemensamt med 500 kronor. I intet 

fall får dock skattskyldig åtnjuta av-

drag med högre belopp än som svarar 

mot sammanlagda beloppet av skat-

tepliktig realisationsvinst enligt det-

ta stycke. 

6 

Föreslagen ~vdelse 

loppet av skattepliktig realisations

vinst enligt deua stycke under ell 

beskattningsår äger skallskyldig åt

njuta avdrag med 500 kronor. Har 

den skattskyldige under beskall

ningsåret varit gift och levt tillsam

mans med sin make, får sådant av

drag åtnjutas för dem båda gemen

samt med 500 kronor. I intet fall får 

dock skattskyldig åtnjuta avdrag 

med högre helopp iin som svarar mot 

sammanlagda beloppet av skatte

pliktig realisationsvinst enligt detta 

stycke. 

Kan tillämpning av föregående stycke antagas hindra strukturrationali

sering som är önskvärd från allmän synpunkt, äger regeringen eller myn

dighet som regeringen bestämmer medgiva befrielse därifrån helt eller delvis. 

om företag som beröres av strukturrationaliseringen gör framstiillning diirom 
senast elen dag avyttringen sker. 

Har egendom som avses i detta 

moment avyttrats genom sådan 

tvångsförsäljning som anges i 2 
mom. andra stycket, beräknas skat

tepliktig realisationsvinst icke till högre 

belopp än som motsvqrar JO procent av 

rnd den skal/skyldige erhållerför egen

domen ejier m•dragjör kostnad.för al'-

yttringen. 

Har egendom som avses i detta 

moment avyttrats genom sådan 

tvångsförsäljning som anges i 2 
mom. andra stycket.fiirsta meningen. 

är - om•sell tidpunkten .för .förvärvet 

- endast 40 procent av 1•i11ste11 skat

tepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. fjärde stycket äger motsvarande tillämpning på 

egendom som avses i della moment. 

Från skalleplikt enligt della mo

ment undantages - där ej annat följer 

av nionde stycket - vinst som upp

kommer. när aktie i aktiebolag eller 

andel i h<tndelsbolag,ekonomisk för

ening eller utländskt bolag överlåtes 

mellan sddana .företag inom samma 

koncern, om moderföretaget i kon-

Överlåtes aktie i aktiebolag eller 

andel i handelsbolag. ekonomisk för

ening eller utländskt bolag till sl'enskt 

.företag inom samma koncern, skall 

- där ej annat följer av nionde styck-

et - beskattning m• realisationsvinst 

icke äga rum. om moderföretaget i 

koncernen lir aktiebolag eller ekono-
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cernen är aktiebolag eller ekonomisk 

förening och den överlåtna aktien el

ler andelen innehaves som ett led i 

annan koncernens verksamhet än 

förvaltning av fastighet, viirdepapper 

eller annan därmed likartad lös egen

dom. 

Har fastighet överlåtits på aktie

bolag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening genom fång på vilket lagfart 

sökts efter den 8 november 1967 av 

någon som har ett besUimmande in

flytande över bolaget eller förening

en, beräknas realisationsvinst vid 

hans avyttring av aktie eller andel 
i bolaget eller föreningen som om av

yttringen avsett mot aktien eller an

delen svarande andel av fastigheten. 

Vad nu sagts får icke föranleda att 

realisationsvinst beräknas lägre eller 

att realisationsfårlust beräknas högre 

än enligt reglerna i detta moment. 

Bestämmelserna i detta stycke g1illa 

endast om sådan fastighet utgör bo

lagets eller föreningens väsentliga 

tillgång. De giilla dock icke vid av

yttring av aktie i sådant bostadsak

tiebolag eller andel i sådan ho

sradsrä11s/Ör('11ing som avses i 24 ~ 

3 mom., om avyttringen avser en

dast rätt till viss eller vissa men ej 

7 

Föreslagen ~wldw' 

misk förening och den överlåtna ak

tien eller andelen innehaves som ett 

led i annan koncernens verksamhet 

än förvaltning av fastighet, viirde

papper eller annan diirmed likartad 

lös egendom. Ifall som 1111 avses skall 

den över/å1na ak1ie11 eller andelen an

ses .förvärvad av del öve/'/agande .fö
rerage/ vid den 1idpunk1 och .för den 

anskaffningskos1t1ad som gä/11.för de1 
iiver/å1a11de jöre/agel. Om över/å1el

se11 sker fil/ u1/ii11dsk1förerag. äger re

geringen eller 111y11d~~he1 som regering

en hes1ä111111er medgirn be,/i'ielse Fån 

realisa1io11svi11s1beska11ninge11. A nsö

kan om be/i'ielse skall göras av del 
överlåtande .förelagel senas! den dag 

över/å1clsen sker. 
Har fastighet överlåtits på aktie

bolag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening genom fång på vilket lagfart 

sökts efter den 8 november 1967 av 

någon som har ett bestämmande in

flytande över bolaget eller förening

en, beräknas realisationsvinst vid 

hans avyttring av aktie eller andel 
i bolaget eller föreningen som om av

yttringen avsett mot aktien eller an

delen svarande andel av fastigheten. 

Vad nu sagts får icke föranleda att 

realisationsvinst beräknas lägre eller 

att realisationsförlust berliknas högre 

än enligt reglerna i detta moment. 

Bestämmelserna i detta stycke gälla 

endast om sådan fastighet utgör bo

lagets eller föreningens väsentliga 

tillgång. De giilla dock icke vid av

yttring av aktie i sådant bostadsak

tiebolag eller andel i sådan bos!ads
.förening som avses i 24 ~ 3 mom., 

om avyttringen avser endast riitt till 

viss eller vissa men ej alla bostadslii-
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alla bostadslägenheter i fastigheten. 

Lika med lagfartsansökan anses an

nan ansökan hos myndighet om viss 

åtgärd med åberopande av fånges

handlingen. 

8 
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genheter i fastigheten. Lika med lag

fartsansökan anses annan ansökan 

hos myndighet om viss åtgärd med 

åberopande av fångeshandlingen. 

Om l'inslen l'id.fiirsä(jning ar aklie eller 

andel på grund al' bestämmelserna i 

detta s~vcke beräknas enlig! de regler. 

som gälla .fbr beräkning av vins/ vid 

m:i·11ring avfasrighe1. skall ai'.vllri11gen 

anses ha avse/I den mor ak1ie11 c/IN 

andelen warande andelen a1· ,las1~~

he1en. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och linnes vid avyttringen obe

skattade vinstmedel i bolaget till följd av att större delen av dess tillgångar 

före avyttringen av aktien överlåtits på den skattskyldige eller annan, skall 

som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller för 

aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av större delen av bolagets 

tillgångar ägt rum skall även beaktas tillgång i bolaget som inom två år 
efter avyttringen av aktien, direkt eller genom förmedling av annan, överlåtes 

på den skattskyldige eller honom närstående person eller på aktiebolag. han

delsbolag eller ekonomisk förening. vari den skattskyldige eller honom när

stående person har ett bestämmande inflytande. Har överlåtelse av tillgång 

i bolaget ägt rum efter utgången av det beskattningsår då skaltskyldighel 
för realisationsvinst vid avyttringen av aktie i bolaget uppkom. skall rea

lisationsvinst enligt detta stycke upptagas till beskattning på samma sätt 

som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts äger mot

svarande tillämpning vid avyttring av andel i handelsbolag eller ekonomisk 

förening. Riksskatteverket får medgiva undantag från detta stycke. om det 

kan antagas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat syfte än 

att erhålla obehörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av verket i sådan 

fråga får talan icke föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag, vari aktierna till huvudsaklig 

del ägas eller på därmed jämförligt sätt innehavas - direkt eller genom 

förmedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fåtal fysiska 

personer (fåmansbolag), till ett annat fåmansbolag. vari aktie - direkt eller 

genom förmedling av annan - äges eller inom två år efter avyttringen vid 

något tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom närstående 

person. skall som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige 

erhåller för aktien. Lika med aktieinnehav i det bolag, som förvlirvat aktien. 

anses den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fåmansbolag, som inom 

två år efter avyttringen förvärvar större delen av tillgångarna i något av 

fåmansbolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande bolaget eller i 



Prop. 1975/76: 180 9 

/1/uvarande (vde/se Fiireslagen (rdcf1·e 

bolag, som förvärvat större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen, 

ägt rum efter utgången av det beskattningsår då skattskyldighet för rea

lisationsvinst enligt detta stycke uppkom, får realisationsvinsten upptagas 

till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskatt

ningsår. Vad nu föreskrivits iiger motsvarande tillämpning i fråga om han

delsbolag eller ekonomisk förening eller andel i sådant bolag eller förening 

liksom teckningsrätt till aktie eller annan rättighet jämförlig med aktie. 

Sker avyttringen av organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller fö

religger andra synnerliga skäl, äger regeringen eller myndighet, som rege

ringen bestämmer, för särskilt fall medge undantag från tillämpning av detta 

stycke. 

Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller mor

föräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons 

make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 

nämnda personer är delägare. Med avkomling avses jiimväl styvbarn och 

fosterbarn. 

36 ~ 4 

Från bruttointäkten av tillfällig förvärvsverksamhet må avdrag göras 

för omkostnader, såsom för: 

kostnader, som varit erforderliga rör intiiktens förvärvande, såsom resor, 

ersättning till biträden med mera; 

ränta å upplånade medel. som använts i tillfällig förvärvsverksamhet; 

förlust, som uppkommit i förvärvskällan. 

Att särskilda bestämmelser gälla Att särskilda bestämmelser gälla 

för beräkning av l'inst genom m:rt1ri11g för beräkning äv realisationwinst 

al' .täst~~her framgår av anvisningar- framgår av anvisningarna. 

na. 

!Se vidare anvisningarna.) 

Anvisningar 

till 21 ~ 

(Se vidare anvisningarna.) 

5.5 Till intäkt av skogsbruk 

hänföres intäkt genom avyttring av 

skogsproclukter. därunder inbegrip

na produkter av sådan förädlings

verksamhet, som ingåri skogsbruket, 

genom upplåtelse av avverkningsrätt 

till skog eller genom at'.l'ffring ai· 1•äx

a11de skog i samband med m:vflring 

m· marken. därest icke l'inst på ai•

yflring al'fastigheten i dess helhl'I skall 

4 Senaste lydelse 1967:748. 

5 Senaste lydelse 1972:741. 

5. Till intiikt av skogsbruk 

hänföres intäkt genom avyttring av 

skogsprodukter, därunder inbegrip

na produkter av sådan föriidlings

verksamhet, som ingår i skogsbru

ket. samr imäkr genom upplåtelse av 

avvcrkningsriitt till skog. Likaledes 

hänföres till intiikt av skogsbruk viir

det av skogsproclukter. som den 

skaltskyldige tillgodogjort sig för ny-, 
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heska11as enlig! 27 .11 såsom inkomsr ai• 

ha11delsrörelse eller e11ligt 35 .1' såsom 

realisario11.wi11st. Om realisario11svi11st 

däremor emlasr de/l'is är skattepliktig 

enl(~t 35 1'. ka11 äl'en taxeri11g såsom 

jiir inräkr al' skogsbruk äga rum. Li
kaledes hänföres till intäkt av skogs

bruk värdet av skogsprodukter, som 

den skattskyldige tillgodogjort sig 

för ny-. till- eller ombyggnad eller 

för reparation och underhåll av bygg

nader. markanliiggningar och inven

tarier på fastigheten eller för sitt hus

håll eller eljest för sin, sin familjs och 

sina personliga tjänares räkning 

(vedbrand med mera) eller för arbets

personalens behov eller på annan av 

den skattskyldige innehavd fastighet 

eller i rörelse, som av honom drivits. 

JO 
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till- eller ombyggnad eller för re

paration och underhåll av byggna

der, markanliiggningar och inventa

rier på fastigheten eller för sitt hus

håll eller eljest för sin. sin familjs rn:h 

sina personliga tj~inares riikning 

(vedbrand med mera) eller för arbets

personalens behov eller på annan av 

den skattskyldige innehavd fastighet 

.eller i rörelse, som av honom drivits. 

Vi11st genom m:i•ttring al' växande 

skog i samband med m:rttring av mar

ken skall. om icke l'i11s1en i dess helhet 

skall beskar tas e11lig127 .1' som inkomst 
m• rörelse. beskattas som realisatio11s-
1•inst (i(r p1111kt 2. a. al' a11vis11i11gama 

till 36 o. 

till 35 ~ 

1.0 Ar.fråga 0111 beskatt11ing ar rea- I. A1:vttras jordbruk~fastighet eller 

lisatio11Sl'ins1 rid m:rttring m· jord

bruk~fastighet eller fasrighet, som in

gårt i den skattskyldiges rörelse. skall· 

beaktas rnd i punkr 4 m• am•isningama 

till 21 11 och i punkr I m· anvis11ingama 

till 28 1' sägs rörande beskallning så

som inräkr m· jordbmksfasrigher eller 

rörelse av vad som erhålles vid avrtt

ring ar sådana tillgå11gar. rilka vid be

räk11i11g m• 1•ärdemi11skningsavdrag 

skola hä11töras till maskiner och a11dra 

im·r11tarier (i(r punkr 3 .fiärde stl'Cket 

6 Senaste lydelse 1972:741. 

.fast(l{het, so111 ingått i den ska11skyl

diges rörelse. skall. så1•ida l'iss del a1• 

rederlaget enligt pu11kt 4 m• anvisning

ama till 21 .1' eller punkt I av alll'is

ningama ti(I 28 1' utgör intäkt avjord

bmk~/ast(l{het eller rörelse. denna del 

av reder/ager icke medräknas l'id be

räkning av realisationwinst. 
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och p1111kt 4 tredje strcket al' anvis

ningarna rill 22 .~ samt punkt 7.tlärde 
srycket och punkr 16 rreqje s(vcket al' 

amisningama till 29 .\\). 
2.; I der fall att l'inst å m:vttring GI' 

Jordhmk~fästigher med därå räxa11de 

skog e11dast deMs är skattepliktig så

som realisatio11Sl'inst. ka11jämväl tax

ering.fiir intäkr ar skogsbruk äga rum. 
0111 intäkten av skogsbruk på grund 

ar m:i·rrringcn. heräknadjämlikt 2 I .\I". 
e/icr m'drag mrom i 22 .11 ./Örmäles. 

Öl'ersriger den skarre{llikriga delen av 

rca/isario11Sl'instcn. skall nämligen det 

Öl'ersk,iura11de beloppcr beskarras så

som inkomst av)ordhmk~täsriglwt. Vid 

denna beskattning skall dock iaktta

gas. art rnd som på grund ar m:vrr

ringcn bcskarras såsom intäkr av 

skogsbmk och såsom imäkr al' ri/lflill(r: 

./Örl'än's1·crksa111hct sammanlagt icke 

upptages till högre belopp än den l'id 

.fä.11(~/wrsarl'rrringen uppkomna reali

sarionsvinsten i dess helhet. 

Exempel: 

En skattskyldig.fiirsä/jer nio år e.fier 
.fiirl'än'er en Jordbrukstästighet med 
därå l'äxandr skog. Därl'id uppkom

mer en rea/isarionsl'inst. som enl(rt.r de 

i punkterna I och 2 m· anl'i.mingama 

till 36 1'· angil'na grunderna uppgår till 

5 ()(}(} kronor. AI' denna urgör 75 pro

cem eller 3 750 kronor skarreplikt(r: 

realisationsl'insr. Om den å skogen he

löpancle delen m· köpeskillingen i srä/-

1<'1 Uflplages såsom inräkr m· skogs

bruk. skullc./t'ir den skattskyldige e/ier 

årnjurancle a1· bl. a. al'llrag. som al'ses 

i punkr 8 al' anl'i.mingama till 21.11·. 
llfl(lkomma en behdllen imiikr ar 

skogsbruk å 4 000 kronor. Under så-

7 Senaste lydelse 1972:741. 
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2. Vid a1:vr1ring av .fasr(~het skall 

beräkning av rea/isationSl'insr och rea

/isationsförlusr göras särskilt .tör 1'a("je 

m:vrrrad taxeringsenhet eller del av 

raxeringsenhet. 
• 
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dana.förhållanden skall den skausky!

d~~e uppgil'a 3 750 kronor såsom skat

teplikt~~ realisation.l"l'inst och 250 km

nor såsom intäkt m•jorclbruk~täsriglwt. 

Om den behållna intäkten m· skogs

bruk i stället uppgålf till 6 000 kronor, 

skulle den skauskyldige i det angil'na 

exemplet uppgiva 3 750 kronor såsom 

skattepliktig rea/isations1•inst och I 250 
kronor såsom intäkt al' skogsbruk. 

4.8 Lika med avyttring av fastighet 
anses sådan marköverföring genom 
fastighetsreglering enligt 5 kap. fas
tighetsbildningslagen (1970:988) 
som sker mot ersättning helt eller 
delvis i pengar samt marköverföring 
på grund av inlösen enligt 8 kap. 
samma lag. Har skattskyldig avstått 
mark genom fastighetsreglering en
ligt 5 kap. nämnda lag. beskattas 
uppkommen realisationsvinst en
dast om den eller de ersiittningar i 
pengar som elen skattskyldige fått 
under ett beskattningsår samman
lagt överstigit 5 000 kronor. Såsom 
skattepliktig inkomst upptages så 
stor del av hela realisationsvinsten, 
beräknad enl~~t 35 .~ 2 1110111. andra 

srycket på det totala vederlaget, som 
belöper på vad elen skattskyldige er

hållit i pengar. Vid senare m•i·uring 

skall .fåst~~herens ingångsvärde, om 

deua ej beräknats med ledning av ett 

e.fier reg/eringe11 åsatt raxeringS\'ärde. 

mi11skas med så stor del a1• ingångS\'är

det fiir den tidigare m·stådda marke11 

som ersättningen i pengar utgör ar det 

totala l'ederlaget. Der sålunda mins

kade ingå11gSl'ärdet utgör ingång.wärde 

/lir återsrående del ar fast~rt,hetenjäm

te mark som erlul!lits l'id .fastighets-

8 Senaste lydelse 1972:741. 
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4. Lika med avyttring av fastighet 
anses sådan marköverföring genom 
fastighetsreglering enligt 5 kap. eller 

genom klvl'ning enligt I I kap. fastig

hctsbild ningslagen ( 1970:988) som 
sker mot ersättning helt eller delvis 
i pengar samt marköverföring på 
grund av inlösen enligt 8 kap. sam
ma lag. Har skattskyldig avstått 
mark genom fastighetsreglering en
ligt 5 kap. eller genom k(\'vning enl~~r 

11 kap. nämnda lag, skall såsom skat
tepliktig inkomst upptagas så stor del 
av hela realisationsvinsten, som er

sättningen i pengar. mi11skad med 

5 {){){) kronor, utgör ar det totala vc.:
dcrlaget .för .fåstf~heten, minskat med 

5 {){)() kronor. 
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regleringen. Vad här sägs om minsk

ning ar ingångsvärde gäller äl'en för

hät1ringskostnad. som nedlagts på den 

ai·stådda marken. 

Avyttring av fastighet anses vida

re föreligga när ägare av fastighet fått 

engångsersättning på grund av sådan 

inskränkning i förfoganderätt till fas

tigheten som skett enligt naturvårds

lagen den 11 december 1964 (nr 822) 

eller på grund av motsvarande in

skränkningar enligt andra författ

ningar eller när han fått sådan er

sättning på grund av upplåtelse av 

nyttjanderätt eller servitutsrätt till 

fastigheten för obegränsad tid Ufr 
punkt 8 andra meningen av anvis

ningarna till 21 ~). Engångsersätt

ningen är i dessa fall att betrakta som 

köpeskilling, varvid så stor del av 

fastigheten anses avyttrad som er

sättningsbeloppet utgör av fastighe

tens hela värde vid tiden för beslutet 

om inskränkningen i förfoganderät

ten eller för upplåtelsen av nyttjan

derätten eller servitutsrätten. Vid 

vinstberäkningen får den skattskyl

dige från sammanlagda beloppet av 

den eller de engångsersättningar han 

erhållit under ett beskattningsår. om 

han icke visar att han haft avdrags

gilla omk9stnader enligt 36 ~ till 

samma eller högre belopp, i stället 

åtnjuta avdrag med 2 000 kronor. 

Detta avdrag far dock icke överstiga 

det sammanlagda ersättningsbelop

pet. 

13 
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Avyttring av fastighet anses vida

re föreligga när ägare av fastighet fått 

engångsersättning på grund av sådan 

inskränkning i förfoganderätt till fas

tigheten som skett enligt naturvårds

lagen (1964:822) eller på grund av 

motsvarande inskränkningar enligt 

andra författningar eller när han fått 

sådan ersättning på grund av upp

låtelse av nyttjanderätt eller servi

tutsrätt till fastigheten för obegränsad 

tid Ufr punkt 8 andra meningen av 

anvisningarna till 21 ~). Engångser

sättningen är i dessa fall att betrakta 

som köpeskilling, varvid så stor del 

av fastigheten anses avyttrad som er

sättningsbeloppet utgör av fastighe

tens hela värde vid tiden för beslutet 

om inskränkningen i förfoganderät

ten eller för upplåtelsen av nyttjan

derätten eller servitutsrätten. Vid 

vinstberäkningen får den skattskyl

dige från sammanlagda beloppet av 

den eller de engångsersättningar han 

erhållit under ett beskattningsår. om 

han icke visar att han haft avdrags

gilla omkostnader enligt 36 ~ till 

samma eller högre belopp, i stället 

åtnjuta avdrag med 2 000 kronor. 

Detta avdrag får dock icke överstiga 

det sammanlagda ersättningsbelop

pet. 

till 36 ~ 

1.9 Vid beräkning av realisations- I. Vid beräkning av realisations-

vinst upptages. utom ifall som arses 

i 35 .11 3 mom. andra s~vcket. såsom 

9 Senaste Irdelse 1972:741. 

vinst upptages såsom intäkt vad som 

erhållits för den avyttrade egen-
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intäkt vad som erhållits för den av
yttrade egendomen. Avdrag får -
med iakttagande dock av de särskil
da föreskrifter som enligt punkt 2 ne
dan gälla betl'äf/ande .fastighet - ske 
för alla omkostnader för .förvän·('t 

och avyttringen. således för erlagd. 
köpeskilling, för vad som nedlagts 
på förbättring av egendomen,.för in

köps- och .försä(iningsprovision . .fifr 

stämp('lskatt m. m. Hit räknas jäm

väl kostnad. som und('t tid, då intäkt 

al' Gl'.l'llrad annan .fastighet eller i .fö

rekommande fall del därav beräknats 

enligt 241' 2 eller 3 mom., nedlagts 

på reparation och underhåll al' fas

tigheten eller fastighetsdelen, i den 

mån den m:v11rade egendomen på 

grund därav l'id m:v11ringen befunnit 

sig i bättre skick lin 1•id.förvän·e1. Har 

den skal/skyldige .fäll åtfliuta m•drag 

.för rärd('minsknlng a1• skog elln annan 

naturtillRång på a1y11radfastighe1 eller 

.för l'ärdeminskning a1· täckdiken eller 

andra markanläggningar (jfr punkt 4 

.fjärde-.~jä11e s~vckena m· am•isningar

na till 22 .~· samt punkt 16 femte och 

.~jä11e s(vckena al' anvisningarna till 

29 1'J. skall å andra sidan omkostnad5-

beloppet minskas med sådant m·drag. 

På samma sätf minskas omkostnad5-

h('loppct med avdrag som å117j11tits.för 

\'ärdeminskning m• byggnad samt där

med vid beräkning al' 1•iirdm1i11sk-

11ings{/\'drag likställda tillgångar (ifi' 

punkt 3 /r('dif:' styck('/ och punkt 4 1red

je stycket av all\'isningama till 22 11 

samt punkt 2 b .första stycket m· an

visningarna till ]5 -''. och punkt 16 .Oiir

ck strcket ql' anl'isningama till 29 1'). 

dock ickefijr år då åtflilltet avdrag un

dcrst~f{it 3 000 kronor ('/ler om l'id av

yttringen åtenwma al'skril'ningar sko-

14 
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domen nwd a\'(Jragjö1jörsäljningspro

visio!1 och liknande kostnader. Avdrag 
får - med iakttagande dock av de 
särskilda föreskrifter som gälla enligt 
punkt 2 nedan - ske för alla omkost
nader för egendomen (omkos111adsbe

loppel). således för erlagd köpeskil
ling jämte inköpspro1•ision. stämpel

skall o. d. (ingångsvärdet) och för vad 
som nedlagts på förbättring av egen
domen (/örhä11ringskostnad) m. m. 
Vidare får vid vinstberäkningen den 
skattskyldige åtnjuta avdrag för un
der beskattningsåret utbetalda för
valtningskostnader och räntor, där
est dessa ej böra hänföras till annan 
förvärvskälla. 
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la upplagas som inräkr av jordbruks

fasriglwr eller rörelse. I i111e1 fall skall 

dock omkosrnadsbelopp minskas 

med avdraf.{ .för 1•ärdeminsknlng som 

å111i111i1sj0r år.före år 1914. Beräknas 

anska.f!'ningskostnad .för fasttxhet en

ligt punk! 2 .forsta eller andra srycker 

på grundval av 1•iss1 års 1axeri11gsvärde 

minskas omkostnadsbeloppet endasr 
med värdeminskning.m1•drag.för skog, 

byggnader m. m. som åtf!i11fi1s Fån 

och med nämnda år. Har den skall

skyldige ridigare ålf!illlil awirag .för 

värdeminskning eller dylik! av lös 

egendom. minskas omkosrnadsbelop

per med sådant avdrag, i den mån vid 

avyllringen årervwma av.~krivningar 

icke skola uppta>:as som inräkt avjord
bruk~f'astighet eller rörelse. Vad som 

försrås med i beskaltningsavseend<' å1-
11jutet 1•ärd('l11inskni11gsm•dragf'ramgår 

av 29 1' 1 mom. andra s~vcker. Vidare 

får vid vinstberäkningen den skatt

skyldige åtnjuta avdrag för um;ler be

skattningsåret utbetalda förvalt

ningskostnader och räntor, därest 

dessa ej böra hänföra'> till annan för

v~irvskälla. 

2_10 

IO Senaste lydelse 1976:85. 
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2.a. Skall vid beräkning a1• reali
sations1·i11st på wund av ai:rtrring av 
fastighet 1•ederlaget.för 1•iss del av .fas
tigheten upplagas som intäkt av jord
bruk.~fast~~het eller rörel5e (ifi" punkt 
I av anvisningarna ril/ 35 11)./är i om

kostnadsbelopper icke inräk11as kosr

nad som hä11/ör sig till sådan del m· 

fasti>:heten. 
Som .forbä11ringskosrnad enlig! 

punk! I räknas ä1•en kostnad, som 

u11der tid. då inräkr ar m:v11rad annan 

fasrigher <'ller i./Ör<'kommandef'all del 

dära1· beräknats enl(~t 24 11 2 eller 3 



Prop. 1975/76: 180 

Nuraranclc (vclelse 

16 

Föreslagen (vdclse 

mom .. har nedlagrs på repararion och 

underhåll m• fasrigheren eller .fasr~~

hersdelen. i den mån den m:v11rade 

egendomen på grund därar vid ar1•11-

ringen bl'.fimnil sig i bällre skick än 

vid.forvärver. Förbärrringskostnad och 

därmed jämfbrlig repararions- eller 

underhållskosmadjär dock inräknas i 

omkosrnadsbeloppel endasr för år då 

de nedlagda kostnaderna uppgå/I till 

mins! J 000 kronor. 

Kosrnad enligt f{fregående stycke, 

som 11pp(<ir1s på avskrivningsplan. skall 

normalt anses nedlagd det år då kosr

naden upp/Orts på planen. I andra.fal/ 

skall sådan kostnad normalt anses 
nedlagd när .faktura eller räkning er

hållits. 1•ara1•.framgår 1•ilke1 arbete som 

11(/Ör!S. 

Omkostnadsbeloppet skall miilskas 
med värdeminskningsal'drag. som be

löper på rid .före a1'.vllringen av .fas

tigheten. såsom avdrag för värde
minskning av skog eller annan natur

fil/gång eller .f(jr värdeminskning m· 
räckdiken eller andra markanlägg

ningar (j/'r punk! 4 .fiärde-.~jälle s~vck

ena av wn·isningama till 22 ·'' samt 
punk! lfi femte och ~iärte s~vckena a1• 

anl'isningarna till 29 .l'J. På samma säll 

skall omkos111adsbelopf1el minskas 
med avdrag .för värdeminskning a1• 

byggnad samr därmed 1•ki beräkning 

av rärdemit1skningsavdrag liksrällda 

rilf'l,ångar(i/i· punkt J tre<fje s~vcker och 

punk! 4 tredje stycke! m· anvisningarna 

till 22 .~ samr punkt 2 b .första stycket 
m• anrisningama till 25 ,, och {lllnkt 

lfi .fjärde s~rcket ar am•isningarna till 

29 ,1 ). dock icke./iir år dd avdraget un
derstigir J 000 kronor. Omkosrnadsbe-



Prop. 1975/76: 180 

Nuvarande ~vdelse 

Har fastighet vid avyttringen in

nehafts mer än tjugo år får den skatt

skyldige vid vinstberäkningen, i stäl
let.för köpeskillingen vid.förvärvet, av
draga ett belopp motsvarande 150 

procent av det taxeringsvärde som 

gällde för fastigheten tjugo år före 

avyttringen. Har fastighetl'n förvär
vats år 1914 eller tidigare .tär den 

ska11skyld~l{e även 1•ä(ia att som in

gång.wärde för fastigheten räkna 150 

procel/l av .fastighetens taxering.n'ärde 

.tör år 1914. Fanns taxeringsvärde ej 

åsatt tjugo år före avyttringen eller 

för år 1914, får motsvarande värde 

uppskattas med ledning m' taxerings-
1•ärdet .tör fastighet. i vilken den av

yttrade egendomen ingått. eller när
mast därefil'f åsalla taxerings1•ärde. 

2 Riksdu!!,en /IJ75!76. I suml. Nr 180 
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loppet skall minskas ä1·en med belopp 

varmed .fastigheten avskrhiits i sam

band med ianspråktagande al' inves

terings.fond e. d. 
Vid beräkning av omkostnadsbelop

per skallfastigher. som.förvärvats.före 

år 1952, anses.fön'än·ad den ]januari 

1952. lngångsvärdet skall dän•i<I anses 
utgöra 150 procent av.fastighetens tax

eringsvärde .för år 1952. Hänsyn skall 

vid vinstberäkningen icke tagas till 

kostnader och avdrag som belöper på 

tid före år J 952. Dock.tär det vid .för

värvet erlagda veder/aget.förfastighe

ten upptagas som ingångsl'ärde, om 

den skatts!..yldige kan visa an köpe

skillingen överstiger 150 procent av 
taxeringsvärdet för år 1952. Fanns 

taxeringsl'ärde ej åsatt.för år 195:! . .tär 
motsvarande värde uppskattas med 
ledning av raxeringsiiärdet .för .fastig

het, i vilken den avyttrade egendomen 
ingå/I, eller närmast däre.fier åsatta 

taxeringsvärde. 

Har fastighet vid avyttringen in

nehafts mer än tjugo år får den skatt
skyldige vid vinstberäkningen som 
ingångsvärde upptaga ett belopp mot

svarande 150 procent av det tax

eringsvärde, som gällde tjugo år före 

avyttringen. Har taxeringsvärdet 
åsa11s vidfasli.<;;hetstaxering som verk
ställts år /970 eller senan· .tär dock 

som ingdng.Sl'ärde upptagas enda.11 133 
procent a1• taxeringsvärdet. Om in

gångwärdet beräknas med lr"dning av 

det taxeringsvärde som gällde (jugo år 

.fbre m:v11ringe11. skall hänsyn 1•id ri11st

brräk11ingen ickr tagas till kostnader 

och avdrag. som belöper på tidigare år 

än (jugo år.före a1:vttringen. Fanns tax

eringsvärde ej åsatt tjugo år före av

yttringen, får motsvarande värde 
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Har avyttrad fastighet förvärvats 

genom arv eller testamente eller 

genom bodelning i anledning av ma

kes död, får den skattskyldige, i sHil

let för köpeskilling eller motsvaran

de vederlag för fastigheten vid när

mast föregående köp, byte eller där

med jämförliga fång eller i stället för 

ett med stöd av föregående stycke 

framräknat värde, avdraga 150 pro

cent av fastighetens taxeringsvärde 

året före det år då dödsfallet inträf

fade eller motsvarande i arvsskatte

hänseende gällande värde, förutsatt 

att dödsfallet ägt rum efter år 1914. 

Fanns sådant taxeringsvärde ej åsatt 

får motsvarande värde uppskattas på 

sätt som angives i.första stycket sista 

meningen. 
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uppskattas på sätt angives i femte 

stycket sista meningen. 

Har avyttrad fastighet förvärvats 

genom arv eller testamente eller 

genom bodelning i anledning av ma

kes död, får den skattskyldige. i stäl

let för köpeskilling eller motsvaran

de vederlag för fastigheten vid när

mast föregående köp, byte eller där

med jämförliga fång eller i stället för 

ett med stöd av föregående stycke 

framräknat värde, som ingångsvärde 

upptaga 150 procent av fastighetens 

taxeringsvärde året före det år då 

dödsfallet inträffade eller motsva

rande i arvsskattehänseende gällan

de värde, förutsatt att dödsfallet ägt 

rum efter år I 952. .4'gde död.~taller 
rum efter år 1970 får dock som i11-

gångsvärde upptagas endast I 33 pro

cent av taxeringsvärdet eller motwa

rande i arvsskaffehänseende gällande 

värde. Fanns taxeringsvärde ej åsatt 

året.före det år då dödsfallet inträffade, 

får motsvarande värde uppskattas på 

sätt som angives i femte stycket sista 

meningen. Har ingångs1•ärder uppta

gits med stöd av bestämmel~erna i deffa 

so1cke, skall hänsyn vid rinstberäkning

en icke tagas till kostnader och avdrag, 

som belöper på tidff{are år än året.före 

dödsåret. 

Beräknas ingångsrärdet med led

ning av taxeringwärde skall. såvida 

viss del av taxeringsvärdet avser ege11-

dom som vid beräkning al' l'ärde

minskningsavdrag häntöres till maski

ner och andra inl'entarier (ifr punkt 1 

av anvisningarna till 35 .0. taxerings

värdet reduceras med den del därav 

som kan anses belöpa på egendom av 

nyss angiver slas:. Sådan reduceri11g 

skall dock icke göras om mindre än 25 
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Det för fastigheten gällande in

gångsvärdet - antingen detta utgör 

köpeskillingen vid förvärvet, tax

eringsvärdet tjugo år före avyttring

en, taxeringsvärdet för år 1914 eller 

taxeringsvärdet året före dödsfallet 

eller motsvarande värde - liksom de 

förbättrings- eller därmed jämförliga 

reparations- och underhållskostna

der, för vilka avdrag får ske, skola 
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procent m· hela l'ederlaget.förden m:v11-

rade .fast~~heten belöper på egendom, 
som 1'id beräkning m• \'ärdeminsknings

avdrag hänföres rill maskiner och andra 
inl'enlarier. 

Skall taxeringsvärde! reduceras en

lig! föregående s(vcke iak11ages.fö(ian

de. Har raxeringsl'ärder åsaf/s ridigare 
än vid 1975 årsfasrighetsraxering, skall 

taxeringsvärde! reduceras med så sror 

del däral' som vederlaget.för egendom, 

som vid beräkninf{ m• värdeminsknings

al'drag hä11föres till maskiner och andra 

invenrarier, utgör av hela vederlaget.för 

den a1:vrtrade .tastigheren. Vad nu 
sagrs gäller även om raxeringsvärdet 

åsa/ls år 1075 eller senare, dock all 

1•id beräkningen skall bortses/rån den 

del av vederlaget vid a1'.vttringen som 
belöper på egendom som enlig! 5 .\1 5 
mom. är undantagen.från ska11eplikt. 

Kan den skarts/...)>/dige visa all den an

del av raxeringsvärdet som kan anses 
belöpa på egendom, som vid beräk

ning av värdeminskningsavdrag hän

.föres rill maskiner och andra inven
tarier, är mindre än den andel av hela 
vederlaget .tör den avyllrade .fasrig
heten som kan anses belöpa på egen
dom al' nu angiver slag. får dock tax
erinf!,svärder reduceras på grundval av 
.förhållandena vid jast~~hersraxering
en. 

Det för fastigheten gällande in

gångsv'drdet - antingen detta utgör 

köpeskillingen vid förvärvet, tax

eringsvärdet tjugo år före avyttring

en, taxeringsviirdet för år 1952 eller 

taxeringsvärdet året före dödsfallet 

eller motsvarande värde - liksom de 

förbättrings- eller därmed jämförliga 

reparations- och underhållskostna

der. för vilka avdrag får ske och de 
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omräknas till de belopp, vartill de 

skulle ha uppgått efter det allmiinna 

prisläget under det år då avyttringen 

skedde. Angående omräkningen, när 

den skauskyldf'-'e erhållit uppskov med 
heskallning av rea/isationwinst en/~~/ 

35 .\' 2 1110111. tretfie stycket. gälla sär

skilda bestämmelser. 
Omräkningen sker med ledning 

av en indexserie, grundad på kon

sumentprisindex och levnadskost

nadsindex. med år J914sombasår. Om 

ingångSl'ärdet avser år.fore år 19 i 4 sker 

omräkningen som om fastigheten .för

värvats år 1914. Riksskatteverket 

fastställer årligen omräkningstalen. 

Har avyttring av fastighet omfat

tat byggnad, som i huvudsak är av

sedd att användas för bostadsända

mål. avdrages ytterligare ett belopp 

av 3 000 kronor för varje påbörjat ka

lenderår före taxeringsåret som bo

stadsbyggnaden under innehavsti

den funnits på fastigheten. dock icke 

för tidigare år än år 1914. Finnes på 

fastigheten mer än en bostadsbygg~ 

nad beräknas nu avsett avdrag en

dast för fastighetens huvudbyggnad. 

Sker vinstberäkningen med utgångs

punkt från taxeringsvärdet tjugo år 

före avyttringen enligt första stycket 

ovan eller från taxeringsvärdet året 

före dödsfallet enligt andra stycket 

ovan eller motsvarande värden. får 

avdrag enligt detta stycke ej ske för 

tidigare år än tjugo år före avyttring

en eller året före dödsfallet. 
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värdeminskningsavdrag m. m.. 1•ilka 

skola minska omkos111adsbeloppe1, 

skola omräknas till de belopp, vartill 

de skulle ha uppgått efter det allmän

na prisläget under det år då avytt

ringen skedde. 

Omräkningen sker med ledning 

av en indexserie, grundad på kon

sumentprisindex. Riksskatteverket 

fastställer årligen omräkningstalen. 

Har avyftring av fastighet omfat

tat byggnad, som i huvudsak är av

sedd att användas för bostadsända

mål och som vid a1~vt1ringstil(f(ille1 mrit 

eller bort vara åsatl ett taxerat bygg

nadsvärde av lägst JO 000 kronor. av

drages ytterligare ett belopp av 3 000 

kronor för varje påbörjat kalenderår 

före taxeringsåret som bostadsbygg

naden under innehavstiden funnits 

på fastigheten, dock ir.ke för tidigare 

år än år 1952. Finnes på fastigheten 

mer än en bostadsbyggnad beräknas 

nu avsett avdrag endast för fastig

hetens huvudbyggnad. Sker vinstbe

räkningen med utgångspunkt från 

taxeringsvärdet tjugo år före avytt

ringen enligt ~iiille stycket ovan eller 

från taxeringsvärdet året före döds

fallet enligt sjunde stycket ovan eller 

motsvarande värden, får avdrag en

ligt detta stycke ej ske för tidigare 

år än tjugo år före avyttringen eller 

året före dödsfallet. Om bostadsbygg

nad rh·its eller/örstörts genom brand el
ler liknande, skall 1•id tillämpning GI' 

bestämmelserna i detla s~vcke bo-
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Fiirbäuringskostnad eller därmed 

,iiin1/i.irlig reparations- och underhålls

kostnad, som den skattskyldige ha.ff.lör 

den m:rttradejastf~heten under inne

lwvstide11. inräknas i de m•dragsgilla 

omkostnadema enligt punkt I omn 

endast .för ar då de ncdf(Jgda kostna
t!crn(J 11ppgdlf riff minst 3 ()(}() kronor. 

Avdragf(ir/iirhätrringskosrnadjdr icke 

i ndgot Ji1ll ri/lf{odoräknas .för tid .liire 

år 1914. Sker vinstberäkningen med 

11rgdngsp11nkt.fi"ån f(Jxeringsvärder rju

go år ./iire m:ruringe11 enligr ji.irsta 

stycket Man ellerji"dn ta.w'ringsviirder 

året.fi.ire diid\/allet enlfr;:t andra stycket 

ovan eller motsmrande värden,.far {/\'

drag ej skejiir/örbiittringskostnad som 

uppkommit tidff{are än (jugo år .tiire 
a1ylfringcn eller tidigare än årer .före 

diid\"/ållet. 
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stadsbyggnad (JflSes haji1nnits pdjastig

heten ä1•en under denna tid. om arbe1et 
med afl upp/öra ersättningsbyggnad 

igångsalfs inom efl år. Afotsmrande 

sk(Jllgälla om en bostadsbyggn(Jd under 

högst ett år tagits i anspråk hul'lldsakli

genjör annat ändamål än bostad1"än

damål. 

Vinstberäkning på grund m· arrtt

ring m· del arfastigher skall grundas på 

.förhållandena på den m:rttrwle/astig
hetsdelen. Om den skatt

skyldige så önskar skall dock så stor 

del ar det.för helajast(~heten beräk

nade omkostnadsbeloppet - i .före

kommande fall minskar med l'iirde

minskningsavdrag m. m. - anses be

löpa på den m:rttrade delen som ve

der/(Jgct .för jast(r;:hetsdclen utgör a1• 

.fastighetens hela ränte l'id avyttrings

till/'iillet. Om den Gl'.Vttrade delen arser 

en eller rtt ,/äta! tomtrr a1•sedda att 
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bebyggas med bostadshus och reder

laget är mindre än JO procent av fas

tighetens wxeringsvärde . .tär vidare in

gångs1·ärdet på den G\)'ftrade .filstig

hctsdelen uran sänkilcl utredning be

räknas till I krona per kvadratmeter, 

dock ej till hijgre belopp ä11 köpeskil

lingen. 

Vad i de två .första ml'ningama av 

.föregående srycke .föreskririts gäller i 

tillämpliga delar även vid marköl'er

.föring enligr fastighersbildningslagen 

(19 70:988). 

Har den skartskyldige erhållit sådan 

engångsersälfning som avses i punkt 

4 andra s~rcket a1• anvisningarna till 

35 ''· skall så stor del ar det jör hela 

.fåstigheten beräknade omkostnadsbe

loppet - i.förekommande.fåll minskat 

med värdeminsk11ingsavdrag m. m. -

anses belöpa pcl den del avfåstigheten. 

som ersärtningen a1•ser. som engångs

ersättningen utgör av .f(Jsr('o!,hetens 

hela värde 1•id tiden.tör upplårelsen el

ler inskränkningen i.förf'oga11derälfen. 

Har den skattskyldige under inne

hm•stiden m:vrtrat del av.fåsrighet skall 

hän.~rn tagas härtill vid beräkning m· 
det omkost11adsbelopp som.fär avdra

gas vid 11instberäkninge11 i anledning a1· 

avy11ring av årerstoden a1•.f'astigheten. 

Kan utredning ickeförebringas om den 

andel m· omkostnadsbeloppet - i .fö

rekommande fall minskat med l'ärde

minskningsavdrag m. m. -.för .fåst('o!.

heren. som belöpt på den m:r11rade 

fastighetsdelen, skall denna andel an

ses ha morsrarat hä(fle11 a1· erhdllen 

ersätt11i11gfi>rfas1('o!,hersde/e11. Andelen 

skall dock i i11ter .fåll anses örersriga 

omkostnadsbeloppet - i.törekomman

de .fåll minskar med värdeminsknings-
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Kostnad för förbättringsarbete el
ler därmed jiimförligt reparations
och underhållsarbete, för vilket er
sättning på grund av skadefårsäkring 
utgått, beaktas icke vid beriikning av 
realisationsvinst i vidare mån iin 
kostnaden överstigit ersättningen. 
Har ersättning på grund av skade
försiikring uppburits med större be

lopp än det som gått åt för skadans 
avhjiilpande gäller följande. Fastig
hetens ingångsvärde, uppräknat en
ligt tredje ochfemre srrckena till tiden 
för skadetillfället. minskas med 
skillnaden mellan ersättningen och 
kostnaden för skadans avhjälpande. 
För tid efter skadetillfället ligger 
återstoden av det uppriiknade in-
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ardrag m. m. - ./Ör heia jastighl'fen 

omedelbart .före G\}'ttringen m· .fastig

hersdelcn. 

Vad i.föregående S~l'cke.f(ireskrh'its 
äger motsrnrande tillämpning om den 

skattskyld(r!,e under i1111ehavstide11 er
hållit engångsersä1111ing som avses i 

punkt 4 andra stycke/ av am•isningarna 

till 35 .11. liar den skallskyld(ge under 

inneharsriden avstått från mark 

genom markiire1:/iiring enl(r!.1 fastig

hetsbildningslagen (1970:988), skall 

omkostnadsbeloppel på å1ers10den av 

.tast(r!,heten anses ha minskat med så 
swr del m· 0111kos1nadsbeloppe1.f{jr den 

lidigare ars1ådda marken som ersä11-
ni11gen i pengar 111gjor1 av del /Otala 

vederlagel .för marken. 
Beräknas omkostnadsbeloppel l'id 

den sllllliga m:rttringen med ledning 

av el/ taxeringsvärde som åsal/s e.fter 

del alt dela1:r11ringen. mark11pplå1el
sen eller markiil•e1/(iringen m. m. ägt 

rum, äro bestämmelsema i de Nå fö

regående s~vckena icke 1illämp/iga. 
Kostnad för förbättringsarbete el

ler c.lärmec.I jämförligt reparations
och underhållsarbete, för vilket er
sättning på grund av skadefårsäkring 
utgått, beaktas icke vid beräkning av 
realisationsvinst i vidare mån än 
kostnaden överstigit ersättningen. 
Har ersättning på grund av skade
försäkring uppburits med större be
lopp än det som gått åt för skadans 
avhjälpande gäller följande. Fastig

hetens ingångsvärde, uppräknat en
ligt tionde stycket till tiden för ska
detillfället. minskas med skillnaden 
mellan ersättningen och kostnaden 
för skadans avhjälpande. För tid 
eticr sk;ic.letillfället ligger återstoden 
av det uppräknade ingångsvärdet till 
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gångsvärdet till grund för uppriik

ning enligt trecfje stycket. 

Avyttrar delägare i fåmansföretag 

eller honom närstående person fas

tighet till företaget får vid vinstbe

räkningen fastighetens ingångsvärde 

icke beräknas på grundval av tax

eringsvärde enligt första eller andra 

stycket. Ej heller får omräkning göras 

enligt tredje stycket eller tillägg göras 

enligt femte stycket. Riksskattever

ket får medge undantag från bestäm

melserna i detta stycke om det kan 

antagas att avyttringen skett av or

ganisatoriska eller andra synnerliga 

skäl. Mot beslut av riksskatteverket 

i sådan fråga får talan icke föras. 
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grund för uppräkning enligt tionde 

stycket. 

Avyttrar delägare i fåmansforetag 

eller honom niirstående person fas

tighet till företaget får vid vinstbe

räkningen fastighetens ingångsviirde 

icke beräknas på grundval av tax

eringsvärde enligt ~jiiffe och ~junde 

styckena. Ej heller får omräkning gö

ras enligt tionde stycket eller tillägg 

göras enligt w(lie stycket. Riksskat

teverket får medge undantag från be

stämmelserna i detta stycke om det 

kan antagas att avyttringen skett av 

organisatoriska eller andra synnner

liga skäl. Mot beslut av riksskatte

verket i sådan fråga får talan icke fö

ras. 

2. b . .4 \'.\'firas aktie eller andel i ak

rie,fond och har akrien eller andelen 

förvärrats tidigare än n•å år .före in

gången ar m:vffringsdrer (dldre aktie 

eller andel). gälla bestämmelserna i 

andra och rre(/je s~vckena. 

Som anskaffningskostnad .för äldre 

akril: eller andel anses i regel den 

genomsnittliga ansk(l//i1ingskostnaden 

.för samrliga äldre aktier eller andelar 

av samma slag som den m:vffrade. vil

ka den skaffskyldige innehar vid av

yttri ngst il(f'iillet. 

Anskafli1ingskosrnad fiir äldre ak

tie. som är noterad (Id börs eller jö

remdl .för liknande notering. och .för 

äldre andel i aktie,fond.fdr bestämmas 

till beloflfl som motsrarar hä(fien m· 

\'(Id den skattsky!tl~~e erhåller.för ak

rien eller andelen e/il'/' awlrag/ör kost

nad .fiir m:rttringen. Kan den skart

skyldigc göra sannolikt att en beräk

ning enh~t andm srrcket leder till högre 

belO(lfl, skall dock detta hiigre belop(I 

anses som anskq//i1iilgskost11ad. 
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Fra111s1år det å andra sidan som 

uppenbar/ alt e11 beräkni11g enlig/ and

ra stycket leder till lägre belopp, anses 

de/la lägre belopp som ansk(Jffilings

kostnad. 

A 1:v1tras fondandel eller /ecknings

räll till äldre ak1ie, som avses i /re<!ie 

s~vckel, äga bes/ämmelserna i sisl

nämnda s~vcke motsmrande 1illämp

ning. Dän•id m•se andra och lredje me

ningarna den del av anskajf;1ingskos1-

naden/öraktien. beräknad enlig! andra 

s~vckel, som belöper på.fondandelen el

ler teckningsrällen. 

Vid al'rltring)hr senare lel'erans m· 
aktie som är arsedd all./Ö11"ärms i a11-

sl111ni11g lill lel'eransen (terminS<{//är), 
skall skallepliklig realisationsrinst an

ses ha uppkom111it. trots att aktien/iir

l'Örl'([s e.fiN m:i·1tri11ge11. Motsm

ramle gäller 0111 m:rttringen al'sett lå

nad aklic, so111 skall dtcrställas till 

långil'aren ge110111 iil'erlämnande m· 

ak1ie m· sa111111a slag ./Örl'än·ad i an

sl11111ing fil/ återställandet (blanknings

q//{ir). Vins/ eller .fiir/11s1 ricl blank

ningsq/liir skall hNiiknas som skillna
den 111el/an l'([d som erhålles l'icl al'

y11ringe11 ar den k111ade ak1ien och an

skq//;1ingskost11ade11 .tiir mo1wara11de 

aktie, som åters1äl/cs till långiraren. 

Har aktien icke å1crstäl/1s till kingi
mren .fiirc 111gången m· det år, som 

.följer närmas/ <:fier a1:v11ringsåret. 

skall skillnaden mellan rnd den skal/

skyldige erhållil./Ör den al'\lftrade ak

lien och rärdet m• motsmrande aklie -
beriik11at e.fier den lägs/a he1a/k11rs el

ler. 0111 sådan saknas, den lägsta kiip

kurs. som 1101era1s ji"ån m:mringsda

gen 1il/ utgången m· sistnämnda år -
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anses som skartep/ikt~g rca/is(//io11s

ri11St. .4 rdragsgill realisa1io11.~/(ir/us1 

skall diirrid l'./ anses ha uppko111111i1. 

Om rid å1erlä11111a11de1 m· i/i·ågamran

de aktie denna anskq//"als till e11 pris. 

som är lägre iin det som heräkna1s vid 

lidigare ri11s1heräkning. skall skillna

den 11pptagas som ska11cp/iktig reali

S(//i(}nsri11s1 del år dd ak1irn åtcrs1ällts 

1ill ld11girare11. /far i ställe1./ör/11s111pp

ko111111i1 är denna mt ame som ar

dragsgill rcalisa1iv11s/örl11s1. 

Har hiir i riket bosatt skattskyldig 

jiirrär\'G/ utländsk aktie .fi"dn a1111a11 

sådan ska11skrldig och sa1111icligt .J(ir

värrat en riitt~g/ll't alt omplacera ak

tien i annan 111/iind~k aktie (sll'i1d1riitl) 

gäller jii{jandc. Kos111ad j(ir jiirviirrel 

m· clc1111a riillighct el/c1: crsiit111i11g i 

samband med a1:rttri11g ar densamma 

skall vid beriik11i11gc11 m· skattepliktig 

rca/isatio11srins1 eller Ol'llragsgill rca

lisation.~/iirlust i samhand med m:r11-

ri11g av den 111/iindska ak1ie11 icke in
räknas i a11skq//i1i11gskos1nade11 eller 

den crhdllna likriden för ak1ien. 

Vad i.kmtc och siiitte s1yckcna sägs 

om aktie gäller ii1·cn annan cgcndo111 

so111 m·scs i 35 1' 3 1110111. 

:!.c. Vid m:r11ring ar egendom som 

arscs i 35 ,, 4 mo111. iakttages/ii(ia11de. 

Har den skal/skyldige tidigare dtnj111i1 

al'llragji.ir 1·ärdemi11sk11ing eller drlikt 

ar egendomen, minskas omk(}sfnads

beloppet 111ed sddall/ ardrag, i de11 

mdn rid m:i·11ri11gen dtenwma avskrir

ningar icke skola 11pp1agas som i111äk1 

m·jordhruks/as1ighe1 eller riirelse. Vad 

som/i.irstds med i bcskattningsar.1n·11-

dc å111/111e1 1·iirde111i11skni11gsardrag 

jiwngdr ar :!9 .1' I mom. andra s1rcke1. 
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Nu\'(/rande ~vdelse 

3. 11 Förlust genom icke yrkesmiis
sig avyttring (realisationsförlust) får 
avdragas vid inkomstbcriikningen i 
enlighet med punkt 4 nedan. Rea
lisationsförlust skall beräknas på 
samma siitt som realisationsvinst en
ligt punkterna I och 2. Vid förlust
beriikningen får dock fastighets in
gångsvärcle icke beräknas på grund
val av taxeringsviirde enligt punkt 
2/iirsta eller andra stycket. Ej heller 

får omr[ikning göras enligt punkt 2 
rrc1{ie stycket eller tillägg enligt 
punkt 2./i'mte stycket. liar den med 
för! ust a vyttracle egendomen inne
hafts under sådan tid att, om vinst 
i stiillet uppstått vid avyttringen, en
dast del av vinsten skulle ha riiknats 
till skattepliktig realisationsvinst, 
medgives avdrag endast för motsva
rande del av förlusten. Har förlusten 
uppkommit vid fastighetsreglering i 
fall som avses i punkt 4 av anvis
ningarna till 35 ~.medges avdrag en
dast för så stor del av förlusten som 
belöper på vad den skattskyldige er
hållit i pengar. /.fall då morwarande 

realisatiomi·inst skulle ha heräknars 

tn<.'d tillämpning av 35 .\' 3 mom. andra 

stycker fdr ingen del ai· jör/11sten m·
dragas. 

4. 12 I punkt 5 av anvisningarna till 
18 ~ angives vad som betriiffande 
icke yrkesmässig avyttring av egen

dom ävensom deltagande i lotteri ut
gör en särskild förviirvskiilla. Avdrag 

enligt punkt 3 här ovan för realisa
tionsförlust får göras från realisa
tionsvinst eller lotterivinst. som un
der samma beskattningsår uppkom-

11 Senaste lydelse 1971 :925. 
1 ~ Senaste lydelse 1969:749. 
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Föreslagen lwlelse 

3. Förlust genom icke yrkesmäs
sig avyttring <realisationsförlust) får 
avdragas vid inkomstberäkningen i 
enlighet med punkt 4 nedan. Rea
lisationsförlust skall beriiknas på 
samma siitt som realisationsvinst en
ligt punkterna I och 2. Vid förlust
beriikningen får dock fastighets in
gä.ngsviircle icke beriiknas på grund
val av taxeringsvärde enligt punkt 
l.a. -~iiitte eller .~i11nde stycket. Ej 
heller får omriikning göras enligt 
punkt l.a. riondc stycket eller tifögg 
enligt punkt 2.a. tol/ie stycket. Har 
elen med förlust avyttrade egen
domen innehafts under sådan tid att, 
om vinst i stiillct uppstått vid av
yttringen, endast del av vinsten 

skulle ha räknats till skattepliktig 
realisationsvinst, medgives avdrag 
endast för motsvarande del av för
lusten. Har förlusten uppkommit vid 
fastighetsreglering i fall som avses 

i punkt 4 av anvisningarna till 35 ~' 
medges avdrag endast för så stor del 

av förlusten som belöper på vad den 
skattskyldige erhållit i pengar. 

4. I punkt 5 av anvisningarna till 
18 ~ angives vad som betriiffande 
icke yrkesmiissig avyttring av egen
dom iivensom deltagande i lotteri ut

gör en siirskild förvärvskälla. Avdrag 
enligt punkt 3 här ovan för realisa
tionsförlust får göras från realisa
tionsvinst eller lotterivinst, som un

der samma beskattningsår uppkom-
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Nuvarande ~\'de/se 

mit i samma förvärvskälla som rea
lisationsförlusten. Avdrag för reali
sationsförlust vid mr((ring aijast(~het 

får dock utnyttjas även genom avdrag 
från realisationsvinst under senare 
beskattningsår än det varunder för
lusten uppkommit. dock senast un

der det beskattningsår för vilket tax
ering sker sjätte kalenderåret efter 
det då taxering för förluståret ägt 

rum. 
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Föreslagen ~vdel.se 

mit i samma förvärvskiilla som rea
lisationsförlusten. Avdrag för reali
sationsförlust,som icke utnyt(ias på nu 

angivet säll, får utnyttjas genom av
drag från realisationsvinst eller /01-

teril'i11s1 under senare beskattningsår 
än det varunder förlusten uppkom

mit, dock senast under det beskatt
ningsår för vilket taxering sker sjlittc 
kalenderåret efter det då taxering for 
förluståret ägt rum. 

I. Denna lag trlider i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

2. De nya bestlimmelserna tilllimpas i fråga om avyttring av egendom, som 
avses i 35 ~ 2 och 3 mom., om avyttringen sker efter utgången av mars 

1976. 
3. liar skattskyldig den I april 1976 innehaft aktie, andel i aktiefond 

eller andel i ekonomisk förening fem år eller mera får han - i stället för 
det vederlag som har erlagts vid förvärvet av aktien eller andelen - vid 
beräkning av rcalisationvinst eller realisationsforlust som anskaffningskost
nad upptaga två tredjedelar av det värde. till vilket aktien eller andelen 
skolat upptagas i allmiin självdeklaration för fysisk person per den 31 de
cember 1974 eller - i fråga om aktie som noterats på börs eller varit föremål 
för liknande notering samt i fråga om andel i aktiefond- per den 31 december 

1975. 
4. Vid 1977 års taxering får avdrag enligt bestlimmelserna i 35 ~ 3 mom. 

andra sty<.:ket i dess nya lydelse och avdrag enligt samma stycke i dess 
lildre lydelse åtnjutas med sammanlagt högst 500 kronor. Skattskyldiga 
som taxeras med tillämpning av 52 ~ I mom. får tillsammans åtnjuta avdrag 

med högst 500 kronor. 
5. De nya bestämmelserna i 35 ~ 3 mom. sjiitte stycket om förvärvs

tidpunkt och anskaffningskostnad vid överlåtelse av aktie eller andel mellan 
kon<.:ernföretag tillämpas även om överlåtelsen skett före utgången av mars 

1976. 
6. Beslut. varigenom regeringen med stöd av 35 * 3 mom. tredje sty<.:ket 

medgivit befrielse från realisationsvinstbeskattning enligt samma moment 
andra stycket i dess äldre lydelse. skall vid den taxering och på de villkor som 
anges i beslutet liga tillUmpningäven i fråga om avyttring som sker efter utgång

en av mars 1976. 
7. De nya bcstlimmelserna i punkt 2. b. sjätte stycket av anvisningarna 
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till 36 ~ om switchrätt tillämpas i fråga om switchrätt som förvärvas dter 
utgången av mars 1976. 

8. Genom denna lag upphäves förordningen () 959: 129) om uppskov i 
vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk. Har fastighet avyttrats 
före utgången av mars 1976 gäller dock den upphävda förordningen. 

9. I fråga om fastighet som avyttrasefterutgångenav mars I 976skall det nya 
andra stycket i punkt 5 av anvisningarna till 21 ~iakttagas vid tillämpning av 
21 ~ första stycket cl och punkt 2 sista stycket av anvisningarna till 21 ~ 

i dessa bestämmelsers lydelse före den I januari 1973. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1968:276) om uppskOl' i l'issa fall 
med beskattning av realisationsvinst 

Hiirigenom föreskrives i fråga om förordningen <1968:276) om uppskov 

vissa fall med beskattning av realisationsvinst 

delsatt 5,6och 9 ~*ordet "förordningen" och böjningsform av dellaord skall 

bytas ut mot "lag" och böjningsform av detta ord, 

dels att rubriken till förordningen samt I, 2 och 4 ~~skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Lag om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst 

Nuvarande ~vdelse 

Har skattskyldig haft skattepliktig 

realisationsvinst, som avses i 35 * 

2 mom. tredje stycket kommunal

skallelagen den 28 september J 928 (nr 

370) och som uppgålf till minst 3 0(}() 

kronor, kan han, om han så yrkar och 

på de villkoroch i denomfattning som 

nedan sägs, erhålla uppskov med be

skallning enligt kommunalskattela

gen och lagen den 26juli 1947 (nr 576) 

om statlig inkomstskatt av realisa

tionsvinsten. 

I ~ 

Föreslagen ~rdelse 

Har skattskyldig haft realisations

vinst. som avses i 35 * 2 mom. andra 

eller tredje stycket kommunalskat

telagen(f 9.?8:370Jkan han,om han så 

yrkar r)Ch på de villkor och i den om

fattning som angives i nämnda lagrum 

och här nedan. erhålla uppskov med 

beskallning av realisationsvinsten 

enligt kommunalskallelagen och la

gen (1947:576) om statlig in

komstskatt. 

2 'I ' 
· Uppskov kan erhållas. om den 

skattskyldige avser att.före utgången 

m· tmfje kalenderåret e)ier det år. då 

realisationsvinsren uppgells eller bort 

uppges till beska11ni11g i den skall

skrldiges själrdeklararion, förvärva 

fastighet (ersällningsfastighet). som 

är jämförlig med den fastighet till 

vilken realisationsvinsten hänför 

sig. Anledning till uppskov förelig

ger vidare. om den skattskyldige av

yttrar en bebyggd fastighet och avser 

1Senastc lydelse 1971 :926. 

Uppskov kan erhållas, om den 

skallskyldige avser att förvärva fas

tighet !ersällningsfastighel), som är 

jämförlig med den fastighet till vil

ken realisationsvinsten hänför sig. 

Anledning till uppskov föreligger 

vidare. om den skallskyldige avytt

rar en bebyggd fastighet och avser 

all förv~irva en fastighet och på den

na utföra ny-, till- eller ombyggnad 

i den omfattning som behövs för att 

erhålla en ersättningsfastighet som 
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Numrande ~l'd<!lse 

att inom nämnda lid förvärva en fas

tighet och på denna utföra ny-, till

eller ombyggnad i den omfattning 

som behövs för att erhålla en ersätt

ningsfastighet som är jämförlig med 

den avyttrade fastigheten. Uppskov 

kan även erhållas för den vinst som 

belöper på byggnaden, om den skatt

skyldige avser att inom samma lid ut

föra ny-, till- eller ombyggnad på 

mark som han äger eller förfogar 

över för att därigenom erhålla en 

byggnad jämförlig med den som 

funnits på den avyttrade fastigheten. 

Har ersättningsfastighet förvärvats 

eller byggnad uppförts före den av

yttring varigenom realisationsvins

ten uppkommit, får uppskov med

delas, om det kan antagas att för

värvet skett eller byggnaden upp

förts för att ersätta den avyttrade fas

tigheten eller byggnaden. 

31 

Fiircslagen ~rdelse 

är jämförlig med den avyttrade fas

tigheten. Uppskov kan även erhållas 

för den vinst som belöper på bygg

naden, om den skattskyldige avser 

att utföra ny-, till- eller ombyggnad 

på mark som han äger eller förfogar 

över för att d;irigenom erhålla en 

byggnad jämförlig med den som 

funnits på den avyttrade fastigheten. 

Som.förl/fsällning/(ir all llf'f1Sko11 skall 

kunna erhållas gäller all ersällflings

jastigheten/iirvärvats ellN att ny-, till

eller ombyggnaden u!fiirtsjöre l/fl{ång

en av tre1(je kalenderåret eller - i.fi"dga 

om jastighet som al'ses i 24 .\' :! mom. 

kommunalskalfelagen (/ 928:3 70) -

andra kalenderdret e,fier det år . . då 

realisationsvinsten upflgells eller bo/'/ 

llflf'ges till beskattning i den skattskyl

diges .5jä/vdeklaration. Har ersätt

ningsfastighet förvärvats eller bygg

nad uppförts före den avyttring vari

genom realisationsvinsten uppkom

mit, får uppskov med*las, om det 

kan antagas att förvärvet skett eller 

byggnaden uppförts för att ersätta den 

avyttrade fastigheten eller byggna

den. 

Om den skattskyldige icke förvärvat ersättningsfastighet innan uppskovsbe

slut meddelats, gäller som förutsättning för uppskov. att den skattskyldige 

till länsstyrelsen i det län. d~ir han taxeras till statlig inkomstskatt, överlämnat 

en av svensk bank eller. efter länsstyrelsens medgivande, annan svensk 

kreditinrättning utfärdad garantiförbindelse i vilken kreditinrättningen för

klarat sig svara för ett skattebelopp, avseende statlig eller kommunal in

komstskatt, som beräknas till 50 procent av den vid taxering till statlig 

inkomstskatt skattepliktiga realisationsvinst som uppskovet avser. 

Länsstyrelsen utfärdar intyg om överlämnad garantiförbindelse. 

Garantiförbindelsen skall gälla till utgången av andra taxeringsåret efter det 

beskattningsår.dåersättningsfastighet enligt första stycket senast skulle ha för

värvats. Förbindelsen skall vara utfärdad enligt formulär som riksskatteverket 

fastställer. 
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Nurarmule ~wlelse Föreslagen ~vdelse 

4 ~' 
Medges uppskov innebär detta i första hand att frågan om beskattning 

av realisationsvinst som avses i I * får anstå i avvaktan på att den skatt

skyldige förvärvat ersättningsfastighet. Har den skattskyldige icke inom den 

föreskrivna tiden förvärvat ersättningsfastighet, skall realisationsvinsten 

upptagas till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för det be

skattningsår. då skattskyldighet för realisationsvinsten uppkom. 

Anskaffar den skattskyldige inom föreskriven tid ersättningsfastighet upp

tages frågan om fortsatt uppskov snarast till behandling och gäller därvid 

följande. 

I den mån det vederlag, till vilket realisationsvinsten hänför sig, efter 

avdrag för försiiljningsomkostnader eller motsvarande kostnader, motsvarar 

eller understiger det för ersättningsfastigheten utgivna vederlaget, anstår 

frågan om beskattning av realisationsvinsten till dess ersättningsfastigheten 

avyttras. Om förstnämnda vederlag, efter avdrag som nyss nämnts, över

stiger det för ersättningsfastigheten utgivna vederlaget, får uppskov med 

beskattningen icke längre åtnjutas för den del av realisationsvinsten som 

motsvarar det överskjutande beloppet. Denna del av realisationsvinsten skall 

upptagas till beskattning i enlighet med första stycket andra punkten. 

Vid beräkning av realisationsvinst 

eller realisationsförlust genom avytt

ring av ersättningsfastigheten skall 

det ingångwärde. som gäl/erfor denna 

fastighet enligt anvisningarna till 36 

~ kommunalskattelagen, minskas 

med beloppet av den skattepliktiga 

realisationsvinst eller del av sådan 

Vid beräkning av realisationsvinst 

eller realisationsförlust genom avytt

ring av ersättningsfastigheten skall 

avdrag, som enligt anvisningarna till 

36 ~ kommunalskattelagenfår göras 

vid beräkningen av vinsten eller .för

lusten. minskas med beloppet av den 

realisationsvinst elle~ del av sådan 

vinst som uppskovet avser. vinst som uppskovet avser. 

Det åligger skattskyldig som erhållit uppskov att, när anskaffningen skett, 

utan dröjsmål anmäla detta för skatterätten. 

1. Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

2. Bestämmelserna i I och 2 *~ i deras nya lydelse tillämpas i fråga om 

realisationsvinst på grund av avyttring som sker efter utgången av mars 

1976. 

'Senaste lydelse 1971:926. 
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3. Bestämmelserna i 4 * i dess nya lydelse tillämpas i fråga om avyttring 
av ersättningsfastighet, om den tidigare avyttringen skett efter utgången 
av mars 1976. 

3 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr /8() 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1967:752) om avdrag vid in

komsttaxeringen för al'sättning till fond för återanskaffning av fas
tighet 

Härigenom föreskrives i fråga om förordningen( 1967:752)om avdrag vid in

komsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet 

dels att i 5, 8, 9, 10, 11 och 13 ** ordet "förordning" skall bytas ut mot 
"Jag", 

dels att rubriken till förordningen samt 2 och 4 ~* skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för 
återanskaffning av fa-,tighet 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

H' 
Avdrag erhålles endast om den av- Avdrag erhålles endast om den 

yttrade fastigheten använts i rörelsen avyttrade fastigheten använts i rö

och den skattskyldige har för avsikt relsen och den skattskyldige anskaf

att anskaffa annan fastighet (ersätt- fat eller har för avsikt att anskaffa 

ningsfastighet) för användning i rö- annan fastighet (ersättningsfastig

relse. Med anskaffning av ersätt- het) för användning i rörelse. Med 

ningsfastighet avses även ny-, till- anskaffning av ersättningsfastighet 

eller ombyggnad på fastighet för an- avses även ny-, till- eller ombyggnad 

vändning i rörelsen. 

Avdrag får, om ej annat följer av 

4 ~ andra eller tredje stycket, för ett 

beskattningsår icke överstiga dubbla 

det belopp för. vilket garanti ställts 

enligt 3 ~. Avdraget får ej heller 

överstiga beloppet av den vid taxering 

till statlig inkomstskatt skattepliktiga 

realisationsvinst som uppkommit 

genom avyttringen och som belöper 

på den i rörelsen använda delen av fas

tigheten. 

på fastighet för användning i rörel

sen. 

Avdrag får, om ej annat följer av 

4 ~ andra eller tredje stycket, för ett 

beskattningsår icke överstiga dubbla 

det belopp för vilket garanti ställts 

enligt 3 *. Avdraget får ej heller 

överstiga beloppet av den realisations

vi nst som uppkommit genom avytt

ringen och som belöper på den i rörel

sen använda delen av fastigheten. 

4 *2 
Avsatta medel får tagas i anspråk för avskrivning av byggnad som an

skaffats under beskattningsåret av den skattskyldige och iir avsedd för an-

1 Senaste lydelse 1971 :927. 
2 Senaste lydelse 1970:911. 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen lydelse 

vändning i hans rörelse. Till byggnaden räknas icke sådana tillgångar, vilka 

enligt kommunalskattelagen skall hänföras till maskiner och andra inven

tarier i rörelse vid beräkning av värdeminskningsavdrag. 

Har den skattskyldige m:vrtrat och Har den skattskyldige anskaffat 

anskaffat fastighet under samma be

skattningsår, får medel som kunnat 

avsiittas till återanskaffningsfond i 

första hand tagas i anspråk får av

skrivning av byggnad som hör till den 

nya fastigheten. Däivid anses som 

om medlen avsatts till återanskafT

ningsfond och därefter omedelbart 

tagits i anspråk för sitt ändamål. Ga

rantiförbindelse enligt 3 ~ fordras 

icke i sådant fall. 

fastighet under samma beskatt

ningsår som .fastighet m:vttrats eller 

har han redan under tid(l{are hrskatt

ningsår anska/f'atfastighet. som är al'

sedd som ersättning/är den m:rttradr. 

får medel som kunnat avsättas till 

återanskaffningsfond i första hand 

tagas i anspråk för avskrivning av 

byggnaden. Därvid anses som om 

medlen avsatts till återanskaffnings

fond och därefter omedelbart tagits 

i anspråk för sitt ändamål. Garan

tiförbindelse enligt 3 * fordras icke 

i sådant fall. 

Har den skattskyldige anskaffat fastighet efter utgången av det beskatt

ningsår då han avyttrat sådan fastighet men före den I april taxeringsåret, 

och ger omständigheterna skä.lig anledning antaga att fonden kommer att 

tagas i anspråk för sitt ändamål, kan länsstyrelsen medge. att garanti icke 

ställes eller ställes för belopp motsvarande skälig del av anskaffningskost-

naden. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas 

i fråga om avyttring som sker efter utgången av mars 1976. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning al' statlig in

komstskatt för ackumulerad inkomst 

Härigenom föreskrives att 3 ~ 2 och 4 mom. lagen ( 1951 :763)om beräkning 

av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

N11vara11de ~rdclsc Fiircs/agc11 ~vdclw' 

3 ~ 
2 mom.21 fråga om inkomst av jordbruksfastighet skola 

lagens bestiimmelser gälla endast följande intäkter. nlimligen: 
1) i111äk1 ar skogsbruk gc110111 ar-

y11ri11g m· räsamle skog i samhand 

med m:v11ring ar marken: 
:! J intäkt genom ersättning for 

skada å växande skog på grund av 
bntnd eller annan därmed jämförlig 

av den skattskyldiges åtgöranden 

oberoende anledning samt intäkt 

genom avyttring av skog och skogs
produkter, om avverkningen fram

tvingats av brand. storm fällning, tor

ka, insektsskador eller dylikt eller av 
vattenuppcHimning eller framdra
gande av krartledning, allt under för
utsättning att intäkten icke föranlett 
avdrag för insiittning å skogskonto; 

3) intäkt i form av engångsersätt
ning vid upplåtelse eller upphörande 

av nyttjanderätt eller servitutsrätt 
och vid överlåtelse av nyttjanderätt; 

4) intäkt. som uppkommit genom 

att egendom tagits i anspråk genom 

expropriation eller liknande förfaran

de eller eljest avyttrats under sådana 

förhållanden att dylik tvångsforsälj

ning må5te anses vara för handen, 

under förutsättning att intäkten icke 

föranlett avdrag for insättning å 

skogskonto eller för avsättning till 

särskilda investeringsfonder för för-

I) intäkt genom ersättning för 

skada å viixande skog på grund av 

brand eller annan därmed jämförlig 
av den skattskyldiges åtgöranden 

oberoende anledning samt intäkt 
genom avyttring av skog och skogs
produkter, om avverkningen fram

tvingats av brand, stormfallning, tor

ka, insektsskador eller dylikt eller av 
vattenuppcHimning eller framdra

gancle av kraftledning. allt under för
utsättning att inttikten icke föranlett 
avdrag för insättning å skogskonto; 

:!) intäkt i form av engångsersätt
ning vid upplåtelse eller upphörande 
av nyttjandertitt eller servitutsrtitt 
och vid överlåtelse av nyttjanderätt: 

3) intäkt, som uppkommit genom 

att egendom tagits i anspråk genom 

expropriation eller liknande förfaran

de eller eljest avyttrats under sådana 
förhållanden att dylik tvångsförsälj

ning måste anses vara för handen, 

under förutsättning att intiikten icke 

föranlett avdrag för instittning å 

skogskonto eller för avsiittning till 

stirskilda investeringsfondcr för för-

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860. 

2 Senaste lydelse 1974:860. 
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Nuvarande ~wlelsc 

lorade inventarier och lagertillgång

ar: 
5) intäkt i form av skadestånd el

ler annan ersättning avseende in
komstbortfall till följd av skador och 
intrång å fastighet, som föranletts av 
industriell eller därmed jämförlig 

verksamhet: 
6) intäkt vid avyttring av djur i 

samband med upphörande av djur

skötsel: 
1J intäkt vid avyttring i samband 

med upphörande av jordbruksdrift 

av för stadigvarande bruk i jord
bruksfastigheten avsedda maskiner 
eller andra inventarier, vilka icke vid 
heriikning av värdeminskningsav
drag äro att hiinföra till byggnad, 
ävensom av varor och produkter i 
jordbruksfastigheten: samt 

8) intäkt, som uppkommit där

igenom att avsiittning till siirskilda 
investeringsfonder för förlorade in
ventarier och lagertillgångar återförts 
till beskattning under sådana fi:irhål
landen att, därest det återförda be
loppet i stället utgjon köpeskilling 
för de förlorade tillgångarna, köpe
skillingen enligtfiJeller 7Jovan skulle 
ansetts så<>om ackumulerad inkomst, 
dock att ränta som tillägges det åter
förda beloppet icke skall anses utgöra 
sådan inkomst. 

4 mo m . J I fråga om inkomst 
av tillfällig förvärvs

v e r k sa m h e t · gälla lagens be

stämmelse. såvitt avser realisa
tionsvinst. endast intäkt genom l'inst, 

beräknad cnlf!!,1 35 11 3 1110111. andra 

stycket ko1111111111al~ka11elagen. vid av
yttring av aktie eller andel i bolag 

J Senaste lydelse 1968:611. 
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Fijrcs/agen ~l'de/se 

lorade inventarier och lagertillgång-

ar: 
4) intiikt i form av skadestånd el

ler annan ersättning avseende in
komstbortfall till följd av skador och 
inträng å fastigheten, som föranletts 
av industriell eller därmed jämförlig 
verksamhet: 

5) intiikt vid avyttring av djur i 
samband med upphörande av djur
skötsel: 

6) intiikt vid avyttring i samband 
med upphörande av jordhruksdrift 
av för stadigvarande bruk i jord
bruksfastigheten avsedda maskiner 
eller andra inventarier, vilka icke vid 
beräkning av v~irdeminskningsav

drag äro att hiinföra till byggnad, 
ävensom av varor och produkter i 
jordhruksfastigheten: samt 

7) intiikt, som uppkommit där
igenom att avsättning till särskilda 
investeringsfonder för förlorade in
ventarier och lagertillgångar återförts 
till beskattning under sådana förhål
landen att. dtirest det återförda be
loppet i stiillet utgjort köpeskilling 
för de förlorade tillgångarna. köpe
skillingen enligt5Jellerfi)ovan skulle 
ansetts såsom ackumulerad inkomst, 
dock att ränta som tillägges det åter
förda beloppet icke skall anses utgöra 
sådan inkomst. 

4 mo m . I fråga om inkomst av 
tillfHllig förvärvsverk
samhet gälla lagensbestämmelser. 
såvitt avser realisationsvinst, vid av
yttring av aktie eller andel i bolag 

vars aktier eller andelar vid tiden för 
avyttringen ägdes eller innehades på 

sätt som anges i 54 ~ femte stycket 
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Nuvarande ~wlelse 

vars aktier eller andelar vid tiden för 

avyttringen ägdes eller innehades på 

sätt som anges i 54 ~ femte stycket 

nämnda lag samt sådan vinst vid av

yttring av fastighet som till mer än 

hälften utgöres av återvunna avdrag 

för värdeminskning av den avytt

rade fastigheten. 

38 

Föreslagen ~vdelse 

nämnda lag och.fönärl'(lts tidigare än 

fl•å år/öre ingången m· det år då av

yttringen sker, samt sådan vinst vid 

avyttring av fastighet som m·ses i 35 .1' 

2 mom. andra stycket sagda lag eller 

som till mer än hälften utgöres av 

återvunna avdrag för värdeminsk

ning av den avyttrade fastigheten. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas 

i fråga om realisationsvinst på grund av avyttring som sker efter utgången 

av mars 1976. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

Härigenom föreskrives att 48 ~ 4 mom. uppbördslagen (1953:272)1 skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande (vdelse För('s/agen (vdelse 

48 ~ 
4 mo m. Skattskyldig, som a:v

yttrat fastighet eller rörelse eller del 

av sådan tillgång mot betalning un

der minst tre år, kan, om till följd 

härav hans till statlig inkomstskatt 

taxerade inkomst blivit mer än dub

belt så stor som medeltalet av hans 

motsvarande taxerade inkomster för 

närmast föregående tre beskatt

ningsår, efter ansökan beviljas an

stånd av lokal skattemyndighet med 

erliiggande av kvarstående skatt för 

det taxeringsår. då försiiljningen ta

gits till beskattning. Anstånd får 

avse högst två tredjedelar av den 

kvarstående skatten. Det belopp, för 

vilket anstånd medges. skall erläggas 

med halva beloppet före utgången av 

april månad under ettvart av de två 

år. som följer n~irmast efter det år. 

då den kvarstående skatten enligt 

debiteringen skolat erläggas. 

4 mo m. Skattskyldig, som av

yttrat fastighet eller rörelse eller del 

av sådan tillgång eller aktie ellerande/ 

i bolag. 1•ars aktier eller and<'lar vid 

tiden för ai:rttringen ägdes eller inne

hades på sätt som anges i 54 -~femte 
s(vcket kommunalskattelagen. mot 

betalning under minst tre år, kan. 

om till följd härav hans till statlig 

inkomstskatt taxerade inkomst bli

vit mer iin dubbelt så stor som me

deltalet av hans motsvarande tax

erade inkomster för närmast föregå

ende tre beskattningsår. efter ansö

kan beviljas anstånd av 'lokal skat

temyndighet med erläggande av 

kvarstående skatt för det taxeringsår. 

då försäljningen tagits till beskatt

ning. Anstånd får avse högst två 

tredjedelar av den kvarstående skat

ten. Det belopp, för vilket anstånd 

medges, skall erläggas med halva be-

loppet före utgången av april månad 

under ett vart av de två år. som följer 

närmast efter det år, då den kvar

stående skatten enligt debiteringen 

skolat erläggas. 

Har avyttringen föranlett debitering av tillkommande skatt. får anstånd 

medges efter motsvarande grunder. 
(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas 

i fråga om avyttring som sker efter utgången av mars 1976. 

'Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771. 
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Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, An

dersson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Lid

bom, Carlsson, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjclm-Wallcn, Peterson 

Föredragande: statsrådet Str(ing 

Proposition om ändrade regler för beskattning av realisationsl·ins
ter, m. m. 

1 Inledning 

Sedan liinge har vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fast eller lös 

egendom - realisationsvinst - i vårt land beskattats inom ramen för den 

vanliga inkomstbeskattningen. Enligt den ursprungliga avfattningen av 

kommunalskattelagen (1928:370, KL) var vinsten i sin helhet skattepliktig, 

om avyllringen skedde inom viss begränsad tid efter förv~irvet. För fas

tigheter var denna tid i regel tio år och för annan egendom fem år. Avyttrades 

egendomen senare, var vinsten skattefri. Ar 195 I infördes särskilda av

trappningsregler som innebar att den skauepliktiga delen av realisations

vinsten stegvis skulle reduceras, innan skattefrihet inträdde vid tio- resp. 

femårsperiodens utgång. 

Aren 1966 och 1967 skedde två genomgripande reformer på realisations

vinstbeskattningens område. 1966 års riksdag (prop. 1966:90, BeU 46, 

rskr 266) införde nya regler för aktievinstbeskattningen. Vid nästa års riksdag 

(prop. 1967: 153, BeU 64, rskr 383) reformerades beskattningen av vinst vid 

fastighetsförsäljning. Genom dessa reformer blev skattskyldigheten för rea

lisationsvinst obegränsad i tiden för båda tillgångsslagen. Samtidigt infördes 

nya principer för vinstberäkningen, nämligen bl. a. indexuppriikning av an

skaffningskostnaden för fastigheter och schablonberäkning av vinst vid för

säljning av aktier och liknande värdepapper efter fem års innehav. Den 

nya lagstiftningen omfattade inte vinst vid avyttring av annan lös egendom 

än aktier och liknande värdepapper. 

Enligt den ordning som gäller f. n. tillämpas vid realisationsvinstbeskatt

ningen ett regelsystem för fastigheter, ett annat för aktier o. d. och ett tredje 

för annan lös egendom. Redan från början stod det klart att detta kunde 
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medföra vissa oliigenheter och att en samordning på sikt var önskvärd. 
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 20 november 1970 tillkallades 
sakkunniga med uppgift att se över realisationsvinstbeskattningen i syfte 
all närma de olika systemen till varandra. IJe sakkunniga antog namnet 
realisationsvinstkommittcn <Fi 1970:79). 1 

Kommitten har i augusti 1975 avgett betlinkandet (SOU 1975:53) Be
skallning av realisationsvinster. Kommiuens förslag har i huvudsak teknisk 

karaktiir. Huvudsyftet iir all inom ramen for ett i stort sett otOriindrat skat
teuttag göra systemen för realisationsvinstbeskattning så lika som möjligt. 

I fråga om fastigheter syftar förslaget frlimst till all förenkla tilliimpningen 
av reglerna och tillgodose de önskemål om iindringar som framkommit 
vid den praktiska tilliimpningen. Kommitten har sökt anpassa reglerna för 
aktier och annan lös egendom till de regler som giiller för fastigheter. Den 

föreslår bl. a. att schablonbeskallningen vid avyllring av :ildre aktier skall 
upphöra och ersiillas med beskallning av verklig vinst. För annan liis egen
dom - med undantag för visst lösöre - föreslås en i tiden obegrHnsad vinst
beskattning. Kommitten konstaterar dock samtidigt att de skilda målsiill
ningar, som vid realisationsvinstbeskattningen giiller fl.ir olika tillgångsslag. 

medfört att en teknisk samordning av systemen kunnat genomföras endast 
i begriinsad omfallning. 

Efter remiss har yllranden över betiinkandet avgells av Göta hovriill. 
kammarrHtten i Stockholm, bankinspektionen. försHkringsinspektionen, 
riksskatteverket (RSVl. allmiinna ombudet för mellankommunala mäl (:\0)~ 
lantbruksstyrclsen. bostadsstyrelsen. liinsstyrelserna i Stockholms. Kristi
anstads, Göteborgs och Bohus, VHsterbottens. Viirmlands och Örebro Hin, 
företagsskatteberedningen <Fi 1970:77>. fondbörsutredningen <Fi 196 7:32). 
1968 års kapitalmarknadsutredning (Fi 1969:59), kommerskollegium, do
mlinverkct. statens lantmUteriverk. Sveriges riksbank. bostallsskattckom
mittcn ( Fi 1972:08). Centralorganisationen SACO/SR, familjeföretagens för
ening. Folksam. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR). Göteborgs kom
mun. HSB:s riksförbund, Sveriges föreningsbankers förbund. Konstniirernas 
riksorganisation (KROl. Konstniirliga och litteriira yrkesutövares samarhcts
niimnd. Kooperativa förbundet (KFL Lantbrukarnas riksförbund (LRFl. 
Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Skilnes handelskammare. Sparbankernas 
bank, Sportstugefriimjandet. Styrelsen för Stockholms fondbörs. Svensk in
dustriförening, Svenska arhctsgivareföreningen (SAF). Svenska bankför

eningen, Svenska byggnadsentreprenörföreningen. Svenska företagares riks
förbund. Svenska försiikringsbolags riksförbund. Svenska riksbyggen. Svens
ka sparbanksföreningen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges aktiesparares 

' Rcgeringsrådcl Sture Lumlcll (ordförande), k;1mrnarrii11srt1dct Carl Olof Sands1röm 
samt riksdagsledamiiterna Yng\'C l\ilssnn och Paul fanSSl>ll. 
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riksförbund, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag <SABOl, Sveriges fastig
hetsägareförbund, Sveriges grossist förbund, Sveriges hantverks- och indu
striorganisation <SHIO), Sveriges industriförbund. Sveriges jordägareför

bund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges skogsägareföreningars riksför

bund, Sveriges villaägareförbund, Taxeringsnämndsordförandenas riksför

bund (TOR), Tjänstemännens centralorganisation <TCO>, Auktoriserade fas

tighetsmäklares riksförbund och Sveriges redovisningskonsulters förbund. 
Yttranden har även inkommit från Sveriges frimärkshandlarförbund, Sve

riges mynthandlares förening, Sveriges konst- och antikhandlarelorening 

och I lyresgästernas riksförbund. 

Lantbruksstyrelsen har till sill yltrande fogat yttranden av lantbruksnämn

derna i Malmöhus, Uppsala, Älvsborgs och VUsternorrlands län. Göteborgs 

kommun har bifogat yttranden från statskontoret i Göteborg och Göteborgs 

Auktionsverk. SAF. Svenska bankföreningen, Svenska försiikringsbolags 

riksförbund, SlllO och Sveriges industrifårbund htinvisar till yttrande av 

Näringslivets skattedelegation. LRF åberopar yttrande av Lantbrukarnas 

skattedelegation. 

2 Huvudprinciperna för realisationsvinstbeskattningen 

2.1 Nu rnrande regler . 

Vinst som erhålles genom icke yrkesmässig avyttring av fast eller lös 
egendom beskattas som inkomst av tillllillig förvlirvsverksamhet. Realisa
tionsvinstbeskattningen utgör alltså en del av den vanliga inkomstbeskatt
ningen. Vinsten J[iggs samman med den skattskyldiges övriga inkomster 
och blir föremål får progressiv inkomstbeskattning. Realisationsförlust av
räknas dock inte mot annan inkomst än realisationsvinst och annan inWkt. 

;tv tillfällig förvärvsverksamhet. Vid kommunalbeskattningen gäller vidare 
den begränsningen att avr[ikning för förlust får ske endast mot sådan intiikt 

av tillfällig H.irviirvsverksamhet som htinför sig till samma förvärvskiilla 

som förlusten. 

Realisationsvinstbeskattningen omfattar tillgångar av alla slag. Skattskyl

dighet inträder först nlir vinst realiseras i samband med avyttring av egen
domen. Med avyttring menas att egendomen säljs eller på annat s~itt överlåts 

mot vederlag. s. k. onerös överlåtelse. Äganderättsövergång genom arv. tes

tamente. gåva. bodelning eller annan i prim:ip vederlagsfri överlåtelse, s. k. 

benefik överlåtelse. utlöser inte någon realisationsvinstbeskattning. 

Realisationsvinst och realisationsförlust beriiknas i princip till skillnaden 

mellan å ena sidan vad den skattskyldige erhåller för egendomen och å 

andra sidan summan av hans kostnader för anskaffning och förbättring 
av egendomen. Resultatet beriiknas med hiinsyn till köpeskillingens hela 

belopp iiven om denna betalas under loppet av Oera år. Enligt praxis intriider 
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skattskyldighet det beskattningsår då första delen av likviden betalas. Till 
den del köpeskillingen betalas i form av livriinta, skall den inte beaktas vid 
vinstberäkningen. I stället medges köparen avdrag och beskattas siiljaren 
för livräntebcloppen när de betalas ut. 

Enligt KL:s ursprungliga lydelse var realisationsvinst skattepliktig endast 
om avyttring skedde inom viss begränsad tid efter förvärvet, niimligen i 
regel tio år i fråga om fastigheter och fem år beträffande annan egendom. 
Grunden till detta var alt KL:s inkomstbegrepp till en början vilade på 

uppfattningen att kapitalvinster skulle beskattas endast om de var resultatet 
av spekulation. Det presumerades alt spekulationssyfte förelåg om avyttring 
skedde inom de angivna tidsperioderna. I konsekvens med detta betrak
telsesätt fordrades för skattskyldighet att den avyttrade egendomen förviir
vats genom köp, byte eller annat oneröst fång. Senare gjordes övergången 

från skatteplikt till skattskyldighet mjukare med hjiilp av siirskilda avtrapp
ningsregler. 

Det betraktelsesätt som låg till grund för den nu beskrivna avvägningen 
av skatteplikten har sedermera övergetts. Genom lagstiftning åren 1966 och 
196 7 har införts en i tiden obegriinsad skattskyldighet för vinst vid avyttring 

av aktier och fastigheter. Till grund för lagstiftningen låg dels aktievinst
utredningens betiinkande (SOU 1965:72) Aktievinsters beskattning, dels 
1963 års markvärdekommittes betänkande (SOU 1966:23 och 24) Mark
frågan. 

Betriiffande fastigheter giiller enligt den nya lagstiftningen att hela vinsten 
beskattas vid avyttring inom två år från förvärvet och 75 11

11 av vinsten 
vid senare avyttring. Vid avyttring av aktier beskattas likaledes hela vinsten 
under en initialperiod pä två år, varefter den skattepliktiga delen av vinsten 
stegvis reduceras så att den efter fyra men mindre än fem år utgör 25 '·'•• 
av vinsten. Efter femårstidens utgång tillämpas en schablonmetod som in
nebär att 10 ";, av nettoförsäljningspriset, dvs. försäljningssumman får ak
tierna efter avdrag för IOrsiiljningsomkostnader, tas upp som skattepliktig 

inkomst, såvida det inte framstår som sannolikt att avyttringen skett utan 
vinst eller med vinst som ej överstiger 5 '\; av försäljningspriset. 

För såviil fastigheter som aktier giiller att skaltskyldighet föreligger iiven 
om egendomen förviirvats genom benefikt fäng. I sådana fall bestiims in
nehavstiden och anskaffningskostnaden med hiinsyn till niirmast IOreg{iendc 
onerösa fång. Vinst vid tvångsförsiiljning av fastigheter och aktier iir skat
tepliktig. Vid sådan forsiil_i1iing g~iller dock - oberoende av innehavstiden 
- att högst 75 ''n av vinsten vid fastighetsforsiiljning resp. högst 10 "., av 
nettoförsLiljningspriset vid aktieförsiiljning tas till heska1tning. 

Den nya lagstiftningen innebar iiven all nya principer infördes lör vinst
heriikningen vid fastighctsavy1tring. Kostnader tör inköp och förbiitlring 
av fastighet rnr sålunda uppriiknas med hiinsyn till prisutvecklingen under 
innehavet (indexuppräkning). Vidare medges beträffande bostadsfastigheter 
ell fast tilliigg till anskaffningskostnaden med 3 000 kr. per år av inne-



Prop. 1975/76: 180 44 

havstiden. Dessa regler saknar motsvarighet vid aktievinstbeskattningen. 
Denna trföfar dlirför den nominella vinsten. 

Annan lös egendom iin aktier och liknande viirdepapper omfattas inte 
av den nya lagstiftningen. Realisationsvinst vid avyttring av sädan egendom 
tir skattefri efter lem års innehav 01:h vid tvängsförstiljning. En f;.irutstittning 
för skattskyldighet tir fortfarande att egendomen mrvtirvats genom köp, 
byte eller annat liknande falng. 

2.2 Kommitten 

Kommitten konstaterar att ett i stort sett enhetligt system för kapital
vinstbeskattningen tidigare tilliimpats men att det num..::ra linns tre olika 
system, avseende fastigheter. aktier o. d. och annan lös egendom. Den 
understryker att dess huvuduppgift varit att åter söka niirma de olika sy

stemen till varandra. I l<irsta hand har det giillt att undersöka i vilken ut
striickning en rent teknisk samordning av systemen iir möjlig. Vidare har 
en uppgift varit all söka åstadkomma att realisationsvinstbeskattningen blir 
neutral från investeringssynpunkt. Kommitten har utgått ifrån att giillande 
regler för beskattning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning inte skall 

iindras. Hiirav drar kommitten slutsatsen att uppdraget att niirma systemen 
till varandra i fOrsta hand måste innebiira en undersökning av hur reglerna 
för realisationsvinstbeskattning av aktiero..::h annan lös egendom skall kunna 
anknytas till systemet för beskattning av fastighetsvinster. 

Ett huvudsyfte med nuvarande system I"i.ir beskallning av vinst vid fas
tighetsförstlljning har enligt kommitten varit att åstadkomma en från mark
politisk synpunkt rationell beskattning av markvinster. Kornmitten utgår 
i frän att denna målsiittning skall bestå och att dUrlC:ir reglerna f()r beskattning 
av vinst vid fastighetsförsliljning i viss utstrtickning må5te avvika från de 
regler som bör gUlla betl"liffande annan egendom. ätminstonc såvitt avser 
detaljutformningen av bestlimmelserna. I fråga om vissa huvudprinciper 
och n~ir det gliller att åstadkomma neutralitet i beskattningen bör det dock 
enligt kommittens mening vara möjligt alt ntirma systemen till varandra. 
Kommitlen har funnit att systemen hör kunna samordnas friimst i llil_iandc 

avseenden: 
- Beskattningen bör vara obegrlinsad i tiden. 
- Skatteplikt bör llireligga oavsett fördrvets art och oavsett om avytt-

ringen skett i en tdngssituation eller ej. 
- lkskattningen bör bygga pä den verkliga vinsten. 
- Initial perioden, dvs. den period dä hela vinsten beskattas, bör vara den-

samma tör alla tillgängsslag. 
- Det bör tl.ir alla tillg{mgsslag endast linnas två tidsgriinser såvitt giiller 

innehavstiden. 
- Efter initialperioden bör endast en del av vinsten beskallas. 
Kommitten har ansett alt samordning bör kunna ske iiven pä andra punk-
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ter diir reglerna f. n. skiljer sig åt. t. ex. beträffande avdrag för förluster 
och beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. 

Vad beträffar realisationsvinstbeskattningens höjd fastslår kommitten 
att den haft i uppdrag att föreslå en teknisk samordning inom ramen lqr 

ett i stort sett oförlindrat skatteuttag. Den anför att de föreslagna ändringarna 
i fråga om kapitalvinstbeskattningen av fastigheter inte motiverar någon 

ändring av giillande skattesatser utan leder till ett i stort sett oförändrat 

skatteuttag. I fråga om aktier m. m. föreslå<; att JO '',; av verklig vinst be

skattas efter den tvååriga initial periodens utgång. Kommitten anser att detta 

förslag uppfyller kravet på oförändrat skatteuttag och att det ej strider mot 

kravet på neutralitet vid realisationsvinstbeskattningen. 

Kommitten har prövat frågan huruvida realisationsvinstbeskattningen lik

som hittills hör utgöra en del av den vanliga inkomstbeskattningen eller 

om en särbehandling av kapitalvinsterna i förhållande till vanlig inkomst 

iir befogad. Den har funnit al! sådana starka skiil som bör fordras for en 
särbehandling av kapitalvinsterna inte föreligger. 

2.J Rcmiss~·ttrandena 

Med hänsyn till ramen för kommittens uppdrag har flertalet remissin
stanser begränsat sina yttranden till de rent tekniska aspekterna och till 

frågan om samordning av de olika systemen för realisationsvinstbeskattning. 

Betriiffande samordningsfrågan har de flesta av remissinstanserna funnit 

att elen avviigning som kommitten gjort ~ir i stort sett tillfredsstiillancle eller 
i varje fall godtagbar. I en del fall har dock ifrågasatts om det inte hade 

varit möjligt ·1tt genomföra ytterligare samordning inom ramen för upp
draget. Därvid hart. ex. föreslagits att anskaffningskostnaden för aktier skall 
kunna indexuppräknas på samma sätt som gäller ror fastigheter. Dessa och 
liknande synpunkter årerges senare i samband med redovisningen av ut
redningens olika detaljförslag. . 

Några remissinstanser har Uven uttalat sig i de mer övergripande frågor 
som rör bl. a. realisationsvinstbeskattningens förhållande till skattesystemet 

i övrigt, skatteuttagets höjd och de fördelningspolitiska aspekterna. I några 
fall har framförts allmänna önskemål om en förnyad och mer genomgripande 
översyn av reglerna. Sålunda har Jiire1agsska11elwred11i11ge11 understryk it att 

det iir önskviirt att görn en avviigning av kapiralvinstbcskattningen mol 

beskattningen av löpande inkomst och förmögenhet samt mot andra delar 

av beskattningen. Beredningen anser att en förnyad översyn kan bli nöd

vändig för att uppnå erforderlig integrering av de olika delarna av skat

tesystemet. SABO understryker att utvecklingen under den tid kommitten 

arbetat varit sådan att en genomgripande översyn numera fordras och anser 

att en sådan översyn bör omfatta omförclelningsproblemen och beakta de 
bos!adspolitiska aspekterna. Även HSB efterlyser en ny och genomgripande 
översyn. 

Av de remissinstanser som framfört önskemål om förnyad översyn av 
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realisationsvinstbeskattningen har några samtidigt lämnat synpunkter på 
de målsättningar som bör gHlla för en reform på området. Uinss1yrc/sc11 i 

S111ckho/111s län (majoriteten) har allmLint förordat vissa ytterligare skHrpningar 

i beskattningen men )lar avstått från att precisera i vilka avseenden detta 

bör ske. LO anser att nuvarande regler är otillfredsställande och har sned
vridande effekter som förstärks av att de olika reglerna för beskattning gör 
det förmånligt att genom olika transaktioner omvandla arbetsinkomster till 
kapitalinkomster. Realisationsvinstbeskattningen hör enligt LO:s uppfatt
ning bedömas dels från fordelningspolitisk synpunkt, dels med hiinsyn till 
samhLillsvLirdet hos elen verksamhet som ger upphov till vinsterna. De spe
kulationer, som i dag skapar viirclestegring på mark. aktier och lösöre. kan 
enligt LO inte betraktas som ett önskvärt inslag i ekonomin, eftersom de 
ökar ojämnheten i fördelningen utan att för den skull fylla någon rationell 
funktion i övrigt. Värdestegringar på mark och aktier kan socialt och eko
nomiskt påverka utvecklingen i helt annan riktning än den som avsetts 
av de politiska beslutsfatt;1rna. LO understryker att markviirdestegringarna 
påverkar både samhlillsplanering och boendeförhållanden och att de får be
tydelse bl. a. för den sociala strukturen i bostadsområden. Värdefiirändringar 
på aktier påverkar kreditströmmarna inom näringslivet. Resurser styrs till 
förviintat lönsamma företag och bort från förviintat olönsamma. Denna typ 
av resursfördelning. som baseras på kortsiktiga privata vinstintressen. är 
enligt LO otillfredsställande. Vidare framhåller LO bl. a. att det enligt or
ganisationens mening inte kan anses rimligt att realisationsvinster beskattas 
betydligt lindrigare än inkomst av förvärvsarbete. LO anför att avkastningen 
på aktier är ett resultat av de anställdas arbete och att lägesvärdeökningar 
på fastigheter beror på samhälleliga investeringar. LO anser att hela rea
lisationsvinsten i princip bör vara skattepliktig. TCO anser att realisations
vinster vid försäljning av egendom liksom kapitalinkomster är mer ojämnt 
fördelade än arbetsinkomster och att skattereglerna i många fall kommit 
att bli starkt förmånliga för det relativa fåtal som regelbundet har inkomster 
av tillfällig förvärvsverksamhet. Organisationen anser att många högin
komsttagare i dag striivar efter att på olika sätt om vand la "normala" inkomster 

till realisationsvinster. En teknisk översyn av skattereglerna är enligt TCO 
inte tillriicklig. Principen om att vinster av realiserad värdestegring vid för
säljning av egendom ger skatteförmåga på samma sätt som andra inkomster 
måste enligt organisationen komma till klarare uttryck i lagstiftningen. Sär
skilt gäller detta stora eller regelbundet upprepade vinstförsäljningar. TCO 
förordar skärpning av beskattningen av vinster vid avyttring av såväl fas

tigheter som aktier. 
Även ;\'äri11gslire1s ska11cde/ega1io11 understryker att realisationsvinstbe

skattningen inte bör ses utbruten ur sitt större sammanhang. Denna be
skattning iir. anför delegationen, endast en komponent i ett skattesystem. 
i vilket avkastning beskattas enligt den progressiva inkomstbeskattningen 
samtidigt som förmögenhctsinnehav i allmLinhet beskattas med en förmö-
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genhetsskatt som ytterligare beskär den behållna avkastningen i betydande 
mån. Delegationen anser att aktievinstbcskattningen utgör en belastning 
på företagens kapitalanskaffning och att en hög kapitalvinstbeskattning på 
det allvarligaste kan motverka ekonomisk tillviixt. Enligt delegationens me
ning bör övervägas om inte en särskild beskattningsform för realisations
vinster kan genomföras. Delegationen anser att en särbehandling skulle vara 
en rättvisare beskattningsform med hiinsyn till de stora skillnaderna i mar
ginalskattebelastning mellan olika grupper av skattskyldiga. 

3 AVYTTRING AV FASTIGHET 

3.1 Allmänna regler för ,·instberäkningen 

3.1. I N11\'(/ra11ile regler 

Inledning 

Realisationsvinstbeskattning kan komma i fråga vid icke yrkesmiissig av
yttring av fastighet. Ingår fastigheten i tomtrörelse eller byggnadsrörelse 
eller bedriver den skattskyldige handel med fastigheter, blir däremot någon 
realisationsvinstbeskattning inte aktuell utan eventuell vinst beskattas så<;om 
inkomst av rörelse. 

För tilllimpningen av reglerna om beräkning i1v realisationsvinst på grund 
av fastighetsförs~iljning är det givetvis nödvändigt att klarlägga vad som 
i detta sammanhang menas med fastighet. Utgångspunkten är del cil'ilräf/s

l(i.:a/äs1(1d1e1shegreppe1. Fast egendom är enligt jordabalken (JB) i första hand 
de på marken indelade fastigheterna ! I kap. I ~ JBJ. Till fastighet hör bl. a. 
byggnad och annan anliiggning - t. ex. ledningar och st~ingscl - som anbragts 

i eller ovan jord för stadigvarande bruk på fastigheten t2 kap. I ~ JB). Till 
byggnad hör i sin tur fast inredning och annat varmed byggnaden blivit 
försedd. om det är iignat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del 
av denna (byggnadstillbehör). Som byggnadstillbehör räknas i regel bl. a. 
spis, värmeskåp och kylskåp i bostadsbyggnad. hylla och skyltfönsteran
ordning i butikslokal. anordning för utfodring av djur och anläggning för 
maskinmjölkning i ekonomibyggnad för jordbruk samt kylsystem och fläkt
maskineri i fabrikslokal !2 kap. 2 ~ JB). Till fastighet som helt eller delvis 
är inrättad får industriell verksamhet hör. utöver tidigare nämnd egendom. 
iivcn s. k. industritillbehör, dvs. maskin och annan utrustning som tillförts 
fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna t2 

kap. 3 ~ 18). Industritillbehör förekommer således inte i jordbruket och inte 
heller i annan rörelse än industrirörelse. 

Byggnader samt byggnads- och industritillbehör, som tillförts en fastighet 

av annan lin fastighetens iigare, utgör inte fast egendom om inte byggnad 
resp. tillbehör samt fastighet' kommit i samme ägares hand (jfr 2 kap. 4 ~ 
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JBJ. Byggnad på annans mark eller t. ex. kylskåp som insatts av hyresgäst 
iir således civilrättsligt sett lös egendom. 

Det fastighetsbegrepp som anviinds i skatterätten är identiskt med ci
vilriittens definition på fast egendom. Beteckningen fastighet i KL svarar 

alltså mot fast egendom enligt JB. En annan sak är att KL:s regler för 
fastigheter skall tillämpas även på viss lös egendom och att olika delar 
av en fastighet skattemässigt kan behandlas på skilda sätt. Således skall 
t. ex. bestämmelser om fastighet i princip tillämpas i fråga om byggnad 
på annans mark (4 ~andra stycket KL). Vid fastighetstaxering gäller å andra 
sidan att viirdet av industritillbehör <2 kap. 3 ~ JBJ. inte skall medräknas 
i taxeringsvärdet <9 ~ tredje stycket KL). I taxeringsvärdet ingår däremot 
markanläggningar enligt 2 kap. I ~ JB och byggnadstillbehör enligt 2 kap. 

2 ~ JB. 
Vid beräkning av inkomst av jordbruksfastighet och rörelse får kostnad 

för anskaffning av driftbyggnad dras av genom årliga värdeminsknings
avdrag. Avdragen uppgår nonnalt till 2-4 '';; av byggnadens anskaffnings
kostnad. I anskaffningskostnaden inräknas dock inte all egendom som ci
vilrättsligt sett utgör tillbehör till byggnaden. I anskaffningskostnaden för 
driftbyggnad i jordbruket inriiknas t. ex. ime sådana delar och tillbehör som 
är särskilt avsedda att direkt tjiina byggnadens användning i driften såsom 
bås. m.iölkningsanliiggning och ventilationsanordning (punkt 3 av anvis
ningarna till 22 ~ KU. Motsvarande gäller för byggnad som är avsedd att 
anviindas i ägarens rörelse. I en rörelsebyggnads anskaffningskostnad in
räknas således inte värdet av sådana delar och tillbehör som är avsedda 
att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseiindamål, iiven om de 
civilriittsligt tillhör byggnaden (punkt 7 av anvisningarna till 29 ~ KU. I 
fråga om tillgångar av nu nämnt slag, s. k. fasta inventarier. tillämpas i 
stället de avskrivningsregler som giillcr för lösa inventarier i jordbruk och 
rörelse. 

Fasta inventarier behandlas skattemiissigt som lösa inventarier iiven när 
fastigheten avyttras. Den del av vederlaget för en fastighet som belöper 
på fasta inventarier utgör intiikt av jordbruksfastighet eller rörelse och skall 
därför inte tas med vid beräkning av realisationsvinst <punkt I av anvis

ningarna till 35 ~ KU. 
rasta inventarier är civilriittsligt antingen byggnadstillbehör eller indu

stritillbehör. På samma sätt som fasta inventarier behandlas vid beskatt
ningen också vissa markanläggningar. I jordbruket skall inventariereglerna 
tillämpas t. ex. på en utanför ett djurstall beliigen gödselbassäng och på 

ledningar för vatten, avlopp, ström m. 111. som iir avsedda för jordbruks
driften. Inventariereglerna tilWmpas också på stlingsel och liknande avspärr
ningsanordningar <punkt 4 av anvisningarna till 22 ~ KU. Motsvarande gäller 
för rnarkanliiggning på rörelsefastighet <punkt 16 av anvisningarna till 29 ~ 
KU. Nu närnmla markanliiggningar torde civilrättsligt utgöra fast egendom 
som avses i 2 kap. I ~ JB och ingår - i likhet med sådana fasta inventarier 
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som iir byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 * JB- i fastighetens taxeringsviirde. 

Diiremot ingår viirdet av industritillbehör (2 kap. 3 ~ JB), som tidigare på

pekats, inte i taxeringsvärdet. 

Realisationsvinstbeskattningen triiffar den på grund av fastighetsavytt

ringen uppkomna vinsten. Vid bedömningen om vinst uppkommit eller 

inte görs i princip en jämförelse mellan å ena sidan vad som erhållits för 

fastigheten (försiiljningspriset) och å andra sidan summan av alla omkost

nader för forvlirvet och avyttringen (omkostnadsbeloppet). Omkostnadsbe

loppet utgör summan av den ursprungliga köpeskillingen eller motsvarande 

värde (ingångsvärdet), kostnader för förbättring av fastigheten under in

nehavstiden, inköps- och försäljningsprovision, stiimpelskatt o. d. samt -

i vissa fall - ett fast tillägg på 3 000 kr. per år. lngångsvärdet och förbätt

ringskostnaderna får uppräknas med hänsyn till förändringar i prisnivån 

under innehavstiden (indexuppriikning). Omkostnadsbeloppet skall dock 

minskas med summan av vissa till fastigheten hänförliga värdeminsknings

avdrag för vilka den skattskyldige åtnjutit avdrag under innehavstiden. Över

stiger det på detta sätt beräknade omkostnadsbeloppet fastighetens försälj

ningspris uppkommer inte någon vinst och avyttringen föranleder då inte 

beskattning. 

Enligt en nyligen gjord ändring i punkt 2 av anvisningarna till 36 * KL 

(prop. 1975/76:79, SkU 1975/76:28, rskr 1975/76: 171, SFS 1976:85) gäller 

särskilda regler när delägare i fåmansföretag eller honom närstående person 

avyttrar fastighet till fåmansföretaget. Vid sådan avyttring får ingångsvärdet 

inte beräknas med ledning av taxeringsvärdet visst är. Indexuppräkning 

får inte göras och 3 000-kronorstillägg får inte åtnjutas. RSV kan dock medge 

dispens frän dessa regler om avyttringen skett av organisatoriska eller andra 

synnerliga skäl. 

Som framgår av det föregående skall värdet av fasta maskiner och sådana 

markanläggningar, som i avskrivningshänseende behandlas som inventarier, 

inte tas med vid beriikningen av realisationsvinst. Som intäkt av tillfällig 

förviirvsverksamhet skall således redovisas skillnaden mellan hela försälj

ningslikviden och den del av forsäljningslikviden som belöper på fasta in

ventarier och diirmed i avskrivningshänseende jiimstiillda tillgångar. I kon

sekvens härmed borde också gälla att man vid beräkning av omkostnads

beloppets storlek skall bortse från viirdet av fasta inventarier o. cl. KL in

nehåller dock inte någon föreskrift härom. Det torde emellertid vara helt 

klart att man - i de fall då ingångsvärdet beriiknas med ledning av fas

tighetens taxeringsviirde - inte skall reducera taxeringsvärdet med den del 

därav som kan anses belöpa på fasta maskiner o. d. 

fastighetens ingångsviirde 

Har den som avyttrar fastighet förvärvat denna genom köp, byte eller 

därmed jämförligt fång, är fastighetens ingångsvärde i princip lika med kö

peskillingen för fastigheten. Om fastigheten har förvärvats genom ett be-

4 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr /80 
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nefikt fång, t. ex. arv, gåva eller bodelning. får som ing[mgsviirde tas upp 
den köpeskilling som föregående ägaren har erlagt vid sitt förviirv av fas

tigheten. Är även föregående ägares förvlirv av bcncfik natur utgår man 
från köpeskillingen för fastigheten vid det tillfälle då fastigheten senast för
värvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång. 

lngångsvärdet kan vara svårt att fastställa om den skattskyldige innehaft 
fastigheten under lång tid eller då ingångsvärdet skall beriiknas på grundval 
av en tidigare innehavares förviirv. För att underlätta vinstberlikningcn har 
för dessa fall tillskapats vissa alternativa metoder för beräkning av in
gångsvlirdet. Således gäller att, om den avyttrade fastigheten innehafts mer 
än 20 år, den skattskyldige i stället kan som ingångsvärde använda 150 "•i 
av det taxeringsvärde som gällde för fastigheten 20 år före avyttringen. 
För fastighet som sålts under år 1975 kan man alltså. förutsatt att fastigheten 
innehafts så länge, gå tillbaka till det taxeringsvärde som giillde för fas
tigheten år 1955. 

Om innchavstiden för den avyttrade fastigheten kan ledas tillbaka så långt 
som till år 1914 eller tidigare, får den skattskyldige liven välja att som in
gångsvärde för fastigheten använda 150 '.'n av fastighetens taxeringsvärde 

för år 1914. 
Vidare kan den skattskyldige, om han förvärvat den avyttrade fastigheten 

genom arv eller testamente eller genom bodelning i anledning av makes 
död, alltid som ingångsvärde välja 150 '.'ii av fastighetens taxeringsvlirde 
året före det år då dödsfallet inträffade eller motsvarande i arvsskattehiin
scendc gällande värde, förutsatt att dödsfallet ägt rum efter år 1914. Någon 
motsvarande regel gäller däremot inte vid förviirv genom gåva. Man får 
hiir enligt huvudregeln gå tillbaka till givarens ingångsviirde. 

I alla de fall då ett taxeringsvärde får ligga till grund för vinstbcrlikningcn 
giiller att, om taxeringsvärde inte fanns å<>att för den avyttrade fastigheten 
för resp. år, motsvarande värde får uppskattas med ledning av taxerings
värdet för fastighet, i vilken den avyttrade egendomen ingått, eller närmast 
därefter å5atta taxeringsviirde. Det sagda giiller l. ex. när avyttringen avser 

endast en del av den ursprungligen anskaffade fastigheten eller när denna 
anskaffats vid en sådan tidpunkt att taxeringsvärde inte hunnit åsättas fas
tigheten. 

Förbättringskostnadcr 

Vid beräkning av realisationsvinst skall i princip hänsyn tas till de för
biittringskostnadcr som den skattskyldige lagt ned på fastigheten. Till för
bättringskostnad räknas kostnader IOr om-, till- eller nybyggnad, dvs. kost
nader som inte är omedelbart avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. I om
kostnadsbeloppet får alltså inte inräknas reparations- och underhållskost
nader. Denna princip gäller dock inte undantagslöst för fastigheter som 

beskattas efter schablon enligt 24 * 2 och 3 mom. KL. dvs. en- och två
familjsfastighctcr (villor) samt fastigheter tillhörande bostadsförcningar, bo-
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stadsaktiebolag och s. k. allmiinnyttiga bostadsföretag. Reparations- och un
derhållskostnader avseende sådana fastigheter får räknas som förbättrings
kostnad i den mån fastigheten genom reparationen är i biittre skick vid 
avyttringen än vid förviirvet. 

I fråga om rätt att i omkostnadsbeloppet inriikna förbättringskostnader, 
föreligger en beloppsspärr på 3 000 kr. Vid vinstberiikningen tas således 
hänsyn endast till sådana förbättringskostnader - och diirmed jämställda 
reparations- och underhållskostnader - som under beskattningsåret uppgått 
till minst 3 000 kr. Som en yttersta tidsgräns för utnyttjandet av denna 
avdragsrätt gäller att avdrag för sådana förbättringskostnader inte i något 
fall får tillgodoräknas för tid före år 1914. I de fall då ingångsvärdet beräknas 
med ledning av taxeringsvHrdet 20 år före avyttringen eller taxeringsvärdet 
året före dödsfallet (bouppteckningsviirdet) eller motsvarande värden, gäller 
att avdrag inte får göras för förbiittringskostnader som uppkommit tidigare 
lin 20 år före avyttringen resp. tidigare än året före dödsfallet. 

Indexuppräkning 

Det för den avyttrade fastigheten giillande ingångsviirdet - antingen detta 
utgör köpeskillingen vid förvlirvet eller något av de till 150 '.';) uppräknade 
taxeringsvlirden (eller motsvarande värden) som alternativt får användas 
såsom ingångsviirde - skall omräknas till det belopp vartill det skulle ha 
uppgått efter det allmänna prisläget under det år då avyttringen skedde. 
Detsamma giii"ler i fråga om de förbiittrings- och dlirmed jlimförliga repa
rations- och underhållskostnader för vilka avdrag får ske vid realisations
vinstberlikningen. Denna omräkning sker med ledning av en indexserie, 
grundad på konsumentprisindex och levnadskostnadsindex, med år 1914 
som basår. Om ingångsvärdet avser år före år 1914, sker omräkningen som 
om fastigheten förvärvats år 1914. RSV faststiiller årligen de omräkningstal 
som skall tillämpas. 

3 000-kronorstillligg 

Om fastighetsavyttringen omfattat byggnad som i huvudsak är avsedd 
att anvlindas för bostadsändamål, får vid vinstberäkningen avdrag göras 
med ett belopp av 3 000 kr. för varje påbörjat kalenderår före taxeringsåret 
som bostadsbyggnaden under innehavstiden funnits på fastigheten, dock 
inte för tidigare år än år 1914. Med innehavstid förstås hHr den innehavstid 

som ligger till grund för vinstberäkningen. Vid beräkningen av innehavs

tidens längd måste alltså i en del fall hänsyn tas till mer lin en ägares 
innehav. Om ingångsvärdet utgör taxeringsvärdet 20 år före avyttringen 
eller taxeringsvärdet året före dödsfallet (bouppteckningsvärdet) eller mot
svarande vHrden, får avdrag med 3 000 kr. per år ej göras för tidigare år 
än 20 år före avyttringen resp. året före dödsfallet. 

Finns på den avyttrade fastigheten mer iin en bostadsbyggnad, berUknas 
avdraget endast för fastighetens huvudbyggnad. 
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Yärderninskningsavdrag 

Som framgått av det föregående skall vid beräkning av realisationsvinstens 
storlek hänsyn tas till värderninskningsavdrag som den skattskyldige åtnjutit 
under innehavstiden" I fråga om avdrag, som hänför sig till byggnad och 
därmed vid heräkning av värderninskningsavdrag likställda tillgångar. gäller 
att någon minskning av omkostnadsbeloppet inte skall äga rum om det 
medgivna avdraget visst år understigit 3 000 kr. Denna regel står i viss 
överensstiirnrnelse med regeln att förbättringskostnader understigande 3 000 
kr. inte får tillgodorliknas. l länsyn skall heller inte tas till värdeminsknings
avdrag som hänför sig till fasta inventarier och därmed vid beräkning av 
värderninskningsavdrag jämställda tillgångar. Detta sammanhänger med att 
vederlaget för sådana tillgångar inte realisationsvinstbcskattas utan utgör 
intäkt av jordhruksfastighet eller rörelse. 

Har den skattskyldige åtnjutit avdrag för värdeminskning av skog eller 
annan naturtillgång skall de genom avyttringen återvunna heloppen avräknas 

från anskaffningskostnaden. Detsamma gäller betrHffande avdrag för vär
deminskning på skogsvägar och t1ickdikningsanläggningar. Någon belopps
mässig begränsning iir inte föreskriven i dessa fall. 

Beräknas fastighetens ingångsvärde på grundval av visst års taxerings
värde. skall anskaffningskostnaden inte minskas med andra värdeminsk
ningsavdrag lin sådana som åtnjutits fr. o. m. nämnda år. Beräknas rea
lisationsvinsten med ledning av t. ex. fastighetens taxeringsvlirde år 1955. 
får således omkostnadsheloppet inte reduceras med viirderninskningsavdrag 

som åtnjutits år 1954 eller tidigare. Den begränsningen gmler vidare att 
hänsyn i intet fall skall tas till avdrag som åtnjutits före år 1914. I fråga 
om värderninskningsavdragen kan slutligen påpekas att dessa alltid avrHknas 
från omkostnadsbeloppet med sina nominella belopp. Någon indexuppriik
ning av medgivna vHrderninskningsavdrag förekommer alltså inte. 

3.1.:! Kommi11h1 

Inledning 

Kornmitten har genomfört en statistisk undersökning av fastighetsför
säljningar. Undersökningen visar att nuvarande heskattningsregler i regel 
inte föranleder någon heskattningsbar vinst vid försäljning av egna hem 
och mindre jordbruk. Mot denna bakgrund diskuterar kornmitten möjlig
heten att direkt undanta dessa fastigheter från realisationsvinstbeskattning. 
Kornmitten har emellertid funnit att undantagsbestämrnelser av detta slag 
knappast skulle bli lättare att tillämpa än nuvarande regler och pekar därvid 
bl. a. på svårigheten att definiera vilka fastigheter som skulle undantas. Något 
förslag om särskilda regler för egnahem rn. rn. läggs därför inte fram utan 
kornmitten ansluter sig till den nuvarande principiella upphyggnaden av 
systemet för h.eskattning av fastighetsvinster. Detta innebär bl. a. att korn
mitten inte avviker från det fastighetsbegrepp som f. n. tillämpas eller från 
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principen att beskattningen även i fortsiittningen bör träffa skillnaden mellan 
försiiljningspriset och kostnaden för förvärvet och avyttringen av fastigheten. 

Fastighetens ingångsviirde 

Kommitten har funnit det nödvändigt att skapa en schablonregel för in· 
gångsvärdet beträffande fastigheter som innehafts under längre tid. Ett av 
skälen för denna schablonregel är enligt kommitten att man vid realisa
tionsvinstberäkningen endast bör ta hänsyn till förbättringskostnader som 
kan styrkas genom verifikationer. Ett sådant krav anses inte kunna uppstiillas 
beträffande arbeten som utförts långt innan nuvarande regler om en i tiden 
obegränsad realisationsvinstbeskattning infördes. 

Ett ytterligare skäl för en schablonregel av nu angivet slag är enligt kom
mittens uppfattning det förhållandet att omkostnadsbeloppet påverkas av 
avstyckningar från fastigheten och upplåtelser för all framtid. Kommitten 
framhåller att det är svårt att beakta hela den faktiska innehavstiden om 
man samtidigt uppställer krav på att hänsyn skall tas till samtliga tidigare 
gjorda avstyckningar och upplåtelser. 

Enligt kommittens förslag skall den faktiskt erlagda köpeskillingen i första 
hand anses utgöra ingångsvärde vid realisationsvinstberäkningen. Denna 
huvudregel skall dock giilla endast för fastigheter som efter ett s. k. stick
datum förvärvats genom köp. byte eller därmed jiimförligt fång. De fas
tigheter som förvärvats dessförinnan skall anses anskaffade på stickdagen 
till ett pris som motsvarar viss procent av då gällande taxeringsvärde. Som 
stickdatum bör väljas den I januari något av de år då allmän fastighets
taxering ägt rum. 

Med tillämpning av nu gällande schablonregler för fastställande av in

gångsvärde kan en skattskyldig. under förutsättning att han innehaft fas
tigheten minst 20 år. som ingångsvärde välja 150 % av taxeringsvärdet 20 
år före avyttringen. Med hänsyn bl. a. härtill har kommitten funnit att 150 % 
av 1952 års taxeringsvärde bör väljas som ingångsvtirde för tildre fastig
hetsinnehav. Kommitten uttalar vidare att ett mycket starkt sklil för att 
använda den I januari 1952 som stickdatum är att den av kommitten utförda 
statistiska undersökningen givit vid handen dels att 150 % av 1952 års tax
eringsvärde ganska väl överensstämmer med uppräknade faktiska anskaff
ningskostnader för långtidsinnehavda fastigheter, dels att ett på detta sätt 
beräknat ingångsvärde kombinerat med fasta tillägg om 3 000 kr. per år 
fr. o. m. år 1952 medför ett rimligt beskattningsresultat. Med rimligt be

skattningsresultat menar kommilten att en normal försiiljning av egnahem 
eller mindre jordbruksfastigheter som innehafts under längre tid inte för
anleder realisationsvinstbeskattning. 

Om kommittens förslag genomförs behöver således inte storleken av den 
faktiskt erlagda köpeskillingen utredas när fastighetsförvärvet skett före den 
I januari 1952. Kan den skattskyldige visa att den verkliga köpeskillingen 
för fastigheten är större än 150 % av 1952 års taxeringsvärde. bör han emel-
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lertid enligt kommitten ha rätt att vid vinstberäkningen utgå från denna 
köpeskilling. Fastigheten skall då anses anskaffad den I januari 1952 för 
ett pris motsvarande köpeskillingens storlek. Vare sig ingångsvärdet be
räknas med ledning av den faktiska köpeskillingen eller taxeringsvärdet 
den 1 januari 1952 bör enligt kommitten hänsyn inte tas till förbättrings
kostnader och värdeminskningsavdrag som hänför sig till tiden före nämnda 
tidpunkt. Kommitten utgår från att de fall då den erlagda köpeskillingen 
överstiger 150 % av 1952 års taxeringsvärde är få. Kommitten tillägger att 
de föreslagna reglerna inte behöver bli bestående för all framtid. När till
riickligt lång tid förflutit torde man kunna flytta fram stickdagen till ett 
senare år då allmän fastighetstaxering ägt rum. 

Det förhållandet att ingångsvärdet för äldre fastighetsinnehav kan be
stämmas till 150 % av 1952 års taxeringsvärde innebiir enligt kommitten 
inte att den nuvarande möjligheten att bestämma ingångsvärdet till viss 
procent av taxeringsvärdet 20 år före avyttringen bör slopas. Regeln att 

ingångsvärdet vid arvsfall får faststiillas till viss procent av taxeringsvärdet 
året före dödsfallet föreslås också skola behållas. Vad gäller procentsatsernas 
storlek i dessa fall föreslår kommitten inte någon ändring beträffande tax
eringsvärden som åsatts före år 1970. Dessa har enligt kommitten normalt 
motsvarat 2/3 av marknadsvärdet, varför en upprlikning till 150 % framstår 
som motiverad. Vid 1970 års allmänna fastighetstaxering inriktade man 
sig däremot på att taxeringsvärdet skulle utgöra 75 % av marknadsviirdet 
(80 % för vissa fastighetstyperJ. En värdenivå på 75 '.\) av marknadsvärdet 
föreskrevs uttryckligen vid 1975 års allmänna fastighetstaxering (9 ~ andra 
stycket KU. Med hlinsyn härtill föreslår kommitten <llt ingångsvärdet skall 
utgöra 133 % av taxeringsvärdet om den skattskyldige vill använda ett tax
eringsvärde som åsatts vid 1970 eller senare års fastighetstaxering. 

Kommitten anför att möjligheten att som ingångsvärde välja 150 96 av 
taxeringsvärdet vid viss tidpunkt innebär en särskild förmån om den verkliga 
köpeskillingen varit låg eller fastigheten förvärvats f'ör vederlag i form av 
livränta. I sistnämnda fall skulle - om ingångsvlirdet beräknas med ut
gångspunkt i den verkliga anskaffningskostnaden - den skattskyldige över 
huvud taget inte få något ingångsvärde. Kommitten anser emellertid inte 
att sådana specialfall motiverar undantag från rätten att anvlinda schablon

reglerna. 
Kommitten anför att det kan medföra en del problem att låta 1952 års 

taxeringsvärde bilda utgångspunkt för vinstberäkningen för fastigheter som 
förviirvats före år 1952. Problemen sammanhlinger i första hand med att 
identitet inte alltid föreligger mellan 1952 års taxeringsvärde och taxerings
enheten vid försäljnings- eller upplåtelsetillfället. 

Om den bristande överensstämmelsen beror på dclförsiiljning eller upp
låtelse som skett efter den 1 januari 1952 uppstår enligt kommitten delvis 
samma svårigheter som när man utgår från den faktiska anskaffningskost
naden. Kommitten betonar dock att problemen av denna art blir mindre 
än enligt nuvarande regler, eftersom allt som kan ha hänt före år 1952 
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iir borta ur bilden. Kommittens förslag angående beskattning vid delför
säljning av fastighet redovisas senare (avsnitt 3.2). 

Komplikationer kan vidare enligt kommitten uppkomma om taxerings
enheten år 1952 inte är identisk med taxeringsenheten vid försäljningen 
på grund av att den skattskyldiges fastigheter har sammanslagits till en 
större taxeringsenhet eller har uppdelats på mindre taxeringsenheter. Sam
manslagningar anser kommitten knappast behöva medföra några bekymmer. 
Om däremot den taxeringsenhet som gällde vid 1952 års fastighetstaxering 
uppdelats före det aktuella försäljningstillfället anses vissa svårigheter kunna 
uppkomma. Reducering av 1952 års taxeringsvärde bör då enligt kornmitten 
ske genom ett proportioneringsförfarande. Kommitten anför att proportio
neringen bör utföras enligt de värderelationer som rådde vid uppdelnings
tillfället. varvid de efter uppdelningen åsatta taxeringsvärdena kan vara till 
ledning. 

Förbiittringskostnader 

Vid behandling av förbättringskostnader skiljer kommitten mellan fas
tigheter som vid den årliga inkomsttaxeringen beskattas enligt konventionell 
metod och fastigheter som beskattas enligt schablon. Schablonbeskattning 
innebär att viss del av fastighetens taxeringsvärde skall tas upp som intäkt 
och att avdrag i princip inte får göras för andra kostnader än räntor. Scha
blonmetoden tillämpas beträffande villor samt fastigheter tillhörande bo
stadsföreningar. bostadsaktiebolag och allmännyttiga bostadsföretag. Övriga 
fastigheter- t. ex. jordbruksfastigheter och hyresfastigheter- beskattas enligt 
konventionell metod, dvs. på grundval av verkliga intiikter och kostnader. 

Vad först beträffar konl'efllionel/11axeradefas1i1d1e1er konstaterar kommit
ten att den beloppsspiirr som f. n. giiller vid realisationsvinstbcräkningcn 
i fråga om kostnad för förbättring av fastigheten - 3 000 kr. - inte bara 
omfattar fastigheter med bostadsbyggnad. Spärren gäller även fastigheter 
för vilka 3 000-kronorstilliigget inte rår tillgodoräknas. t. ex. obebyggda tom
ter och industrifastigheter. Enligt kommittens uppfattning kan bcloppsspär
ren medföra otillfredsstiillande resultat, särskilt i de fall då förbättrings
arbeten utförts under år för vilka 3 000-kronorstilHiggct inte medges. 

Kommitten föreslår att beloppsbegränsningen för förbättringskostnadcr 
slopas. En sådan lösning anser kommitten vara praktiskt möjlig om förslaget 
att ingångsvärdet för äldre fastighetsinnehav skall vara 150 % av 1952 års 
taxeringsvärde genomförs. 

Kommitten föreslår vidare att förbättringskostnader. som inte uppförts 

på avskrivningsplan till ledning för beräkning av Viirdeminskningsavdrag 
vid inkomsttaxeringen. måste verifieras genom fakturor eller räkningar varav 
framgår totalkostnad och vilka arbeten som utförts. I detta sammanhang 
framhåller kommitten att avskrivning av konventionellt taxerad annan fas
tighet fr. o. rn. år 1972 uteslutande sker enligt avskrivningsplan. Även be

träffande jordbruksfastighct kommer all avskrivning att ske enligt av-
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skrivningsplan. Det är således enligt kommitten endast kostnader fr. o. m. 
år 1952 till dess avskrivningsplan börjar tillämpas som kan behöva verifieras 
genom faktura eller rlikning. 

Något undantag från regeln att förbättringskostnader skall kunna verifieras 
är enligt kommitten inte motiverat. Detta utredningskrav föreslås alltså glilla 
beträffande kostnader som nedlagts fr. o. m. år 1952. Kommitten erinrar 
om att förslag om icke tidsbegränsad realisationsvinstbeskattning framlades 
år 1966 (SOU 1966:23 och 24) samt att realisationsvinstbeskattning enligt 
äldre regler ägde rum om försäljningen skedde inom en tioårsperiod. Åt
minstone såvitt gäller nyförvärv från mitten av 1950-talet har de skatt

skyldiga därför enligt kommitten haft anledning att bevara sina verifikationer 
avseende förbättringskostnader. 

Som närmare kommer att redovisas i det följande anser kommitten att 
förbättringskostnader liksom hittills bör uppräknas med hänsyn till pen-. 
ningvärdeförändringar från det år till vilket de hänför sig fram till försälj
ningstillfållet. Av nuvarande lagtext framgår att kostnaderna skall anses 
hänföra sig till det år under vilket de nedlagts. Innebörden av begreppet 
nedlagt anses dock inte vara helt klar. 

Enligt kommittens uppfattning bör förbättringskostnad, som uppförs på 
avskrivningsplan. anses nedlagd det år då kostnaden uppförts på planen. 
Förbättringskostnad. som bort avskrivas enligt plan men inte uppförts på 
avskrivningsplan, föreslås inte få åberopas vid realisationsvinstberäkningen. 
Kostnad som inte skall uppföras på avskrivningsplan bör. så5om tidigare 
nämnts. enligt kommitten verifieras med faktura eller räkning. Kommitten 
anför att sådan kostnad skall anses nedlagd under det år då spedficcrad 
faktura eller riikning erhållits varav klart framgår vilket arbete som utförts. 
Skulle vid en senare uppgörelse ersiittningen justeras. får fakturabeloppet 
jämkas i motsvarande mån. 

Kommitten anför att ägare av schab/ontaxeradf{is1(~hN vid realisations
vinstberäkningen givetvis bör ha samma avdragsrli.tt för egentliga förbätt
ringskostnader som ägare av fastighet för vilken inkomsttåxeringen sker 
enligt konventionell metod. Eftersom förbättringskostnader vid schablon
taxering inte skall uppföras på avskrivningsplan blir avdragsrätten enligt 
kommittens förslag avhängig av att kostnaderna i fråga kan styrkas genom 

faktura eller räkning. Liksom i fråga om konventionellt beskattade fastigheter 
anser kommitten att den beloppsmiissiga spärren - 3 000 kr. - hör slopas. 

Som förbättringskostnad riiknas f. n. även kostnad. som under den tid 
fastigheten varit schablonbeskattad, lagts n~d på reparation och underhåll 
i den mån fastigheten på grund därav vid avyttringen är i bättre skick än 
vid förvärvet. Med hänsyn bl. a. till de tillämpningssvårigheter som denna 
regel medfört föreslår kom mitten att regeln tas bort. ;\ vdragsriitten bör en! igt 
kommitten begränsas till iståndsättningskostnader som liiggs ned på fas
tigheten strax före avyttringen. Kravet att fastigheten genom reparationen 
befinner sig i bättre skick vid avyttringen iin vid förvärvet skall dock behållas. 
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Indexuppräkning 

Kommitten anför inledningsvis att ett system som bygger på principen 

att endast den reala - och inte den nominella - vinsten skall beskattas, 
rätteligen förutsiitter att hlinsyn tas till den avyttrade egendomens skuld· 

belastning. Indexuppräkning borde således i princip omfatta endast den del 

av anskaffningskostnaden som fastighetsägaren finansierat med egna medel. 

Enligt kommitten är det emellertid av praktiska skiil omöjligt att vid in· 

dexuppräkningen beakta skuldbelastningen. eftersom denna är mycket olika 

i de enskilda fallen. Dessutom amorteras skulderna helt eller delvis under 
innehavstidcn. Kommitten har därför kommit till den slutsatsen att hela 

anskaffningskostnaden. liksom nu är fallet, skall få indexuppräknas vid be· 
räkning av beskattningsbar vinst. Enligt kommitten bör vidare indexupp

räkningen omfatta även fOrbättringskostnader. 

Någon indexuppriikning av viirdeminskningsavdragen sker f. n. inte. Det

ta Ur enligt kommitten principiellt sett fel. Kommitten anser en indexupp

riikning av avdragen ofrånkomlig niir det gUller stora värdeminskningsav

drag, t. ex. när en byggnad får skrivas ned på en gång med anlitande av 

investeringsfond. Vidare påpekas att behovet av en indexuppriikning av 

viirdeminskningsavdrag:!n har ökat eftersom sådana avdrag nu medges med 

större belopp än tidigare. Vad giiller de praktiska svårigheterna med en in
dexuppriikning framhåller kommitten att problemen ligger i att faststiilla 

värdeminskningsavdragens belopp och inte i att indexuppräkna dessa belopp 

sedan de väl fastställts. Uppräkning skall enligt kommitten ske från det 

år för vilket viirdeminskningsavdraget medgivits. Sammanfaller räkenskaps

året inte med kalenderåret, skall uppräkningen ske från det kalenderår under 
vilket det räkenskapsår, för vilket avdraget medgivits, gått till linda. 

Har vid övergången till de nya avskrivningsreglerna vissa delar av en 
byggnad hänförts till inventarier i avskrivningshänseendc skall enligt kom
mitten så anses som om byggnaden avskrivits med belopp motsvarande 
viirdet av de utbrutna delarna . . Ä. ven detta "värdeminskningsavdrag" föreslås 
skola indexuppräknas från det år då utbrytning skett. 

3 000-kronorstillägget 

Kommitten anför att det viisentliga syftet med det fasta årliga tilliigget 

om 3 000 kr. varit att från besbttning undanta normala vinster vid för

säljning av egnahem och jordbruksfastigheter. Kommitten har undersökt 

om detta syfte kan nås på annat sätt Un genom ett fast årligt tilliigg men 

säger sig inte ha funnit någon annan tillfredsstiillande metod. Ett årligt 

fast tillägg för bebyggda fastigheter kan således enligt kommil!en inte und
varas i systemet. 

Vad gäller det fasta ti!Higgets storlek ullalar kommitten all en s~inkning 
till 1 000 kr. skulle - såvin kommittens undersökning gel! vid handen -
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vara möjlig i dagens läge utan att syftet med tillägget helt förfelas. En 
sådan sänkning borde dock kombineras med en ökad möjlighet att erhålla 
uppskov med beskattningen när ersiittningsfastighet anskaffas. Kommitten 
har emellertid, bl. a. med hiinsyn till penningvärcleföriinclringen. inte ansett 
sig böra föreslå en sänkning av det årliga tilHigget. 

Om förslaget att 150 96 av 1952 års taxeringsvärde skall anses som in
gångsviircle för fastigheter som anskaffats före år 1952 genomförs, bör enligt 
kommitten avdrag med 3 000 kr. per år inte beriiknas för tid före år 1952. 
Den omstiindigheten att ingångsvärdeberäkningen för äldre förviirv i princip 
obligatoriskt skall ske med ledning av 1952 års taxeringsvärde, anser kom
mitten alltså inte motivera att fasta ti!Higg skall medges även för tid före 

år 1952. 
Kommitten tar även upp det fallet att en jordbrukare ämnar sälja sin 

jorclbruksfastighet men önskar behålla sin mangårdsbyggnad. Eftersom för
säljningen inte omfattar mangårdsbyggnaden får jordbrukaren inte åtnjuta 
något 3 000-kronorstillägg. Dessa avdrag får visserligen åtnjutas när bo
staclsbyggnaden en gång i framtiden försäljs, men vid denna försäljning 
kan förs~iljningspriset vara avsevärt liigre iin summan av anskaffningskost
naden uppräknad med index och de fasta titniggcn. Den beskat1ningsbara 
vinsten skulle således bli mycket lligrc om hela fastigheten hade sålts på 

en gång. 
Kommitten har inhämtat att man vid försäljning av jordbruksfastigheter 

ibland förfar så att avtal först triiffas om försäljning av hela fastigheten 
·varefter siiljaren omedelbart återköper mangårdsbyggnaden med tillhörande 
tomtmark. All markförsäljningen delas upp i två led beror bl. a. på att säljaren 
därigenom kommer i åtnjutande. av 3 000-kronorstilliiggen. 

Enligt kommitten är det befogat att en jordbrukare, som säljer sin jord
bruksfastighet vilken utgjort hans hem. inte skall komma i sämre IUge i 
realisationsvinsthiinseende därför att han först säljer marken och därefter 
- kanske !lera år senare - mangårdsbyggnaden. Kommitten föreslår därför 
att en jordbrukare som säljer sin fastighet men behåller mangårdsbyggnaden 
skall få tillgodoriikna sig 3 000-kronorstilläggct vid försiiljningen av jord

bruksdclcn. Vid en framtida försiiljning av mangårdsbyggnaden får han i 
så fall tillgodoriikna sig fast tilliigg endast fr. o. m. året efter det då jord
bruksdelen såldes. Kornmitten anför att en sådan regel torde i huvudsak 
undanröja de svårigheter som skillnaden i beskattningshiinseende mellan 

bebyggd<l och obebyggda fastigheter medfört i arbetet för jordbrukets och 
skogsbrukets yttre rationalisering. 

Kom111itten behandlar slutligen ett antal tekniska problem som uppkom
mit vid tillämpning av nuvarande regler om fasta tilliigg. Problemen har 
främst uppkommit vid försäljning av del av fastighet och vid försäljning 
av fastighet på vilken olika byggnader under årens lopp varit huvudbyggnad. 
Kommitten uttalar härom att det fasta tilliigget bör hänföra sig till elen 
taxeringsenhet som gäller vid försliljningstillfallet. Om på en taxeringsenhet 
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eller del av taxcringsenhet. som säljs, finns en byggnad. som i huvudsak 
är avsedd att användas för bostadsändamål, bör enligt kommitten ett årligt 
fast tillägg beräknas för varje år en sådan byggnad funnits på fastigheten 

under innehavstiden. Endast ett fast årligt tilWgg I:\r således beräknas för 
den försålda taxeringsenheten eller delen av taxeringsenheten oavsett hur 
många bostadsbyggnader som finns på densamma. Om det vid försäljnings
tillfället inte finns någon bostadsbyggnad på taxeringsenheten föreslås något 
tillägg inte få åtnjutas även om bostadsbyggnad tidigare funnits på fas
tigheten. 

Kommitten föreslår emellertid att - om en bostadsbyggnad rivs eller för

störs genom brnnd e. d. och omedelbart ersiitts av en ny bostadsbyggnad 
- fasta tilliigg skall beräknas iiven för den tid den rivna eller förstörda bo
stadsbyggnaden har funnits. Diiremot skall riitten att riikna fasta tilliigg för 
den rivna eller förstörda byggnaden bortfalla om den inte ersiitts inom ett 
år. dvs. arbetet med att uppföra ersiittningsbyggnaden skall ha igångsatts 
inom ett år. Detsamma skall enligt kommitten giilla om en bostadsbyggnad 
under högst ett år tagits i anspråk huvudsaklingen för annat ändamål än 
bostadsiindamål. 

Om en del av en taxeringsenhet försäljs och på denna del finns en bo
staclsbyggnacl skall enligt kommitten fast årligt tillägg beräknas vid för
säljningen. Detta innebär att - om på en taxeringsenhet finns flera bo
stadsbyggnader - flera fasta tilliigg kan få åtnjutas. om fastigheten säljs 
i delar med en bostadsbyggnad på varje del. Det fasta tillägget knyts alltså 
till förekomsten av en eller flera bostadsbyggnader på elen försålda fastigheten 
eller fastighetsdelen. Risk för missbruk i större omfattning av en sådan 
bestämmelse torde enligt kommitten inte föreligga. Fasta tillägg bör dock 
inte beräknas 0111 byggnadens värde är alltför obetydligt. Kommitten föreslår 
därför att 3 000-kronorstilliigg skall fil tillgodoräknas endast om byggnaden 
- när det gäller annan fastighet - vid försLiljningstillfället varit åsatt ett 
taxerat byggnadsviircle av minst 10 000 kr. 

En annan fråga av teknisk natur gäller ersättning på grund av skade
försiikring. Enligt lydelsen av de bestiimmelser (punkt 2 sista stycket av 
anvisningarna till 36 ~ KL) som gäller när sådan ersiittning uppburits med 
s1örre belopp iin det som gått åt för skadans avhjälpande. kan iiven det 
fasta tillägget i viss omfattning bli föremål för indexuppräkning. Eftersom 
detta knappast kan ha varit avsett föreslår kommitten att lagtexten ändras 

så att det framgår att endast elen justerade anskaffningskostnaden skall in
dexuppräknas. 

Vlirdeminskningsavdrag 

Om beloppsbegriinsningen för förbiittringskostnaderslopas. hör enligt kom

mitten bcloppsspHrren tas bort även betriiffande viirdeminskningsavdrag. 
Kommitten an for att det inte bör vara förenat med ni\gni större svårigheter 
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att beräkna de vlirdeminskningsavdrag som belöper på tiden etier den I 

januari 1952. 
Däremot kan enligt kommitten vissa svårigheter föreligga att i efterhand 

konstatera om avdragen "åtnjutits". dvs. om den.skattskyldige haft sådana 
inkomster att han kunnat utnyttja avdragen vid inkomsttaxeringen. Enligt 
kommitten bör man vid realisationsvinstberäkningen av praktiska skäl utgå 
från att de på beskattningsåret belöpande värdeminskningsavdragen också 
kunnat utnyttjas vid taxeringen till såväl statlig som kommunal in
komstskatt. Kommitten föreslår därför att omkostnadsbeloppet vid beräk
ning av skattepliktig realisationsvinst och avdragsgill realisationsförlust skall 
minskas med de på innehavstiden belöpande viirdeminskningsavdragen oav
sett om dessa har åtnjutits eller ej. Med hänsyn till möjligheten till för
lustutjämning torde det för övrigt enligt kommitten numera höra till undan
tagen att viirdeminskningsavdragen inte kan utnyttjas. 

3.1.3 Remissy11ra11d('11a 

Inledning 

Kommittens uppfattning att den framtida realisationsvinstbeskattningen 
av fastigheter bör ansluta sig till det nuvarande beskattningssystemet har 
i· stort sett godtagits av remissinstanserna. Några önskemål om att vinst
beräkningen skall avse ett annat fastighetsbegrepp iin det som f. n. gäller 
eller att vissa fastigheter - t. ex. villor - skall undantas från realisations
vinstbeskattning har inte framförts. Remissinstanserna har också allmänt 
godtagit att skatten hör triiffo den pä grund av fastighetsavyttringen upp

komna vinsten. dvs. i princip skillnaden mellan å ena sidan försäljningspriset 
och å andra sidan kostnaderna för förvärvet och avyttringen (omkostnads
beloppet). 

lngängsvärde 

Kommittens förslag att fastigheter. som anskaffats före år 1952. vid rea
lisationsvinstberäkningen skall - om inte den skattskyldige undantagsvis 
har fördel av att visa den faktiskt erlagda köpeskillingen - anses anskaffade 

den I januari 1952 för ett pris motsvarande 150 % av fastighetens värde 
enligt 1952 års allmänna fastighetstaxering. har mottagits positivt av nertalet 
remissinstanser. Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av bl. a. kam

marrälf('fl i Stockholm. ba11kinspektio11en. RSI '. la11thmkss~rrelsen. sta1ens lanr

mäterirerk. lä11ssrrrelserna i Srockho/ms och Örehro län . .företagsskatteber('d

ningen (majoriteten). KF och l.ambmkers ska11cdelegarion. Några remissin
stanser, bl. a. li.i11ssryr('/sc11 i Götehm:f.(s och Bohus län. A ukroriserade fastig

hetsmäklares riksförbund. Sreriges adrokarsan1/i111d. Sreriges fastighetsägare

.förbund. S1·erigesiordägare(örhu11d och Sreriges vi//aägar('.f(irbund anser emel-
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lertid att nuvarande regler för fastställande av ingångsvärde bör behållas. 

AO och länSS(vrelsen i Västerbottens län anser att anknytningen till 1952 

års taxeringsviirde kan slopas. I stället föreslås att ingångsvärdet for iildre 

förvärv skall fastställas med ledning av fastighetens taxeringsvärde 20 år 

före avyttringen. 

Enligt Näringslil'ets skattedelegation behöver en schablonmässig faststäl

lelse av ingångsvärdet inte utesluta att indexuppriikning och 3 000-kronors

tillägg beräknas från anskaffningsåret. Hänsyn föreslås däremot inte tas 

till förbättringskostnader och värdeminskningsavdrag före år 1952 såvida 

de inte uppgår till större belopp. Visserligen kommer - anför delegationen 

- sannolikt en större del av de skattskyldiga att vilja utgå från 1952 års 

taxeringsvärde och räkna anskaffningskostnaden från denna tid. Genom 

delegationens förslag anses emellertid rättvisa kunna skipas i de individuella 

fallen. _,f°i.l.'n länsstyrelsen i Götl.'borgs och Bohus län samt Skånes handels

kammare anser att den omstiindigheten att ingångsvärdeberäkningen sker 

med ledning av 1952 års taxeringsvärde inte hindrar att fasta tillägg får 

tillgodoräknas ända från förvärvstillfället. Handelskammaren anser vidare 

att hänsyn alltid bör tas till såväl erlagd köpeskilling som förbättringskost

nader om ingängsvärdet bestäms med ledning av den verkliga anskaffnings

kostnaden. Nägon"anledning att bortse frän förbättringskostnader som hänför 

sig till tiden före år 1952 föreligger alltså inte enligt handelskammaren. 

Vid schablonmässig fastställelse av ingängsvärdet bör enligt kommitten 

taxeringsvärde, som avser utförd fastighetstaxering före är 1970 uppräknas 

till 150 %. Taxeringsvärde fr. o. m. är 1970 års allmänna fastighetstaxering 

föreslås skola uppräknas till 133 %. Reduceringen av uppräkningstalet kri

tiseras av bl. a. länsstyrelsen i Götebo1xs och Bohuslän. FAR. Lantbrukarnas 

ska11edelegation, Näringslivets ska11edelegation och Sl'eriges adrnkatsan1fi111d. 
Näringslivets skattedelegation framhåller i detta sammanhang att procent

talet 133 på sin tid föreslogs av 1963 års markvärdekommittc men att talet 

i den slutliga lagstiftningen höjdes till 150. 

Förbättringskostnader 

Kommitten har. såvitt gäller konl'entionellt taxerade.fastigheter. föreslagit 

att beloppsspärren. 3 000 kr .. för förbättringskostnader slopas. Detta förslag 

liksom förslaget att förbättringskostnader skall beaktas vid vinstberäkningen 

endast om de uppförts på avskrivningsplan eller om de kan verifieras genom 

räkning eller faktura. har fått ett blandat mottagande. Länsstyrelsen i I åster

norrlands län, lanthruksstyrl.'lsen. hostadsskattekommillen och La111hrukets 

ska11edelegarion anser att beloppsspärren bör vara kvar. Enligt LO:s mening 

bör endast större förbättringskostnader beaktas. Länsstyrelserna i Stockholms 
och Örebro län samt TOR föreslår att spärren siinks från 3 000 kr. till I 000 

kr. 

Åtskilliga remissinstanser. däribland kammarrätten i Stockholm, 
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SACO!SR. KF. La111brukamas skartedelegario11. Niiri11gsli1•ets skattedelegation 

och Sveriges l'illaägal'l:förbund tillstyrker i princip att beloppsspärren tas bort 

men anser att kravet på utredning angående tidigare utförda förbättrings

kostnader bör lindras. Med hänsyn till att de kan ligga tjugo år eller mer 

tillbaka i tiden bör enligt kammarrättens mening utrymme lämnas för god

tagande av. förbättringskostnader som kan göras troliga eller sannolika. 

Kommittens förslag om slopande av beloppsspärren för förbättringskost

nader omfattar även schablo111axeradefastighf!ter. dvs. villor samt fastigheter 

tillhörande bostadsrättsföreningar, bostadsaktiebolag och allmHnnyttiga bo

stadsföretag. Kommitten föreslår vidare att möjligheten att beträffande dessa 

fastigheter medräkna s. k. vlirdehöjande reparationer under innehavstiden 

skall begränsas till iståndsättningsåtgärder som lliggs ned på fastigheten strax 

före avyttringen. Förbättringskostnader och därmed jämställda iståndsätt

ningskostnader måste enligt kommitten styrkas genom faktura eller rHkning. 

Många remissinstanser ifrågasätter om förslaget angående värdehöjande 

reparationer innebär någon förenkling av vinstberäkningsreglerna. Göta hov

rärr och kammarrä11e11 i Stockholm anför att förslaget bör omarbetas så att 

det blir mer lättilllämpat. Bankinspekrionen föreslår att avdragsrätt för re

parationer avskaffas. Flera remissinstanser anser att det i lagtexten uttryck

ligen bör anges under vilken tidrymd före en avyttring som en värdehöjande 

reparation kan beaktas. Sålunda föreslår länsstyrelserna i Värmlands och 

Väsrerborrens län att reparationer skall få medräknas endast om de utförts 

under det sista innehavsåret. S1·f!nska/öretagares rik~törbund föreslår en två

årsregel, lä11sstyrelserna i Kris1ia11srad~ och Örebro lä11 en treårsregel. S1•eriges 

l'illaägare.f(jrbund en femårsregel medan Närings/ivers skarrede/egarion anser 

att värdehöjande reparationer som nedlagts under de sista tio innehavsåren 

bör få medräknas. 

Lantbrukarnas ska11edelegation och Sveriges adl'okarsam/imd anser att nu

varande bestlimmelser angående värdehöjande reparationer bör behållas. 

Delegationen anför bl. a. att den av kommitten föreslagna lösningen strider 

mot det normala förfaringssättet vid en villaförsäljning, nämligen att köparen 

- och inte säljaren - låter utföra erforderliga renoveringsarbeten. 

Indexuppräkning 

Kommittens uppfattning att indexuppräkning liksom hittills skall avse 

hela anskaffningskostnaden kritiseras av bl. a. LO och Svenska riksbyggen. 

Enligt dessa remissinstanser bör uppräkningen i princip omfatta endast den 

del av anskaffningskostnaden som den skattskyldige betalat kontant. 

Näri11gslil'ets skattedelegatio11 och Sreriges.fasrighetsägareförbu11d ifrågasätter 

om inte indexuppräkningen bör medges även vid förlustberäkningen. I övrigt 

har vad kommitten anfört angående indexuppr~ikning allmänt godtagits vid 

remissbehandlingen. 
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3 000-kronorstillägget 

Kommittens förslag att systemet med fasta tillägg bör behållas har god
tagits av flertalet remissinstanser. LO och Sl'enska riksb_l:r:gen anser emellertid 
att 3 000-kronorstillägget helt bör slopas. Vad gäller avdragets storlek delar 
åtskilliga remissinstanser kommittens uppfattning att det fasta tillägget även 
i fortsättningen bör vara 3 000 kr. per år. Bankins{lektionen menar dock att 
avdragsbeloppet kan sänkas till 2 500 kr. Göta hovrärr. Sreriges adrokat

sa111f11nd och Sreriges villaägare.fbrh11nd föreslår däremot en uppräkning till 
5 000 kr. 

Även förslaget att fast tillägg inte skall få åtnjutas om det taxerade bygg
nadsvärdet understiger 10 000 kr. har mottagits positivt av remissinstan
serna. Kammarrätten i Stockholm och länss(rrelsen i Värmlands län anser 
dock att detta krav bör gälla inte bara annan fastighet utan även jordbruks
fastighet. Sreri.r:es rillaägarejörbund anför att byggnadsvärdet ibland torde 

bestämmas som skillnaden mellan ett såsom för sig bestämt totalvärde för 
fastigheten och fastighetens markvärde enligt fastställd markvärdeskarta. 
Byggnadsvärdet kan i sådana fall bli lägre än 10 000 kr. trots att byggnaden 
används för bostadsändamål. Mot denna bakgrund anser förbundet att den 
föreslagna beloppsspärren bör utgå. Liknande synpunkter framförs av Sl'e

riges fastighetsägare/brbund. 

RSV anför att det kan förekomma att en fastighet av misstag inte åsatts 
taxerat byggnadsvärde. Rätten till fast tillägg bör enligt RSV föreligga även 
i ett sådant fall. om det i efterhand kan konstateras att fastigheten rätteligen 
borde ha åsatts ett taxeringsvärde om minst 10 000 kr. Kammarrätten i Stock

holm framhåller att det vid delförsäljning av fastighet med flera bostadsbygg
nader inte är möjligt att ange hur mycket av fastighetens byggnadsvärde 
som belöper på den sålda byggnaden. Enligt kammarrätten bör därför i 
lagtexten anges riktlinjer för hur det taxerade byggnadsvärdet i dessa fall 
skall fördelas på de olika byggnaderna. 

Förslaget att fasta tillägg skall kunna åtnjutas om en jordbrukare sUljer 
hela sin fastighet utom mangårdsbyggnad med tillhörande tomtområde till
styrks av bl. a. lantbruksstyrelsen. La111bmkarnas skattede/egarion och S1wiges 

Jöreningsbankers.torbund. Länss(rrclscn i Göteh01:r:s och Bohus län samt A 11k
toriseradefasriglwts111äklares rik~tiirbund anser att rätt till 3 000-kronorstillägg 
bör föreligga även vid markförsiiljning från villafastighet. Bankins{lckriom'n 

samt länss(rrelsema i Värmlands och Örehro län är däremot av den upp
fattningen att fasta tillägg bör komma i fråga endast om avyttringen omfattar 
bostadsbyggnad. Enligt länsstyrelsen i Örebro län är försäljning av hela jord

bruksfastigheten, följd av återköp av mangårdsbyggnaden, att anse som 
en skentransaktion för att komma i åtnjutande av de fasta tilläggen. För 
att komma till rätta med sådana fall föreslår liinsstyrelsen att 3 000-kro
norstillägg inte skall medges om mangårdsbyggnaden köps tillbaka inom 
ett år efter försäljningen av jordbruksfastighetcn. 
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Kommittens förslag att fasta tillägg skall få åtnjutas för brunnen eller 
riven byggnad såvida arbetet med att uppföra ersättningsbyggnad påbörjas 
inom ett år har berörts i några remissyttranden. La111brukamas ska11edele

gatio11 och Sreriges.flire11i11gsbankersförbund anser att en jämkningsregel bör 
införas om fastighetsägaren på grund av särskilda omständigheter inte kan 
påbörja arbetet inom ettårsperioden. Näri11gslirers ska11edelegatio11 föreslår att 
tillägg medges för den tid en fastighet varit bebyggd även om fastighetsägaren 
av någon anledning valt att inte återuppföra en brunnen eller riven byggnad. 

Värdem i nsk ningsavd rag 

Kommittens förslag att även värdeminskningsavdragen skall indexupp
räknas tillstyrks allmänt av remissinstanserna. Länssryrelsen i Göreborgs och 

Bohus län. F4 R. Svenska byggnadse111repre11Ö!"/Öreninge11. Sveriges fasfighcrs

ägaref(irb1111d och Sveriges .före11ingsbankers .fbrbund anser att hänsyn inte 
bör tas till värdeminskningsavdrag som fastighetsägaren i praktiken inte 
kunnat utnyttja. Länss(1•relsen i Swckholms lä11 . .foreragsska{{eberedni11gen, 

Näringslirers ska{{edelegation och TOR anför att avskrivning av byggnad e. d. 
mot investeringsfond givetvis bör minska fastighetens ingångsvärde på sam
ma sätt som åtnjutna värdeminskningsavdrag. 

3.2 Försäljning al· del u fastighet m. m. 

3.2. I N11mra11de regler 

Delavyttring av fastighet 

Vid beriikning av realisationsvinst sker, som framhållits i det föregående, 
i princip en jämförelse mellan anskaffningskostnaden och försäljningspriset 
för fastigheten. Avser försäljningen blott en del av fastigheten bör den skatt
skyldige givetvis inte få tillgodoräkna sig avdrag för hela anskaffningskost
naden. Anskaffningskostnaden måste då proportioneras mellan den sålda 
fastighetsdelen och den del av fastigheten som är kvar i den skattskyldiges 
ägo. 

I lagtexten finns inte några regler om hur denna proportionering skall 
utföras. Enligt praxis sker emellertid proportioneringen av anskaffnings
kostnaden med utgångspunkt i värdenivån vid förvärvstillfället. Detta in

nebär att man söker utreda hur stor del av fastighetens anskaffningskostnad 
som vid förvärvstillfället belöpte på den avyttrade fastighetsdelen. Beräknas 
anskaffningskostnaden med ledning av ett taxeringsvärde under innehavs
tiden, t. ex. taxeringsvärdet 20 år före försäljningen, torde anskaffnings
kostnaden fördelas mellan den sålda och den behållna fastighetsdelen med 
utgångspunkt i den värdenivå som legat till grund för fastighetstaxeringen. 
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Marköverföring 

Enligt tidigare bestämmelser var överföring av mark i samband med laga 

skifte eller ägoutbyte inte underkastad realisationsvinstbeskattning. Sådan 

beskattning skulle i första hand träffa realiserad vinst vid försäljning och 

ansågs inte böra ifrågakomma om mark vid dylika förrättningar byttes mot 

i stort sett likvärdig mark. Det fanns visserligen enligt bestämmelserna i 

1926 års jorddelningslag (1926:326) vissa möjligheter att utjämna uppkom

mande skillnad i pengar, om en fastighet tilldelades mark som var mindre 

värd än den mark som fastigheten avstod. Möjligheterna till sådan jämkning 

var emellertid länge ganska begränsade både i fråga om förrättningar som 

kunde genomföras tvångsmässigt och frivilliga förrättningar. 

Från och med den 1 april 1968 utvidgades genom ändringar i jorddel

ningslagen möjligheterna till frivillig förändring av fastigheternas storlek 

i samband med laga skifte och ägoutbyte. Storleksförändringarna kunde 

härefter i princip bli obegränsade och det kunde även förekomma att vederlag 

utgick i endast pengar. Då en marköverföring härigenom kunde framstå 

som en vanlig markförsäljning, infördes år 1968 skatteplikt för vinst vid 

dylika frivilliga marköverföringar. Övriga marköverföringar i samband med 

laga skifte eller ägoutbyte enligt jorddelningslagen skulle liksom tidigare 

vara undantagna från beskattning. 
Då jorddelningslagen ersattes med den av 1970 års riksdag antagna fas

tighetsbildningslagen (1970:988), som trädde i kraft den I januari 1972, blev 

nya ändringar i beskattningsreglerna aktuella. I prop. 1971: 135 anfördes bl. a. 

att det inte gick att bortse från att reglerna för marköverföring genom fas

tighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen innebar en ganska väsentlig 

omläggning i förhållande till jorddelningslagens regler. Inte ens för de mark

överföringar som skulle kunna genomföras tvångsmässigt föreskrev de nya 

reglerna någon begränsning i fråga om överföringarnas relativa storlek. I 

propositionen ifrågasattes därför om det fanns anledning att behandla fri

villigfallen och tvångsfallen olika. Beskattning kunde emellertid anses moti

verad endast i de fall då marköverföringen kunde sägas innebära en för

säljning och en sådan karaktär hade överföringen om och i den mån er

sättningen för avstådd mark utgick i pengar. 

I överensstämmelse härmed har beskattningsreglerna utformats så att 

vinstbeskattning kan aktualiseras endast om ersättning för avstådd mark 

helt eller delvis utgår i pengar. Har mark avståtts mot vederlag i både mark 

och pengar skall beskattningen avse endast den del av vinsten som hänför 

sig till kontantersättningen. Det är härvidlag utan betydelse om marköver

föringen grundar sig på en frivillig eller tvångsmässigt genomförd förrättning. 

Av praktiska skäl har man, när det gäller fastighetsreglering enligt 5 kap. 

fastighetsbildningslagen, ansett sig böra undanta smärre kontantersättningar 

från beskattning. Beskattning kan i dessa fall ifrågakomma endast om den 

eller de ersättningar i pengar som den skattskyldige fått under beskattnings-

5 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /8n 
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året överstigit 5 000 kr. När mark avstå~ genom inlösen enligt 8 kap. fas

tighetsbildningslagen utgår hela ersättningen i pengar. Någon beloppsgräns 

har inte uppstiillts för dessa fall. 

Markupplåtelse mot engångsersättning 

Engångsersiittning vid upplåtelse av nyttjanderiHt eller servitutsrätt till 

fastighet på obegränsad tid likställs med köpeskilling vid avyttring av fas

tighet. Sådan ersättning kan således föranleda realisationsvinstbeskattning 

vare sig upplåtelsen framstår som ett fullständigt ianspråktagande av mark 

eller inte. 

På samma sätt som de nu berörda engångsersättningarna behandlas vidare 

engångsersättningar som fastighetsägare uppbär för sådana inskränkningar 

i förfoganderätten till fastighet som kan föreskrivas enligt naturvårdslagen 

( 1964:822) eller för motsvarande inskränkningar enligt andra författningar. 

För att undvika beskattning av bagatellersättningar har föreskrivits att 

den skattskyldige från sammanlagda beloppet av den eller de engångser

sättningar han fått under ett beskattningsår får göra avdrag vid vinstbe

räkningen med 2 000 kr. Detta schablonavdrag får dock inte överstiga er

sättningsbeloppet. Avdrag kan emellertid medges med högre belopp om 

den skattskyldige kan visa att hans avdragsgilla omkostnader överstigit 2 000 

kr. Vid vinstberäkningen anses så stor del av fastigheten avyttrad som er

sättningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde vid tiden för beslutet 

om inskränkningen i förfoganderiitten eller för upplåtelsen av nyttjanderätten 

eller servitutsrätten. Anskaffningskostnaden beräknas alltså i upplåtelsefal

len med ledning av värdenivån vid avyttringstillfället och inte - som vid 

avyttring av fastighetsdcl -- med ledning av värdenivån vid förvärvstillfället. 

Konsumering av ingångsvärde 

Ett svårlöst problem vid beräkning av realisationsvinst är hur tidigare 

under innehavstiden gjorda delförsäljningar och markupplåtelser o. d. skall 

beaktas. Antag I. ex. att en person, som inköpt en fastighet för 100 000 

kr., efter fem års innehav avyttrar ett markområde från fastigheten för 40 000 

kr. och tio år senare avyttrar sitt återstående fastighetsinnehav. Det synes 

uppenbart att den skattskyldige inte bör få använda hela den ursprungliga 

köpeskillingen för fastigheten. I 00 000 kr., som ingångsvärde vid beräkning 

av vinsten på grund av den slutliga avyttringen. Viss del av ingångsvärdct 

måste anses belöpa på delavyttringen (markupplåtelsen). Som ingångsvärde 

vid den slutliga försäljningen bör således redovisas skillnaden mellan 100 000 

kr. och den del av det ursprungliga ingångsviirdet som kan anses konsumerad 

genom delavyttringen (markupplåtelsen). 

KL innehåller inte några regler om hur det ursprungliga ingångsvärdet 

skall minskas på grund av en tidigare gjord delavyttring. I praxis torde 
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man söka fastställa hur stor del av det ursprungliga ingångsvärdet som 
kan anses belöpa på den avyttrade fastighetsdclen. Denna fördelning av 
ursprungliga ingångsvärdet sker med ledning av värdenivån vid förvärvs· 
tillfället. Skillnaden mellan ingångsvärdet för hela fastigheten och in
gångsvärdet för fastighetsdelen utgör ingångsvärde vid den slutliga avytt
ringen. Kan ingångsvärdet för den i det nyss nämnda exemplet sålda fas
tighetsdelen uppskattas till 24 000 kr. blir alltså ingångsvärdet för återstoden 
av fastigheten 76 000 kr. 

Har en fastighet avyttrats genom marköverföring skall som skattepliktig 
realisationsvinst upptas så stor del av realisationsvinsten som belöper på vad 
den skattskyldige erhållit i vederlag i pengar. Har den skattskyldige i sam
band med fastighetsreglering avyttrat mark för t. ex. 40 000 kr., varav i 
kontanter 10 000 kr.. skall således en fjärdedel av vinsten räknas som skat
tepliktig inkomst. Realisationsvinsten uppskattas därvid i princip på samma 
säll som vid en vanlig försäljning. vilket bl. a. innebär all ingångsvärdet 
skall beriiknas med utgångspunkt i värdenivån vid förvärvstillfället. Enligt 
en uttrycklig föreskrift i punkt 4 av anvisningarna till 35 * KL skall - vid 
senare avyttring av återstående fastighetsinnehav - fastighetens ingångsviir
de minskas med så stor del av ingångsvärdet för den genom marköverföring 
avstådda marken som ersättningen i pengar utgör av det totala vederlaget 
för marken. Kan ingångsvärdet för den i exemplet överförda marken be
räknas till 24 000 kr., skall ingångsvärdet för återstoden av fastigheten således 
reduceras med en fjärdedel av detta belopp, dvs. med 6 000 kr. 

Vid markupplåtelse anses så stor del av fastigheten avyttrad som ersätt
ningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde omedelbart före upplåtelsen. 
Uppgår ersättningsbeloppet till 40 000 kr. och är hela fastighetens värde 

vid upplåtelsetillfället 200 000 kr., anses således en femtedel av fastigheten 
avyttrad. Vid vinstberäkningen på grund av upplåtelsen får som ingångsvär
de på den upplåtna marken upptas en femtedel ·av den ursprungliga kö
peskillingen. Förvärvades fastigheten för 100 000 kr. blir ingångsvärdet för 
den upplåtna marken alltså 20 000 kr. Vid en framtida försäljning av hela 
fastigheten torde ursprungliga ingångsviirdet minskas med den del av in
gångsvärdet som utnyttjats vid markupplåtelsen. I det valda e.xemplet blir 
fastighetens ingångsvärde vid den slutgiltiga avyttringen således 80 000 kr. 

Om ingångsvärdet på det återstående fastighetsinnehavet beräknas med 

ledning av ett efter delavyttringen. markupplåtelsen eller marköverföringen 
åsatt taxeringsvärde, skall någon reducering av detta värde inte äga rum. 

3.2.l Kommi11en 

Delavyttring av fastighet 

Kommitten uttalar att det givetvis är principiellt riktigt all fördela in
gångsvärdet för en avyttrad fastighetsdel med utgångspunkt i värdenivån 
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vid förvärvstillfållet. Denna metod sägs dock medföra stora svårigheter, 
framför allt vid uppdelning av ingångsvärdet på mark resp. byggnader. Kom
mitten har inte funnit det möjligt att utforma en schablon eller ge anvisningar 

om hur proportionering skall utföras enligt värdenivån vid förvärvet. Hu
vudsakligen av praktiska skäl föreslår kommitten därför att möjlighet lämnas 
till proportionering med utgångspunkt i viirdenivån vid tiden för avyttringen. 
Förslaget överensstämmer med vad som f. n. gäller i upplåtelsefallen. 

Kommitten framhåller att tidpunkten för anskaffningen, fastighetens be
lägenhet och verksamhetens inriktning inte innebär några problem om pro
portionering sker med ledning av värdenivån vid försäljningstillfållet. Med 
det aktuella försäljningsbeloppet som en känd faktor gäller det endast att 
beräkna fastighetens hela viirde vid försäljningstillfället. Så stor de! av fas
tighetens totala anskaffningskostnad skall således avräknas vid realisations
vinstberäkningen som försäljningsbeloppet utgör av fastighetens hela viirde 
vid tidpunkten för försiiljningen. 

Vid beräkning av den totala anskaffningskostnaden måste, påpekar kom
mitten vidare, hänsyn givetvis tas till förhållandena på hela fastigheten under 
innehavstiden. Man får således inte utgå enbart från den del av fastigheten 
som direkt berörs av försäljningen. En konsekvens av detta blir enligt kom
mitten att man vid vinstberiikningen skall ta med förändringar i eventuellt 
byggnadsbestånd även om upplåtelsen eller delförsäljningen inte omfattar 
någon byggnad. Om 3 000-kronorstillägg skall få åtnjutas vid försiiljningen 
beror på om någon bostadsbyggnad finns på den försålda fastighetsdelen 

eller - såvitt giiller jordbrukare - om dessa i enlighet med kommittens förslag 
väljer att utnyttja de 3 000-kronorstillägg, som belöper på den behållna delen. 
Någon proportionering av 3 000-kronorstilläggen på försåld och behållen 
del skall däremot inte komma i fråga. 

Kommitten anför att den föreslagna metoden förefaller lämplig i de fall 
delförsäljning avser den helt övervägande delen av taxeringsenhcten. Om 
en försäljning avser en relativt liten del av en stor taxeringsenhet bör man 
enligt kom m ittcn inte uppställa regler som obligatoriskt kräver en fullständig 
utredning om förbättringskostnader och viirdeminskningsavdrag beträffande 

hela fastigheten. Kommitten föreslår därför att det skall stå den skattskyldige 
fritt att vid försäljningen grunda realisationsvinstber'dkningen på värdere
lationen vid förviirvstidpunkten eller vid försäljningstillfållet. 

Väljer den skattskyldige att beräkna vinsten med utgångspunkt i viirdet 

vid förvärvstillfället kan det, såvitt gäller försiiljningar som avse en obetydlig 
del av taxeringsenheten. enligt kommitten vara liimpligt att införa en scha
blonregel för beräkningen av anskaffningskostnaden för den sålda delen. 
Denna schablonmässiga anskaffningskostnad anser kommitten kunna sättas 
till I kr. per kvadratmeter. Schablonregeln föreslås få tillämpas om den 
försålda delen avser en eller ett fåtal tomter avsedda att bebyggas med bo
stadshus och köpeskillingen är mindre än 10 % av det för taxeringscnheten 
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gällande taxeringsviirdet vid försäljningstillföllet. 

Kommitten diskuterar ingående olika metoder för beräkning av hela fas

tighetens värde vid försäljningstillfället. Enligt kommitten bör man vid be
räkning av delta värde i regel kunna utgå från fastighetens vid försiiljnings

tillfällcc giillande taxeringsvärde. Detta taxeringsviirde minskas med belopp 

motsvarande den inverkan upplåtelsen eller delförsäljningen kan antas ha 

på taxeringsvärdet enligt de principer som tillämpats vid senaste allmänna 

fastighetstaxering. Det sålunda reducerade taxeringsvärdet multipliceras diir

efter med dels 133 'Yi, dels omräkningstal baserat på konsumentindex. Slut

ligen tilHiggs ersättnings- resp. försäljningsbeloppet. 

Kommitten har inte ansett det nödvändigt att införa denna schablonregel 

i KL Kommitten påpekar också att regeln är att anse som en hjälpregel 

som kan frångås om det iir uppenbart att fastighetens saluvärde avviker 

från det värde som erhålls med tillämpning av schablonregeln. 

Marköverföring 

Även vid marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen synes enligt 

kommittens uppfattning den skattskyldige kunna beriikna anskaffningskost

naden på avyttrad mark på grundval antingen av värdenivån vid avytt

ringstillfället eller värdenivån vid förvärvstillfället. Diiremot torde den av 

kommitten föreslagna schablonregeln för fastställande av anskaffningskost

naden - I kr. per kvadratmeter för tomtmark avsedd att bebyggas med 

bostadshus - inte vara tilliimplig vid marköverföring. Anledningen härtill 

är att marköverföring genom fastighetsreglering inte torde bli aktuellt om 

den avyttrade marken skall användas för bostadsändamål. 
Den av kommitten anvisade metoden för uppskattning av hela fastig

hetens viirde vid avyttringstillfället synes kunna begagnas iivcn vid mark

överföringar. Kommitten föreslår inte någon ändring av regeln att skat
tefrihet föreligger om det sammanlagda ersiittningsbeloppet under ett år 
understiger 5 000 kr. 

Markupplåtelse mot engångsersättning 

Kommitten torde inte ha avsett någon iindring av beriikningen av an

skaffningskostnaden för mark som upplåtits på obegriinsad tid mot en

gångsersättning. Liksom hittills torde således enligt kommitten anskaffnings

kostnaden i dessa fall beräknas på grundval av fastighetens värde vid upp

låtelsetillfället. Den föreslagna schablonen - anskaffningskostnad I kr. per 

kvadratmeter - torde inte heller vara avsedd att få tillämpas vid mark
upplåtelser. 

Vid vinstberäkningen får den skattskyldige från sammanlagda beloppet 
av engångsersättningen under beskattningsåret f. n. åtnjuta ett schablon-
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mässigt avdrag om högst 2 000 kr. Kommitten föreslår inte någon iindri ng 

på denna punkt. 

Konsumering av ingångsvlirde 

Enligt kommitten bör lagtexten innehålla en allmän föreskrift om att 
alla delförsäljningar och markupplåtelser från en fastighet skall påverka om
kostnadsavdragets storlek vid en slutlig avyttring av fastigheten. Vad gäller 
tillvägagångssättet vid denna justering av omkostnadsavdraget skiljer kom
mitten till en början mellan å ena sidan sådana delförsäljningar och upp

låtelser, där eventuell vinst varit skattepliktig enligt nu giillande eller iildre 
bestiimmelser, och å andra sidan sådana delförsiiljningar och upplåtelser, 
där eventuell vinst varit skattefri - vare sig skattefriheten berott på att fas
tigheten innehafts mer än tio år eller på att särskilt undantag från skatteplikt 

varit stadgat för transaktionen i fråga. 
I det första fallet skall realisationsvinstberäkning normalt ha gjorts och 

utredning föreligga om huru mycket av fastighetens totala kostnader som 
tagits i anspråk i anledning av delförsiiljningen eller upplåtelsen. Enligt kom
mitten bör man kunna utgå från att endast så mycket av fastighetens totala 
anskaffningskostnad har konsumerats som motsvarar det lägsta av försälj
nings- eller ersättningsbeloppet och framräknad andel av totalkostnaden. 

Konsumerad del av fastighetens totalkostnader kan, anför kommitten, 

beräknas på enahanda sätt även när fullstiindig utredning inte lämnats diirför 
att redan en överslagsberäkning visat att ingen vinst uppkommit. Anskaff
ningskostnaden skall då minskas med ett belopp som motsvarar erhållen 
ersättning. Har avdrag gjorts enligt schablonmetod, skall anskaffningskost
naden enligt kommitten minskas med det lägsta av ersättningsbeloppet eller 

se hablona vdraget. 
Om eventuell vinst varit skattefri har någon realisationsvinstberäkning 

inte utförts och det är enligt kommitten inte möjligt att göra en sådan 
beriikning i efterhand. Är ingångsvärdet ett taxeringsvärde, t. ex. det som 
åsatts vid 1952 års allmänna fastighetstaxering, gäller det att reducera detta 

värde med hänsyn till elen viircleneclgång som förorsakats av de skattefria 
försäljningarna och upplåtelserna. Reduceringen bör enligt kommitten göras 
efter de grunder som gällde vid fastighetstaxeringen i fråga. 

Har värdenedgången inträffat under åren 1952-1955 och föranlett om
taxering vid siirskild fastighetstaxering något av åren 1953-1956 föreslås 
det taxeringsviirde, som åsatts vid elen särskilda fastighetstaxeringen, böra 
ersätta det vid 1952 års allmiinna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet 
som ingångsvärde. Samma värderingsnormcr skall tillämpas vid särskild 
fastighetstaxering som vid den närmaste föregående allmiinna fastighets
taxeringen. Om värdenedgången inträffat senare eller omtaxering vid särskild 
fastighetstaxering inte har skett måste i princip en omtaxering göras i sam

band med realisationsvinstutredningen. 
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Om fastigheten anskaffats efter den 31 december 1951 och den faktiska 
anskaffningskostnaden sålunda utgör ingångsvärde, får man enligt korn
mitten använda det vid viirdenedgångcn gällande taxeringsvärdet och re
ducera detta på förut angivet siitt. Genom proportionering kan man diirefter 
få fram hur mycket anskaffningskostnaden skall reduceras med anledning 
av värdenedgången. Den faktiska anskaffningskostnaden föreslås alltså böra 
reduceras procentuellt lika mycket som taxeringsvärdet nedgått eller vid 
senare företagen omtaxering kan anses ha bort nedgå. 

Kommitten anför att beräkningen av den del av det ursprungliga in
gångsvärde som kan anses konsumerat på grund av en delavyttring. mark

upplåtelse e. d. ofta måste göras lång tid efter det att avyttringen eller upp
låtelsen skett. Med hänsyn till att utredningen är så pass komplicerad har 
kommitten funnit det nödvändigt att - som en alternativ regel - föreslå 
att konsumerad del av fastighetens totalkostnad får, utan särskild utredning. 
upptas till 50 '.!6 av erhållen ersättning. Den återstående anskaffningskost
naden skall dock inte beräknas lägre än noll. 

3.2.3 Remissyllrandena 

Delavyttring av fastighet 

Kornmittens förslag alt en fastighetsiigare. som avyttrar en del av sin 

fastighet, skall få beräkna anskaffningskostnaden med ledning av antingen 
värdenivån vid avyttringstillfållet eller värdenivån vid förvärvstillfället till
styrks av bl. a. RSV. länsstyrelsen i Värmlands län. Lantbrukarnas skatte

delegation och 1Väringslil'ets skalledelegation. Länssrvrelsen i Kn:rn·anstads län 

anser diiremot att den faktiska anskaffningskostnaden för den avyttrade 
fastighetsdelen alltid bör ligga till grund för vinstberiikningen. Om anskaff
ningskostnaden fastställs efter värdenivån vid avyttringstillfället föranleder 
delavyttringen. anför länsstyrelsen. ofta ingen skatt. Genom att utnyttja 
taxeringsvärdet som ingångsvärde kan fastighetsägaren enligt länsstyrelsen 
också undgå beskattning när han senare säljer återstoden av fastigheten. 
Länss~vrelsen i Västerbottens län anser att nuvarande regler inte bör ändras 
förrän ytterligare försök gjorts att åstadkomma enkla och klara bestämmelser. 

RSV, Sreriges jöreningsbankers .förbund och La111hrukarnas skartedelega

tion anför att den föreslagna schablonregeln vid försäljning av tomter avsedda 

att bebyggas med bostadshus fått ett alltför snävt tilliirnpningsornråde. Det 
föreslås att ingångsvärdet skall kunna överstiga 1 kr. per kvadratmeter och 
att villkoret att köpeskillingen måste vara mindre lin 10 ''6 av fastighetens 
taxeringsviirde mildras. Önskemål framstiills också om att schablonregeln 
skall få användas vid avyttring av mark som är avsedd fört. ex. industriellt 
linda mål. 



Prop. 1975/76: 180 72 

Marköverföringar 

Vad kommitten anfört angående marköverföringar enligt fastighetsbild
ningslagen har inte föranlett några egentliga invändningar från remissin

stansernas sida. Göra hol'riitt och srarens lantmäteriverk anför emellertid att 
gränsen för skatteplikt bör höjas från 5 000 kr. till 10 000 kr. samt att det 
bör klarläggas i vad mån ersättningar vid foslighetsklyvning enligt l l kap. 
fastighetsbildningslagen bör medföra realisationsvinstbeskattning. 

Markupplåtelse mot engångsersiittning 

Länss~rrelsen i Örebro län och Lantbrukarnas ska11edelegation efterlyser en 
inventering av olika engångsersiittningar som en fastighetsiigare kan erhålla 
vid upplåtelse av mark på obegränsad tid eller på grund av att bestående 
skada tillfogas fastigheten. Enligt skattedelegationen iir det otillfredsställande 
att de skattskyldiga måste sväva i ovisshet om beskattningskonsekvenserna 
på detta område. 

Konsumering. av ingångsvärde 

Endast ett fåtal remissinstanser har berört kommittens förslag om hur 
en delavyttring skall påverka vinstberäkningen niir återstoden av fastigheten 
sedermera avyttras. Lantbrukarnas ska11edelegarion anför att det kan finnas 
skäl att upprätta en särskild liggare där de erforderliga uppgifterna finns 
bevarade. Betriiffande den av utredningen föreslagna schablonregeln. niim
ligen att ingångsvärde på försåld fastighetsclel skall anses motsvara hälften 
av erhållen ersiittning. anför delegationen att regeln enligt lagtext!Orslaget 
får anviindas endast om utredning inte kan förebringas om den andel av 
ingångsviirdet som belöpt på delförsiiljningen. Enligt delegationen iir det 
oklart om regeln är tillämplig både i fall då försiiljningen varit skattepliktig 
och i de skattefria fallen. Ett klarläggande iir enligt delegationen behövligt. 

3.3 t:ppsko\·sbestämmelser m. m. 

J.J. J Nuvarande regler 

Allmänna bestämmelser 

Enligt en särskild förordning ( 1968:276) medges uppskov i vissa fall med 
beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna. som enbart avser reali
sationsvinst vid avyttring av fastighet. innebiir i huvudsak följande. 

Uppskovsmöjligheten tar sikte på vissa fall där det är fråga om ett mer 
eller mindre tvångsmässigt övertagande av eller förfogande över den skatt
skyldiges fastighet. Uppskovets syfte är att ge den skattskyldige möjlighet 
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att inom viss tid anskaffa en fastighet av jämförlig art. Som förutsättning 
för uppskov gäller således att den skattskyldige avser att före utgången 
av tredje kalenderåret efter det är. då realisationsvinsten uppgetts eller bort 
uppges till beskattning i den skattskyldiges självdeklaration, förvärva fas
tighet (ersättningsfastighet) som iir jämförlig med den fastighet till vilken 
realisationsvinsten hänför sig. Uppskov kan även erhållas för den vinst, 
som belöper på byggnad, om den skattskyldige avser att inom samma tid 
utföra ny-, till- eller ombyggnad på mark. som han äger eller förfogar över 
för att därigenom erhålla en byggnad jämförlig med den, som funnits på 
den avyttrade fastigheten. Uppskov med beskattningen kan erhållas även 
i det fall ersättningsfastigheten anskaffats redan innan försäljningen skedde. 

Möjligheten att fä uppskov med realisationsvinstbeskattningen står till 
buds när fråga är om realisationsvinst vid expropriation och liknande tvångs
försäljning av fastighet, arronderingsförsäljning - dvs. fastighetsförsWjning 
som utgör led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationa
lisering - försäljning till staten på grund av tlygbuller eller marköverföring 
enligt det utvidgade ägoutbytesinstitutet. Uppskovsmöjligheten omfattar 
också realisationsvinst som hänför sig till engångsersättning för upplåtelse 
av nyttjanderätt eller servitutsrätt till fastighet på obegränsad tid. Detsamma 
gäller när engångsersättningen avser inskränkning i förfoganderätten till fas
tighet enligt naturvärdslagen eller motsvarande inskränkningar enligt andra 

författningar. Däremot har uppskovsregler inte ansetts behövliga för t. ex. 
villaägare. som måste sälja villan på grund av flyttning frän orten och som 
skaffar ny villa på den nya orten. I motioner i riksdagen har emellertid 
hemställts att uppskovsreglerna skall utvidgas till att avse vinst vid för
siiljning av egnahemsfastighet. när försäljning är föranledd av ändrade för
hållanden på arbetsmarknaden eller på grund av sjukdom eller liknande 
och där ägaren måste anskaffa likvärdig bostad på annan ort. 

Som förutsättning för att uppskov skall kunna erhållas gäller generellt 
att den skattepliktiga realisationsvinsten skall ha uppgått till minst 3 000 
kr. Uppskov har nämligen av praktiska skäl inte ansetts böra komma i 
fråga om realisationsvinsten är förhållandevis liten. 

I fråga om de föreskrifter som sammanhänger med beslutsförfarandet 
kan niimnas följande. 

Uppskovsfrågan skall handläggas av länsskatterätten i det län där den 

fastighet. till vilken realisationsvinsten hänför sig, är belägen. Uppskovs
ansökningen skall vara inkommen till skatterättens kansli före utgången 
av året efter det år under vilken realisationsvinsten uppkommit. 

I allmänhet har den skattskyldige inte hunnit göra ersättningsanskaff
ningen, när uppskovsfrägan först blir aktuell. Medges uppskov i detta läge. 

får beslutet därom betraktas såsom ett preliminärt beslut. som innebär att 
realisationsvinstbeskattningen får anstå tills vidare i avvaktan på att er
sättningsanskaffning gjorts inom den föreskrivna treårsperioden. Men som 
förutsättning för ett sådant preliminärt beslut före ersättningsanskaffningen 
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gäller att den skattskyldige skall ha stlillt garanti av bank eller, efter 
länsstyrelsens medgivande. av annan kreditinrättning för den beräknade 
realisationsvinstskatt som hiinför sig till den gamla fastigheten. Skatten be
räknas därvid schablonmässigt till 50 % av elen vid taxeringen till statlig 
inkomstskatt skattepliktiga realisationsvinsten. Bankgarantin avser att skyd
da det allmänna för förlust i fall då de medel. som ställts till elen skatt
skylcliges förfoga.nde genom uppskovet. inte används till avsett ändamål. 
Bestämmelserna om bankgarantin är av samma slag som de motsvarande 
bestiimmelser som finns i förordningarna angående fartygsfonder och åter

anskaffningsfonder. 
Om den skattskyldige inte före utgången av det tredje kalenderåret efter 

det år då realisationsvinsten uppkommit förvärvat någon ersättningsfastig
het. får han inte Jiingre åtnjuta uppskov. Realisationsvinsten skall då upptas 
till beskattning på samma sätt som vid eftertaxering för det år clå skatt
skylclighet för realisationsvinsten uppkom. Det bör påpekas. att cle särskilda 
förutsiittningar som taxeringslagen ( 1956:623) uppställer för eftertaxering inte 
gäller här. Däremot skall som vid eftertaxering tillämpas de skattesatser 
som följer av bestämmelserna i 63 ~ KL och 13 ~ lagen ( 1947:576) om statlig 

inkomstskatt. 
Har den skattskyldige inom den föreskrivna tiden anskaffat ny fastighet 

blir frågan om uppskov skall få åtnjutas även i fortsättningen beroende 
av i vad mån realisationsvinsten behövt anviindas för ersättningsanskaff

ningen eller inte. 
Om den ersättning till vilken realisationsvinsten hiinför sig, efter avdrag 

för försliljningsomkostnader eller liknande kostnader. motsvarat eller un
derstigit vad han betalat för den nya fastigheten. får det fortsatta uppskovet 
avse hela beloppet av elen skattepliktiga realisationsvinsten. Detta betyder 
att frågan om vinstens beskattande inte aktualiseras förrän i samband med 
en avyttring av erslittningsfastigheten. Skatteanspråket realiseras då genom 
att den icke beskattade realisationsvinstens belopp skall avräknas från det 
ingångsvärde som enligt realisationsvinstreglerna gäller för ersättningsfas
tigheten. Därigenom kommer den gamla realisationsvinsten att automatiskt 
tas fram till beskattning i samband med ersättningsfastighetens avyttring. 

Skulle elen erslittning, efter avdrag för om kostnader. som elen skattskyldige 
fått vid elen transaktion som gett upphov till realisationsvinsten. i stället 
överstiga vad han betalar för den nya fastigheten, gäller däremot att uppskov 
med beskattningen inte längre får åtnjutas för elen del av realisationsvinsten 
som motsvarar det överskjutande beloppet. Denna del av realisationsvinsten 

skall upptas till beskattning på samma siitt som vid eftertaxering för det 
år då vinsten uprkom. För eventuellt resterande del av realisationsvinsten 
har elen skattskyldige riitt till fortsatt uppskov. 

Uppskovsfrågan bör tas upp till slutligt avgörande så snart ersättnings
anskaffningen skett. Detta kan ske på taxeringsmyncligheternas initiativ. 
Det åligger likväl skattskyldig som fått uppskov att. niir anskaffningen skett. 
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utan dröjsmål anmäla detta för länsskatterätten. 
När uppskov erhållits och fråga uppkommer om beskattning av reali

sationsvinst resp. beräkning av realisationsförlust på grund av avyttring av 
crslittningsfastighetcn. skall innehavstiden för ersättningsfastigheten beräk
nas som om avyttringen avsett den tidigare innehavda fastigheten. då det 
gäller att bestämma den vinstprocent - 75 % eller l 00 % - som skall be
skattas. Däremot får den skattskyldige inte vid denna senare realisations
vinstberäkning på nytt tillgodoräkna sig den indexuppräkning eller de 3 000-
kronorstillägg som ingått i den realisationsvinst som på grund av uppskovs
reglerna avräknats från ersättningsfastighetens ingångsvärde. Men om den 
tidigare uppkomna realisationsvinst som föranlett uppskovet avsett endast 
en del av fastighetsinnehavet. skall realisationsvinstberäkningen i vad den 
avser den återstående delen ske med utgångspunkt i det ingångsviirde 
som är kvar för fastigheten efter den första försäljningen. En liknande del
försäljning föreligger t. ex. när en person mot engångsersättning upplåter 
nyttjanderiitt på obegränsad tid till sin fastighet eller när han mot sådan 
ersättning underkastat sig inskränkning i förfoganderätten till sin fastighet 
enligt naturvårdslagen och senare avyttrar fastigheten. 

I en särskild tillämpningskungörelse ( 1968:477) föreskrivs att beslut om 
uppskov med realisationsvinstbeskattning skall antecknas i särskild liggare. 
Anteckningen kan då tjäna till ledning för den eftertaxering resp. den av

räkning från den nya fastighetens ingångsvärde som i förekommande fall 
skall ske. Vidare skall underriittelse om uppskovsbeslutet där så behövs 
sändas till länsstyrelsen i det län där ersättningsfastigheten är belägen. 

Avsättning till återanskaffningsfond 

En annan möjlighet till uppskov med beskattningen av realisationsvinst 
vid avyttring av fastighet står i vissa fall rörelseidkare till buds. Enligt för
ordningen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till 
fond för återanskaffning av fastighet kan niimligen rörelseidkare. som av
yttrat fastighet, få avdrag vid berlikningen av ncttointiikt av rörelse för belopp 
som avsiitts till en sådan fond. För att avsättningen skall vara avdragsgill 
fordras bl. a. att fastigheten anviints i rörelsen och att den skattskyldige 
har för avsikt att anskaffa annan fastighet för användning i rörelsen. Vidare 

krävs att den skattskyldige företer en av bank eller annan kreditinrättning 
utfärdad garantiförbindelse motsvarande halva fondavsättningen. Avdraget 
är maximerat till beloppet för den vid taxering till statlig inkomstskatt skat
tepliktiga realisationsvinsten som belöper på den del av fastigheten som 
anviints i rörelsen. Fonden skall tas i anspråk senast under det beskattningsår. 
för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det. då avdrag för 
avsättningen medgavs. Denna tidsfrist kan förlängas med högst tre år. Om 
de avsatta medlen inre har lagils i anspråk på föreskrivet siitt skall rörel
seidkaren ta upp motsvarande belopp som intäkt av rörelse. 
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3.3.] Kommitth1 

Allmänna bestämmelser 

Av redogörelsen för nu gällande regler rramgår att det inte föreligger 
någon allmän rätt till uppskov med realisationsvinstbeskattningen vid för
säljning av egnahem och liknande fastigheter. Uppskov kan medges endast 
om fastigheten tagits i anspråk genom expropriation eller liknande förfa
rande. Anledningen härtill torde vara att realisationsvinstreglerna utformats 
så att normala vinster vid försäljning av bl. a. villor och jordbruk skall bli 

skattefria. 
Kommitten framhåller att det givet vis förekommer att en så.dan försäljning 

ger upphov till skattepliktig realisationsvinst. Detta kan bero t. ex. på att 
den skattskyldige själv byggt villan eller lagt ned eget arbete på forbättring 
och ombyggnad. När det gäller en jordbruksfastighet kan anledningen vara 
att fastigheten ökat avsevärt i viirde på grund av jordbrukarens personliga 
insatser för att förbättra jordbruket. Kommitten anför att det i dessa fall 
kan vara befogat att IUmna möjlighet till uppskov med beskattningen om 
s~iljaren ;wser att anskarfa ersättningsfastighet. Det är också enligt kom
mitten möjligt att realisationsvinstbeskattning vid fastighetsförsäljningar 

kan bli mera vanligt förekommande om 3 000-kronorstillägget förlorar i be
tydelse på grund av penningviirdeförändringen och någon uppjustering av 
tillägget inte sker. 

Kommitten föreslår mot denna bakgrund en viisentlig utvidgning av rätten 
till uppskov med realisationsvinstbeskattningen i de fall då den skattskyldige 
avser att förvlirva en crsättningsfastighet. I fråga om schablontaxerad vil
lafastighet . föreslås att uppskov med realisationsvinstbeskattningen skall 
kunna medges om säljaren vid försäljningen varit mantalsskriven på fas
tigheten och den skattepliktiga realisationsvinsten överstiger JO % av kö
peskillingen med avdrag för forsäljningskostnader. Som förutsättning för 
uppskov bör enligt kommitten alltså gälla dels att forsäljningen avser den 
skattskyldiges bostad, dels att vinsten är av sådan storleksordning att be
skattningen kan befaras förhindra eller försvåra anskaffningen av en likvärdig 
fastighet. Ersättningsfastigheten. vilken i princip skall anskaffas inom tre

årsfristen, föreslås också skola vara en schablontaxerad villa och vara avsedd 
att bli den skattskyldiges permanenta bostad. För att uppskov skall medges 
fordras således att den skattskyldige skall mantalsskrivas på ersättnings
fastigheten. 

När det gäller jordbruksfastighet bör enligt kommitten möjligheten till 
uppskov med realisationsvinstbeskattningen inte begränsas till enbart för
säljning av den fastighet. på vilken säljaren är mantalsskriven. Dels bör 
uppskovet kunna omfatta vinst vid försiiljning av d.el av sådan fastighet, 
dels också vinst vid försäljning av fastighet. som sambrukats med den där 

s~iljaren M mantalsskriven. Kommitten anför att uppskov också bör kunna 
medges i det fallet att den skattskyldige säljer såväl den fastighet. där han 
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är mantalsskriven. som en annan fastighet. Uppskov bör dock i detta fall 

medges endast om fastigheterna varit i sambruk. Säljer jordbrukaren den 

fastighet på vilken han varit mantalsskriven, bör dock för uppskov krävas 

att han blir mantalsskriven även på ersättningsfastigheten. Om försHljningen 

avser del av den fastighet, där säljaren är mantalsskriven. eller försäljningen 

avser fastighet. som varit i sambruk med den:där säljaren är mantalsskriven. 

skall enligt kommitten. ersättningsfastigheten kunna sambrukas med den 

kvarvarande. Som allmän regel för uppskovet skall även här gälla att den 

skattepliktiga realisationsvinsten överstiger 10 % av köpeskillingen med av

drag för försäljningskostnader. 

Enligt kommitten kan det finnas skäl att medge förlängning av den i 

uppskovsförordningen stadgade tiden för anskaffning av ersättningsfastighet 

när tillgången på ersättningsfastigheter är begränsad. Kommitten föreslår 

därför att - om den skattskyldige visar att svårigheter föreligger att anskaffa 

ersättningsfastighet inom tre år- regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer får förlänga denna tidsfrist med ytterligare högst tre år. 

Enligt 4 ~ fjärde stycket uppskovsförordningen minsk<is ingångsvärdet 

för ersättningsfastighet med den skattepliktiga realisationsvinsten. Uppgår 

realisationsvinsten till 20 000 kr., varav 75 % eller 15 000 kr. skall beskattas. 

skall - såvida uppskov får åtnjutas med hela den skattepliktiga vinsten 

- såsom ingångsvärde på ersättningsfastigheten upptas skillnaden mellan 

den faktiskt erlagda köpeskillingen och 15 000 kr. 

Kommitten anser att denna regel bör ändras. Enligt kommitten bör således 

vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av crsättnings

fastighet ingångsvärdet uppräknas på vanligt sätt, dvs. normalt med ledning 

av den faktiskt erlagda köpeskillingen. Det medgivna uppskovet bör beaktas 

på det sättet att omkostnadsbeloppet minskas med belopp motsvarande hela 

realisationsvinsten vid den första avyttringen. Detta innebär att den vinst. 

som uppkommer vid försäljning av ersiittningsfastigheten, kommer att ökas 

med den vinst. som framräknades när den tidigare fastigheten avyttrades. 

dvs. den vinst i kronor räknat för vilken uppskov erhållits. Man skall således 

enligt kommitten inte ta någon hänsyn till att penningvärdet kan ha för

ändrats mellan de båda försiiljningarna och att skatten på den uppskjutna 

vinsten kommer att betalas i ett annat penningviirdc. Beskattningen av elen 

uppskjutna vinsten uteblir givetvis om de avdragsgilla kostnaderna vid be

räkningen av vinst vid försäljningen av ersättningsfastigheten överstiger 

försäljningssumman inkl. den tidigare vinsten. 

Avsättning till återanskaffningsfond 

Bestämmelserna om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond 

för återanskaffning av fastighet är tillämpliga om en rörelseidkare. som av

yttrat en fastighet visst beskattningsår. under samma år eller under något 

av de därpå följande tre beskattningsåren anskaffar en ersättningsfastighet. 
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Kommitten föreslår att möjligheten att utnyttja återanskaffningsfond ut

vidgas till att gälla även när ersättningsfastighet anskaffats eller uppförts 

redan före det beskattningsår. då fastighet avyttrats. Härigenom erhålls över

ensstämmelse med vad som gäller enligt förordningen om uppskov i vissa 

fall med beskattning av realisationsvinst. Uppskov med beskattningen bör 

enligt kommitten få meddelas även när ersättningsfastighet förvärvats eller 

byggnad uppförts innan avyttringen ägt rum. 

3.3.3 Remissyrtrande11a 

Allmänna bestämmelser 

Kommittens förslag om ökade möjligheter till uppskov med realisations

vinstbeskattningen vid försäljning av egnahem och jordbruksfastigheter till

styrks av bl. a. RSV. länss~rrelse11 i Stockholms lä11 och SACOISR. Lant
brukamas skattede/egatio11, Näri11gslil'ets skattedelegation. Sveriges jordägare

järb1111d och Sveriges villaägare.förbund är också positivt inställda till förslaget 

men anser det motiverat att ytterligare utvidga rätten till uppskov. Sveriges 

villaägareförbund anser t. ex. att uppskov bör kunna medges även vid för

säljning av fritidshus eftersom dessa ofta måste ersättas vid byte av den 

stadigvarande bostaden. Enligt länss(vrelsen i Kristianstads lä11 bör som villkor 

för uppskov inte uppställas krav på att den skattskyldige faktiskt varit man

talsskriven på den avyttrade fastigheten. Uppskov föreslås böra medges om 

den skattskyldige rätteligen borde ha varit manta\sskriven på denna fastighet 

och om han avser att bosätta sig på ersiittningsfastigheten. 

Länss(rrelsen i Örebro län föreslår - med hänvisning till bl. a. kontroll

problemen - att uppskov inte bör medges vid frivilliga avyttringar. Såvitt 

gäller jordbruksfastigheter bör enligt länsstyrelsen uppskov vidare inte med

ges vid s. k. regleringsköp, dvs. köp som endast på grund av ägarmedgivande 

enligt 5 kap. 18 ~ fastighetsbildningslagen får karaktär av en fastighetsreg

lering i stället för en vanlig försäljning. Lä11ssryrelse11 i Väsrerbottens län av

styrker kommittens förslag om utvidgning av uppskovsmöjligheterna och 

åberopar diirvid att realisationsvinstreglerna är så utformade att normala 

vinster inte träffas av beskattning. 

Återanskaffningsfond 

De av kommitten föreslagna ökade möjligheterna att utnyttja återanskaff

ningsfond har inte föranlett några invändningar vid remissbehandlingen. 

3.4. Avyttring al skogsfastighet 

3.4. I Nuvarande regler 

Så.<>om intäkt av skogsbruk betraktas princip inte endast skogsuttag, 
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som ägaren gör medan han äger fastigheten, utan även vad han kan anses 

få ut av skogen när han avyttrar fastigheten med därå viixancle skog. Tidigare 

gällde normalt att den del av köpeskillingen för skogsfastigheten som belöpte 

på växande skog skulle tas upp som intiikt av skogsbruk. Avdrag fick åtnjutas 

med belopp svarande mot det skattemässiga restvärdet på skogen (den s. k. 

värdemetoden) eller med den del av vederlaget för skogen som kunde anses 

belöpa på det för ägaren gällande virkesförråclet (förrådsmetodenl. Sedan 

den i tiden obegränsade realisationsvinstbeskattningen införts är emellertid 

dessa grundläggande regler för skogsbeskattningen giltiga endast i begränsad 

omfattning. F. n. gäller följande. 

Uppkommer realisationsvinst vid försäljning av skogsfastighet sker ingen 

beskattning i förvärvskällan jordbruksfastighet om hela realisationsvinsten 

är skattepliktig. Är vinsten skattepliktig endast till viss del - något som 

alltid är fallet när fastigheten innehafts i minst två år - kan beskattning 

i förvärvskällan jordbruksfastighet äga rum för avyttring av växande skog. 

Den skogsinkomst som i så fall skall beskattas får emellertid tillsammans 

med den skattepliktiga delen av realisationsvinsten inte överstiga hela rca

lisationsvi nsten. 

Om realisationsvinst inte uppkommer vid avyttring av en skogsfastighet 

har i praxis någon skogsbeskattning inte ansetts kunna äga rum. 

3.4.2 Kommitten 

Kommitten anför att 1967 års omläggning av realisationsvinstbeskatt

ningen väsentligt begränsat utrymmet för beskattning av intäkt av skogsbruk 

vid försäljning av fastighet. Anledningen härtill är enligt kommitten 'bl. a. 

att indexuppräkning och fasta tillägg medför att realisationsvinsten ofta blir 

låg och att realisationsvinstens storlek utgör ett absolut tak för elen sam

manlagda beskattning som kan inträda på grund av avyttring av en skogs

fastighet. Kommitten ifrågasätter om detta varit lagstiftarens mening. 

Kommitten framhåller att den inkomst, som erhålls vid avyttring av väx

ande skog i samband med avyttring av marken. utgör avkastning av fas

tigheten. Enligt kommittens uppfattning synes det knappast finnas skiil att 

undanta sådan avkastning från beska1tning. Kommitten föreslår diirför alt 

inkomst genom avyttring av skog i samband med avyttring av fastighet 

beskattas i dess helhet som inkomst av jordbruksfastighet. Skattepliktig 

realisationsvinst skall anses ha uppkommit endast till den del sådan vinst 

överstiger inkomsten av skogsbruk. 

Kommitten konstaterar avslutningsvis att förslaget får anses som elt pro

visorium i avvaktan på de ändrade regler i fråga om skogsbeskattningen 

som kan komma att framliiggas. 
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3.4.3 Rcmissyflrandena 

Den av kommitten föreslagna omläggningen av beskattningen vid för
säljning av skog tillsammans med marken har fått ett ganska negativt mot
tagande. Ett stort antal remissinstanser, däribland lantbrukss~1'rclscn. starens 

lantmärcril'erk. länsstyrelsen i Örebro län. Sl'erigcs .fbreningsbankers .fbrbund. 

Lambrukarnas skarredelegation. Skånes handelskammare. Näringslil'l'TS skar

redelegation. Sveriges adl'okarsan1fund. Sverigesjordägarefbrbund och Sveriges 

skogsägar~/oreningars rik!jfiirbund anför att det är olämpligt att införa nya 
regler för skogsbeskattningen innan hela detta regelkomplex blivit föremål 
för en genomgripande översyn. 

4 Avyttring av aktier o. d. 

4.1 Allmänna regler för l'instberäkningen 

4.1. l Nuvarande regler 

Inledning 

Vid beskattning av realisationsvinst på grund av avyttring av aktier görs 
inte någon skillnad mellan börsnoterade och andra aktier. De regler som 
gäller för aktier tillämpas även på andelar i aktiefonder. fondandelar(delbevis) 
och teckningsrätter till aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och 
i handelsbolag. Om en fordringsrätt i praktiken fungerar som en omsätt
ningsbar värdehandling och i övrigt är jämförlig med aktier skall den be
handlas på samma slitt, t. ex. i vissa falls. k. participating debentures. Där
emot har aktier eller andelar i sådana bostadsaktiebolag och bostadsföre
ningar som avses i 24 ~ 3 mom. KL. s. k. äkta bostadsföretag, uttryckligen 
undantagits från aktievinstbeskattningen. Beträffande sistnämnda aktier och 
andelar gäller i sUillet bestämmelserna i 35 ~ 4 mom. KL om beskattning 
vid avyttring av annan lös egendom än aktier o. d. 

Vad som i det följande sägs om "aktier" gäller. om inte annat framgår 
<IV sammanhanget. även övriga tillgångar som omfattas av reglerna för ak

tievinstbeskattningen. 
För beskattningsresultatet har både anskaffningskostnaden och den tid 

under vilken den skattskyldige innehaft aktien betydelse. Har han förvärvat 
aktien genom arv. testamente. gåva eller annat benefikt fång skall vid be
räkning av anskaffningskostnad och innehavstid anses som om aktierna 
förvärvats genom det köp. byte eller därmed jämförliga onerösa fång som 
skett närmast dessförinnan. 

Har skattskyldig flera aktier av samma slag, som förvärvats vid olika 
tidpunkter eller för olika anskaffningskostnad, får han vid avyttring av en 
del av detta aktieinnehav själv avgöra vilka aktier som skall anses avyttrade. 
Detta gäller även om de avyttrade aktierna i det enskilda fallet kan iden-
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tifieras så att man kan konstatera när och hur de förvärvats. Aktier, som 

erhållits genom fondemission eller vid nyemission på grundval av egna 

aktier, anses förvärvade vid samma tidpunkt som de äldre aktierna. 

Huvudprinciperna för aktievinstbeskattningen 

Beskattningen sker efter olika grunder beroende på innehavstiden. 

Vid avyttring inom fem år från förvärvet beskattas den verkliga vinsten. 

Den skattepliktiga delen av vinsten reduceras stegvis enligt följande skala: 

Innehavstid 

Mindre än 2 år 

2 år men mindre än 3 år 

3 år men mindre än 4 år 

4 år men mindre än 5 år 

Skattepliktig del av 

vinsten, % 

100 
75 
50 
25 

Vid avyttring efter fem år sker beskattningen enligt en schablonregel, 

för vilken strax skall redogöras. 

Avyttras aktie under sådana förhållanden att tvångsförsäljning anses fö

religga skall vinsten - oavsett innehavstiden - inte beräknas till högre belopp 

än enligt schablonregeln. Detta gäller t. ex. vid sådan tvångsinlösen som 

sker i vissa fall då moderbolag äger mer än 9/ JO av aktierna i ett dotterbolag. 

Beräkning av anskaffningskostnad m. m. 

Vid vinstberäkning får avdrag göras för alla omkostnader för förvärv och 

avyttring, dvs. för vad den skattskyldige betalat för aktien samt inköps

och försäljningsprovision, stämpelavgift m. m. Har aktien förvärvats genom 

benefikt fång får man -som tidigare nämnts- utgå från det pris som betalades 

vid närmast föregående onerösa fång. Någon indexuppräkning av anskafT

ningskostnaden får inte ske. 

Om antalet aktier av visst slag ökat under innehavet på grund av fond

eller nyemission, skall summan av vad som betalats för de ursprungligen 

förvärvade aktierna och de ytterligare belopp som betalats i samband med 

nyemission fördelas på hela aktieinnehavet. För att aktierna i ett bolag skall 

anses vara av samma slag fordras i princip att de är likvärdiga i fråga om 

rösträtt. utdelningsrätt m. m. 

Anskaffningskostnaden för avyttrad teckningsrätt anses utgöra så stor 

del av anskaffningskostnaden för de gamla aktierna som belöper på teck

ningsrätten. Denna andel beräknas genom en proportionering på så sätt 

att anskaffningskostnaden för teckningsrätten anses utgöra lika stor del av 

försäljningspriset för denna som anskaffningskostnaden för de gamla ak

tierna utgör av dessas saluvärde (inkl. teckningsrätten) vid tiden för av-

6 Riksdagen /975/lti. I sam!. Nr 180 
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yttringen. Vid försäljning av fondandelar avräknas på motsvarande sätt den 

del av anskaffningskostnaden för äldre aktier som efter proportionering be

löper på varje delbevis. 

Schablonregler 

I aktievinstutredningens betänkande (SOU 1965:72) Aktievinsters beskatt

ning föreslogs en i tiden obegränsad aktievinstbeskattning. Enligt förslaget 

skulle som huvudregel gälla att 30 % av verklig vinst togs till beskattning 

vid avyttring efter utgången av en tvåårig initialperiod. Utredningen fann 

dock att en i tiden obegränsad beskattning av verklig vinst var förenad 

med betydande praktiska problem. I syfte att underlätta tillämpningen fö

reslogs därför även en schablonregel enligt vilken den skattskyldige efter 

två års aktieinnehav kunde välja att i stället för verklig vinst ta upp JO 
% av försäljningspriset som beskattningsunderlag. I remissyttrandena fram

fördes många erinringar angående kontroll- och utredningssvårigheter. när 

aktievinstbeskattningen bygger på verklig vinst. För att undvika de befarade 

svårigheterna gjordes genom 1966 års lagstiftning den av utredningen fö

reslagna schablonregeln till huvudregel. 

Schablonregeln innebär att vid avyttring av aktier efter fem års innehav 

den skattepliktiga realisationsvinsten skall beräknas till 10 96 av nettoför

säljningspriset. dvs. försiiljningspriset för aktien efter avdrag för omkostnader 

vid avyttringen. Beskattningen enligt schablonregeln skall dock inte ske 

om det framstår som sannolikt att avyttringen skett utan vinst eller med 

vinst som ej överstiger 5 % av försäljningspriset. Schablonregeln gUller även 

vid försäljning av teckningsrätter och delbevis, om dessa hiinför sig till 

aktier som innehafts fem år eller mer. 

Från realisationsvinst som beräknas med hjälp av schablonregeln får skatt

skyldig göra avdrag med 500 kr. För samtaxerade makar gäller ett gemensamt 

avdragsbelopp på 500 kr. På grund av detta avdrag kan aktier, som innehafts 

minst fem år, säljas för sammanlagt 5 000 kr. under ett beskattningsår utan 

att någon vinstbeskattning sker. Avdraget har motiverats bl. a. av intresset 

att begränsa de fall då undersökning av vinstens storlek skall göras vid 

försäljning av teckningsrätter, delbevis och smärre aktieposter. 

4.1.2 Kommi11e11 

Inledning 

Kommitten föreslår att de regler som gäller vid avyttring av aktier och 

annan egendom, som avses i 35 ~ 3 mom. KL enligt dess nuvarande lydelse. 

skall tillämpas även på vissa andra slag av lös egendom. Förslaget om ut

vidgning av tillämpningsområdet redovisas senare (avsnitt 5.2). 

Inga ändringar föreslås i de regler, som gäller för beräkning av innehavstid 
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och anskaffningskostnad vid benefika förvärv. Vidare utgår kommitten ifrån 

att skattskyldig, som innehar flera aktier av samma slag, i princip skall 

behålla rätten att vid delavyttring själv bestämma vilka aktier som skall 

anses avyttrade. 

llul'!ldprincipema .för aktirvinstbeskattningen 

Kommitten konstaterar att det utmärkande för nuvarande aktievinstbe

skattning är att den delvis bygger på det ursprungliga systemet i KL och 

sedermera har kompletterats med en schablonregel för att tillgodose syftet 

med en icke tidsbegränsad beskattning. Schablonregeln har enligt kommitten 

fördelen att vara enkel i tillämpningen men kan i vissa fall leda till resultat 

som framstår som stötande från rättvisesynpunkt. 

I detta sammanhang erinrar kommitten om att aktievinstutredningens 

förslag byggde på beskattning av den verkliga vinsten vid aktieförsäljning 

och att anledningen till att förslaget i denna del inte lades till grund för 

lagstiftning var bl. a. att svårigheterna att utreda verklig vinst ansågs alltför 

stora. 

För egen del konstaterar kommitten att det är inte någon tvekan om 

att en realisationsvinstbeskattning, som bygger på den verkliga vinsten, i 

vissa fall kan innebära betydande utredningssvårigheter. Att dessa svårig

heter kan bemästras visas dock enligt kommitten av att man t. ex. i USA 

sedan lång tid tillbaka har en realisationsvinstbeskattning som förutsätter 

att den verkliga vinsten redovisas och att man vid sidan därav ej har någon 

alternativregel i form av en schablon e. d. Om man av olika skäl anser 

det väsentligt att realisationsvinstbeskattningen bygger på den verkliga vins

ten, bör enligt kommitten kontroll- och utredningssvårigheter inte utgöra 

något avgörande hinder. Att vinsten i vissa fall inte kan exakt beräknas 

utan måste uppskattas med ledning av tillgängliga uppgifter om anskaff

ningskostnad och fond- och nyemissioner utgör i och för sig inte tillräckligt 

skäl att avvisa systemet. Enligt kommittens mening måste det från principiell 

synpunkt vara riktigast att beskattningen träffar den verkliga vinsten. 

De huvudregler som föreslås innebär i princip att aktievinstbeskattningen 

skall baseras på den verkliga vinsten. Liksom aktievinstutredningen anser 

kommitten att vinst vid försäljning av aktier, som innehafts kortare tid 

än två år, bör beskattas helt medan vinst vid försäljning av aktier, som 

innehafts två år eller längre tid (äldre innehav), beskattas med reducerat 

belopp. 

När det gäller att bestämma den andel av vinsten som skall beskattas 

efter två år framhåller kommitten att dess uppgift varit att föreslå ett i 
stort sett oförändrat skatteuttag. Kommitten konstaterar att nuvarande scha

blonregel vid beskattning av äldre aktieinnehav - dvs. beskattning av JO 
% av nettoförsäljningspriset - kan sägas ha utgjort ett alternativ till den 

av aktievinstutredningen föreslagna beskattningen av 30 % av verklig vinst. 
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Om beskattningen vid längre tids innehav sätts till 30 96, har därför enligt 

kommittens uppfattning direktivens krav på ett i stort sett oförändrat skat

teuttag blivit uppfyllt. Med hänsyn till önskemålet om en neutral kapi

talvinstbeskattning har kommitten sökt jämföra resultatet av beskattning 

av 30 96 av nominell vinst med utfallet av den beskattningsmetod som 
tillämpas vid fastighetsförsäljning, dvs. beskattning av 75 % av real vinst. 

Kommitten anför att dess överväganden i fråga om neutraliteten inte gett 

anledning att frångå förslaget om en 30-procentig aktievinstbeskattning. 

Beräkning av anskaffningskostnad 

Kommitten anser att svårigheterna att beräkna anskaffningskostnaden 

i stort sett är begränsade till börsnoterade och liknande aktier, och detta 

främst när fond- eller nyemissioner förekommit. I flertalet av dessa fall 

bör det dock enligt kommitten vara möjligt för en skattskyldig att göra 

en godtagbar beräkning av anskaffningskostnaden för hela sitt äldre innehav, 

även om han inte exakt kan beräkna kostnaden för de enstaka aktierna. 

Kommitten föreslår för dessa fall ett system med genomsnittsberäkning 

av anskaffningskostnaden. Förslaget innebär att anskaffningsvärdet för alla 

aktier av samma slag som innehafts två år eller mer (äldre innehav) ac

kumuleras i en summa. Vid avyttring av sådan aktie anses anskaffnings

värdet motsvara summa anskaffningsvärde för aktier, som ingår i gruppen, 

dividerat med antalet aktier vid avyttringstillfållet. 

Systemet förutsätter att aktieägaren varje år i sin självdeklaration lämnar 
en redovisning avseende äldre innehav. Redovisningen skall omfatta dels 

antal aktier och summa anskaffningsvärden vid årets ingång (ingående ba

lans), dels antalet under året avgående eller - på grund av arv, gåva, två

årstidens utgång m. m. - tillkommande äldre aktier och deras anskaffnings
värde, dels antalet äldre aktier och deras totala anskaffningsvärde vid årets 

utgång (utgående balans). Vidare förutsätts att resultatet av avyttringar under 

året redovisas särskilt. Kommitten belyser innebörden av förslaget med föl

jande exempel: 



Prop. 1975/76: 180 

Den 31 /12 1975 hade den skattskyldige 100 aktier 
i bolaget X med en sammanlagd anskaffnings-
kostnad av 15 000 kr. 

År 1976 erhöll den skattskyldige vid fondemission 
(I ny på 5 gamla) 20 aktier i bolaget 

Den 1 /3 1977 köpte den skattskyldige 40 aktier 

bolaget för 8 000 kr. 

Summa anskaffningskostnad 23 000 kr. 

Den 115 1979 säljer den skattskyldige 20 aktier 
i bolaget och erhåller därvid 5 000 kr. 

Försäljningsvinsten utgör: 
Försäljningssumman 5 000 kr. 

Av anskaffningskostnaden 23 000 kr. belöper på 
de avyttrade aktierna 20/160 x 23 000 = - 2 875 kr. 

Vinst 2 125 kr. 

85 

Anskaffningskostnaden för de behållna 140 aktierna utgör (23 000 - 2 875 
=) 20 125 kr. och detta värde skall ligga till grund för beräkning av vinst 
eller förlust vid senare överlåtelse av aktierna. 

För aktier, som den skattskyldige innehaft kortare tid än två år, måste 
uppgift om anskaffningstid och anskaffningskostnad bevaras. När aktien in
nehafts två år, läggs anskaffningskostnaden för denna till summa anskaff
ningsvärden för äldre aktier av samma slag. 

Kommitten har förutsatt att redovisningen lämnas i ett särskilt dekla
rationsformufö. Ett förslag till sådant formulär har fogats till betänkandet. 

Den föreslagna genomsnittsberiikningen skall i princip avse alla den skatt
skyldiges äldre aktier av samma slag. Kommitten erinrar om att aktier i 
ett och samma bolag kan medföra olika rätt eller vara underkastade olika 
restriktioner. Enligt kommitten bör man normalt kunna bortse från smärre 
kursdifferenser mellan t. ex. fria och bundna aktier, och huvudregeln bör 
vara att man vid beräkning av akties anskaffningskostnad fördelar den sam
manlagda anskaffningssumman för hela aktieslaget på antalet aktier vid 
försäljningstillfallet. Man bör kunna överlåta åt den skattskyldige att avgöra, 
vilka aktier i samma bolag som skall ackumuleras i en summa. Kommitten 
anser dock att den skattskyldige, om han en gång valt att ackumulera an
skaffningskostnaden för vissa aktier, i fortsiittningen bör vara bunden av 

detta beslut. 
Kommitten har övervägt huruvida bestämmelserna om genomsnittsbe

räkning bör vara obligatoriska eller frivilliga. Eftersom systemet inte bara 

iir avsett att underliitta för de skattskyldiga att göra en vinstberäkning utan 
iiven att förenkla beskattningsmyndigheternas kontroll, föreslår kommitten 
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att beräkningsmetoden skall vara obligatorisk. 

Förslaget om genomsnittsberäkning omfattar alla slags aktier men däremot 

inte andelar i ekonomiska föreningar och handelsbolag eller annan egendom 

som enligt kommittens förslag i övriga avseenden skall behandlas på samma 

sätt som aktier vid realisationsvinstbeskattningen. 

Kornrnitten avser i princip inte att föreslå någon ändring i den propor

tioneringsmetod som f. n. tillämpas vid beräkning av anskaffningskostnad 

för teckningsrätter men anser att en sådan beräkning kan framstå som be

svärlig för många skattskyldiga. Kommitten föreslår därför att skattskyldig 

som alternativ bör få välja att tillämpa en schablonregel som innebär att 

anskaffningskostnaden för försåld teckningsrätt presumeras motsvara 213 

av försäljningspriset efter avdrag för omkostnader för försäljningen. Denna 

regel bör enligt kommitten få användas oavsett hur lång tid aktien innehafts. 

Vid avyttring av delbevis, blir beräkningen av anskaffningskostnaden jäm

förelsevis enkel. Om delbeviset hänför sig till aktier, som innehafts två 

år eller mer, beräknas först den genomsnittliga anskaffningskostnaden för 

en aktie i aktieposten i fråga. Den bråkdel av genomsnittlig anskaffnings

kostnad, som belöper på ett delbevis, framgår av följande tabell: 

Emissiorisvillkor 

ny på I gammal 
ny på 2 gamla 
ny på 3 gamla 
ny på 4 gamla 
ny på 5 gamla 
ny på 6 gamla 
ny på 7 gamla 
ny på S gamla 

2 nya på 3 gamla 
2 nya på 5 gamla 

1/2 
1/3 
1/4 
1/5 
\/6 
1/7 
1/8 
1/9 
1/5 
1/7 

2 nya på 7 gamla 
3 nya på 4 gamla 
3 nya på 5 gamla 
3 nya på 7 gamla 
3 nya på 8 gamla 
4 nya på 5 gamla 
4 nya på 7 gamla 
5 nya på 6 gamla 
5 nya på 7 gamla 
5 nya på 8 gamla 

1/9 
117 
1/8 
1/10 
I/Il 
1/9 
1111 
\/I I 
1112 
1113 

Kommitten har övervägt huruvida anskaffningskostnaden för aktier bör 

få indexvppräknas på samma sätt som för fastigheter men avvisar denna 

lösning. Aven om man skulle anse att en indexuppräkning av anskaffnings

kostnaden vore förenlig med kravet på rättvisa vid beskattningen, talar enligt 

kommitten praktiska synpunkter mycket starkt mot ett systern med in

dexuppräkning. Kommitten anser att erforderlig hänsyn till penningvär

deförändringen tas genom att endast viss andel av vinsten beskattas vid 

avyttring av äldre aktier. 

Schablonregler 

Kommitten har undersökt om det är möjligt att behålla nuvarande schab

lonregel eller införa någon liknande allmän schablon som alternativ till be

skattning av verklig vinst men har funnit att detta inte är möjligt. Hur 

schablonregeln än utformas får den enligt kommitten den effekten att den 
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åberopas när den skattskyldige finner att en beskattning av den verkliga 

vinsten skulle bli hårdare. Regeln kan inte heller tillämpas vid beräkningen 

av avdragsgilla förluster. Det har för kommitten framstått som tveksamt 

om man bör behålla en schablonregel vid en tidpunkt. då marknadsbilden 

for aktiernas vidkommande är avsevärt mer splittrad än tidigare. 

Med hiinsyn till det förslag kommitten lagt fram för att underlätta be

räkningen av anskaffningskostnaden för teckningsrätter anser den att nu

varande schablonavdrag med 500 kr. inte längre är motiverat av tekniska 

skäl. Kommitten har övervägt att behålla avdraget som stimulans för ak

tiesparandet men har inte ansett sig böra lägga fram förslag om detta. Kom

mitten förordar alltså att avdraget slopas. 

lngångsl'iirde rid ö1•ergånge11 

Med hänsyn till svårigheterna all i vissa fall fastställa anskaffningskost

naden för äldre innehav föreslår kommitten särskilda hjälpregler för be

räkning av ingångsvärde vid övergången till de nya reglerna. Om man, 

anför kommitten. utgår ifrån att avsikten med den nuvarande IO-procentiga 

schablonregeln - i enlighet med aktievinstutredningens förslag - varit att 

beskatta 30 % av den verkliga vinsten. innebär detta att man som an

skaffningskostnad godtagit ett belopp motsvarande 2/ 3 av försäljningspriset. 

Med hänsyn härtill föreslår kommitten all anskaffningsvärdet för aktie, 

som noteras på börs eller liknande och som anskaffats fem år eller längre 

tid före ingången av det beskattningsår då de nya reglerna blir tillämpliga, 

får bestämmas till 2/3 av det belopp, till vilket aktien skall ha tagits upp 

i allmän självdeklaration för fysisk person vid taxering för närmast före

gående beskattningsår. Om de nya reglerna tillämpas första gången vid 1977 
års taxering, skall således som anskaffningsvärde godtas 2/3 av det värde 

som skall åsättas aktien vid 1976 års förmögenhetstaxering (viirde1 per den 

31 december 1975). Niir det gäller aktie som inte noteras - dvs. i regel 

aktie i fåmansbolag - torde enligt kommitten det värde som åsätts vid 

förmögenhetstaxeringen vara mycket försiktigt beräknat. För sådana aktier 

föreslås därför att hela det vid 1976 års förmögenhetstaxering upptagna värdet 

bör få räknas som anskaffningskostnad, om aktierna vid övergången till 

de nya reglerna innehafts fem år eller mer. 

Dessa övergångsregler föreslås bli tillämpliga - förutom på aktier - även 

på andelar i aktiefonder och ekonomiska föreningar. Kommitten betonar 

att det endast Lir fråga om hjälpregler. Om den exakta anskaffningskostnaden 

inte kan utredas men det kan göras sannolikt att den i vart fall varit större 

lin det värde, som får tas upp enligt hjälpreglerna, skall som anskaffnings

vlirde godtas det högre värde som kan göras troligt. Det bör enligt kommitten 

stå den skattskyldige i princip fritt att tillämpa hjälpregeln för beräkning 

av anskaffningsvärdet för alla aktier som innehafts fem år eller mera. Han 

bör också ha rätt att utreda anskaffningskostnaden for vissa aktier och till-
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lämpa hjälpregeln för andra. Kommitten framhåller samtidigt att hjälpreg

lerna i första hand är avsedda för börsnoterade aktier och aktier på fria 

listan. För andra aktier bör enligt kommitten den ursprungliga anskaff

ningskostnaden kunna utredas utan större svårighet om inte företaget varit 

föremål för mer omfattande omstruktureringar e. d. 

Det understryks i betänkandet att anskaffningskostnaden för aktier - vare 

sig det är fråga om faktisk kostnad eller ingångsvärde som fastställs enligt 

hjälpreglerna - kommer att prövas av beskattningsmyndigheterna först när 

en försäljning sker. Någon fastställelsetalan angående ingångsvärdet vid 

övergången till de nya reglerna bör enligt kommitten inte komma i fråga. 

4.1.3 Remissyllrandena 

Inledning 

Remissinstansernas inställning till förslaget om utvidgning av reglernas 

tillämpningsområde redovisas senare (avsnitt 5.3). 

Huvudprinciperna .för aktievinstbeskallningen 

Med få undantag delar remissinstanserna kommittens uppfattning att den 

verkliga vinsten bör beskattas. I flera fall har hälsats med siirskild tillfreds

ställelse att nuvarande schablonregel upphör. Många remissinstanser har 

dock samtidigt understrukit att en beskattning av verklig vinst medför till

Himpningssvårigheter för såväl skattskyldiga som taxeringsmyndigheter. 

Kammarrällen i Stockholm finner att de regler som utredningen föreslagit 

är invecklade och kommer att medföra ett betydande merarbete. Liknande 

synpunkter har framförts av bl. a. länsstyrelserna i Kristianstads. Örebro och 

Göteborgs och Bohuslän samt av st1•rel~en /ör Stockholmsthndbiirs. Närings

livets skauedelegation anser att utredningsf'örslaget innebär en elegant lösning 

men att det kommer att vålla åtskilliga grupper av aktieägare besviir. Å 

andra sidan anser RSV att det föreslagna systemet skapar förutsiittningar 

för att frångå nu gällande schablonbeskattning och att förslaget synes väl 

förena kravet på enkelhet med önskemålet om en inte alltför schabloniserad 

beskattning. Förslaget innebär också enligt RSV en tillfrcdsst:illande lösning 

från taxeringskontrollsynpunkt. 

Flertalet remissinstanser godtar kommittens förslag att hela vinsten bör 

beskattas under en initialperiod och att diirefter en reducerad andel tas till 

beskattning. 

Enligt Näringslivets skauedelegation är den viktigaste åtgärden när det gäl

ler att eftersträva en rörlig aktiemarknad att man gör initial perioden så kort 

som möjligt. Enligt delegationen bör man begriinsa perioden till sex månader 

och i vart fall inte bestämma den till liingre tid iin ett år. S(\'rcl1·en/l.ir Stock-
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holms fondbörs och Sveriges aktiesparares rik.~lörhund har av praktiska skäl 
föreslagit en modifiering i kornmittens förslag om en tvåårig initialpcriod. 
Enligt båda bör redovisning och kontroll kunna förenklas genom en föreskrift 
att full vinstbeskattning tillämpas endast vid avyttring av aktier som för
värvats under beskattningsåret eller närmast föregående kalenderår. · 

Flertalet av de remissinstanser som ansluter sig till kommittens förslag 
om en reducerad beskattning efter initialperiodens utgång accepterar också 
den föreslagna procentsatsen. Länsstyrelsen i Örebro län anser att 30 % vis

serligen innebär en betydande skärpning då det gäller beskattning av vinst 
på aktier i fåmansbolag men anser att skärpningen är befogad eftersom 
sådan vinst till en del kan jämställas med ackumulerad avkastning. KF 
framhåller å andra sidan att en 30-procentig beskattning innebär liittnad 
i förhållande till nuliiget i de fall då aktierna innehafts 2-4 år men anser 
att denna lindring får accepteras med hänsyn till den ökade rörlighet 
på marknaden som förslaget medför. LO finner den föreslagna procent
andelen helt oacceptabel. Enligt organisationen borde hela vinsten vara skat
tepliktig. Med hänsyn till önskemålet att hålla vinstmedel kvar i företagen 
och med hiinsyn även till penningviirdeförsiimringen anser sig LO dock 
kunna acceptera en beskattning av 75 ''(, av vinsten. TCO anser att 30 '.'i, 

kan innebära en för lindrig beskattning vid avyttring av aktier i fåmansbolag 
och motsvarande, där snabba viirdeökningar kan förekomma. 

Å andra sidan föreslås i vissa yttranden en liigre procentandel iin 30 % . 
Närings/ivers ska1tedelegation siiger sig kunna tillstyrka att man avstår från 
indexuppriikning av anskaffningskostnaderna för aktier under förutsättning 
att man i stiillet bestiimmer den skattepliktiga andelen av aktievinsterna 

väsentligt lägre iin för fastighetsvinster. Enligt delegationen bör andelen 
av hänsyn till kapitalförsörjningsproblemen och under beaktande av att viir
depapper träffas av en hård kapitalbeskattning besliimmas ytterst l"örsiktigt. 
Delegationen föreslår att procentsatsen bestäms till 20 % av vinsten. Samma 
procentandel föreslås av Svem;k industriförening, medan s\'('f~l{t'S ak!ie.sparares 

riksförbund förordar en andel av endast 10 '\;. 

Beräkning m· anskaf/ilingskosrnad 

Flera remissinstanser befarar att kommittens förslag om genomsnittsbe
tiikning av anskaffningskostnaden för aktier som innehafts mer iin två år 
kan komma att komplicera deklarations- och taxeringsarbetet. Man har fram
hållit att de årliga redovisningarna kan bli betungande m:h svåra, särskilt 

för många småsparare, och att det kan förutses att ett stort antal skattskyldiga 
inte kommer att fullgöra redovisningsskyldigheten. På grund hiirav anses 
risken vara stor att många redovisningar hlir felaktiga. I detta sammanhang 

har understrukits att taxeringsniimnden i regel saknar anledning att göra 
någon mer noggrann prövning av redovisningen av in- och utgående balans 
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i de fall dä någon försiiljning inte skett under året. Vidare har framhållits 
att beskattningsmyndigheterna saknar effektiva påtryckningsrnedel om 
skattskyldig viigrar att medverka vid redovisningen. Till dem som uttryckt 
farhågor i dessa hänseenden hör kammardillen i Stockholm. länsstyrelserna 

i Kristianstads och Örebro län. kommerskol/egi11111. NäringslivNs skattedelega

tion. Lantbrukarnas skattedelegation samt TOR. Till denna grupp hör även 
F4R, som hänvisat bl. a. till att upplysningsdelen på den av kornmitten 

föreslagna deklarationsbilagan blivit mycket omfattande. Enligt Skånes han
cfel~kammare har utredningen undervärderat de praktiska svårigheter som 

förslaget många gånger kommer att innebära för elen enskilde. Handelskarn
rnaren erinrar om att antalet akticiigare i Sverige redan iir betydande och 
att antalet stadigt ökar. 

Kommittens förslag om en schablon för beriikning av anskaffningskostnad 
för teckningsriitter har i regel inte föranlett några erinringar. Skånes han

dclskammare anser dock att förslaget bör justeras så att det klart framgår 
att schablonen bara gäller teckningsrlitter som hlinför sig till redan innehavda 
aktier. Si·eriges aktiesparares riksförbund föreslår i förenklingssyfte att likvid 
som erhålles vid avyttring av teckningsrätter och delbevis inte skall beskattas 
utan avräknas från anskaffningsvärdet för tillhörande aktier. 

Ett par rernissinstanser. niirnligen Skånes handelskammare och Närings

livets skattedelegation. föreslår att regeln om genomsnittsberäkning skall vara 
frivillig och inte - såsom kornmitten föreslagit - obligatorisk. 

En del rernissinstanser tar upp frågan huruvida anskaffningskostnaden 
för aktier bör få räknas upp med hänsyn till prisutvecklingen på samma 
sätt som gäller för fastigheter. De rernissinstanser som förordat rätt till in
dexuppriikning har motiverat detta bl. a. med att en sådan metod leder 
till biittre samordning med de regler som gliller för fastigheter. Vidare har 
i några yttranden anförts att en beskattning av viss del av den nominella 
vinsten på aktier som innehafts under längre tid ofta leder till att en liktiv 
vinst beskattas. ,.\ven fördelningspolitiska skäl har åberopats till stöd för 
en inclexuppriikning. SACO-SR anser sålunda att den av utredningen fö

reslagna lösningen inte är lyckad av bl. a. fördelningsrnlissiga skiil. Enligt 
organisationen medför konstruktionen å ena sidan att den som inte alls 
haft någon real värdeökning får betala skatt på rena inllationsvinster. Å 
andra sidan kommer den minoritet av aktieköpare som ser sina aktier stiga 
snabbt iiven efter det att hlinsyn tagits till inflationen alltför lindrigt undan. 
Mot den bakgrunden anser organisationen att man bör överviiga att beskatta 
aktier på i princip samma siitt som fastigheter. Organisationen linner inte 
de av kommitten åberopade praktiska sklilen mot en indexupprlikning över
tygande. Det skulle enligt organisationen inte vara särskilt svårt att årligen 
indexuppriikna de genornsnittsviirdcn på aktier som en skattskyldig enligt 
kommittens förslag skall llimna på siirskilt deklarationsformuliir. Till övriga 

rcrnissinstanser som förordat inclexuppriikning hör Göta horrätt, länsstyrelsen 
i Ciö1ehorgs och Boh11s läm och Sreriges.fiirc11i11gsbankers.fiirh1111d. ,i\ ven Svenska 
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.1pa1·hank~/örrningen tillstyrker indexuppräkningen och anför att skälen för 
denna metod t. o. m. är starkare i fråga om aktier iin beträffande fastigheter. 
I flera andra yttranden tas diiremot avstånd från tanken på en indexupp
räkning. I många fall har de praktiska synpunkterna varit avgörande. Även 
principiella synpunkter har motiverat avståndstagandet. TCO vill bestämt 
markera att det enligt organisationens mening inte kan komma i fråga att 
nu helt befria nominella värdestegringar på aktier från skatt. Med undantag 
för realisationsvinster vid fastighetsförs~iljningar, diir s~irskilda argument spe
lar in, bygger inkomstberäkningen för skatteändamål genomgående på att 
det är inkomsten i nominella termer som uttrycker skatteförmågan. Vill 
man göra avsteg från denna princip, bör detta enligt TCO:s mening ske 
efter generella överväganden och aktievinster utgör i så fall inte den första 

punkt där sådana hiinsyn bör tas. 

Schah/onregler 

Göta horrärr anser alt de skiil, som motiverade akticvinstutredningens 
alternativregel - dvs. i första hand önskemålet om enkla och praktiska skat
teregler - fortfarande har biirkraft. Mot bakgrunden härav kan det enligt 
hovrättens mening överviigas att bibehålla en 10-procentig regel som ett 
alternativ i huvudsaklig överensstämmelse med vad aktievinstutredningen 
föreslog. Även andra remissinstanser har ansett att en alternativ schablon
regel bör införas. Till dem hör kommerskollcgium, Familic/(ire1agens.forening 

och Skdnes hant!e/skammare. Länss~rref~en i Örebro län förordar en alterna
tiv 15-procentig schablonregel. Med hänsyn siirskilt till de komplikationer 
för småspararna som de nya reglerna kan viintas medföra i samband med 
ny- och fondemissioner eller vid försiiljning av mindre aktieposter föreslår 
riksbanks.fi1/lmiiklige att man bör pröva att bibehålla schablonregeln vid viir
depappersförsiiljningar som understiger visst belopp. 

Önskemålet att förenkla till~impningen har föranlett många remissinstan
ser att förorda att nuvarande schablonavdrag på 500 kr. eller någon liknande 
schablon behålls i systemet. 

Enligt hankinspektionens mening har de tekniska skiilen för ett fribdopp 
- niimligen att undvika realisationsvinstberiikning vid försLiljningar av del
riitter. teckningsriitter och aktiefondsandelar samt vid försäljning av mindre 
poster - förstärkts genom kommittens förslag. Hiirtill kommer enligt in
spektionen att fribeloppet i realiteten utgjort en inte oviktig balansfaktor 
i avviigningen av skattebelastningen på å ena sidan aktier och å andra sidan 

fastigheter. Borttagandet av fribeloppet skulle diirför enligt inspektionen inför 
allmänheten rubba balansen till förman för fastigheter och motverka en 

breddning av aktiesparandet. l flera yttranden understryks att ett schablon
avdrag innebiir en obestridlig förenkling såväl för de skattskyldiga som for 
taxeringsmyndigheterna och att avdraget dessutom stimulerar och breddar 
aktiesparandet och underl~ittar ny- och fondemissioner. Till de remissin-
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stanser som av dessa eller liknande skäl vill behålla avdraget hör Göta hov

räll, RSV, länss~vrelsema i Örebro samt Göteborgs och Bohuslän. jondbörsut

redningen. Sveriges riksbank. SACO-SR. Skånes handelskammare och styrel

sen jör Stockholms .fimdbörs. Större schablonavdrag än det nuvarande for

ordas av Niirinr.slivets skaffedelegation. Sveriges adl'Okat.1·afl(/imd och Sveriges 

aktiesparares rik.~/örbund. 

lngångsviirde vid iivergången 

Flertalet remissinstanser har i princip anslutit sig till förslaget om särskilt 

ingångsvärde vid övergången till de nya reglerna. Olika meningar råder dock 

om den närmare utformningen av övergångsbestämmelserna. 

Länsstyrel~en i Göteborgs- och Bohuslän anser att forslaget om att 2/3 av 

börsvärdet den sista december året fore ikraftträdandet skall gälla som in

gångsviirde kan drabba de skattskyldiga hårt. Länsstyrelsen anser det lämp

ligare att godta hela börsvärdet vid 1975 års utgång som ingångsvärde vid 

en framtida realisationvinstberäkning. I övrigt har de flesta remissinstanscr 

som yttrat sig på denna punkt tillstyrkt förslaget om ingångsviirde på börs

noterade aktier. 

Förslaget om ingångsvärde för övriga aktier har föranlett vissa erinringar. 

Företagsska11eheredningen anser att förslaget såvitt gäller aktier i fåmansbolag 

kan leda till omotiverade skattelättnader. Eftersom stora individuella olik

heter kan föreligga mellan olika fåmansbolag kan bestiimmelsen enligt be

redningen medföra bristande likförmighet i taxeringshänscende. Beredning

en anser att den verkliga anskaffningskostnaden för aktier i fåmansbolag 

som regel bör kunna utredas och förordar diirför att endast detta värde 

får anviindas som ingångsviirde på sådana aktier. Liknande synpunkter anförs 

av länsstyrelsen i S!Ockholms län. I andra yttranden har förslaget beträffande 

aktier i fämansbolag angripits från andra utgångspunkter. Uinssryrelwn i Gö

teborgs och Buhus län ifrågasätter om övergångsregeln för fåmansbolag är 

lämplig med hiinsyn till att förmögenhetsvärdet för aktier i sådana bolag 

ofta sätts lägt. Skånes handelskammare anser att förslaget i denna del innebär 

en omedelbar skärpning av beskattningen i ett stort antal fall. Det framhålls 

att aktier i fämansbolag vid förmögenhetstaxeringen viirderas fagre än vad 

deras saluviirde i och för sig skulle motivera och att förmögenhetsviirdet 

ibland pä grund av rena tillfälligheter kan växla kraftigt från ett är till ett 

annat. Handelskammaren anser att iigare av aktier i fåmansbolag vid över

gången skulle drabbas hårdare av de nya bestiimmelserna iin iigare av börs

noterade aktier. 

I en del yttranden befaras all övergångsreglerna kommer att medföra 

betydande praktiska svårigheter. Man ifrågasätter om de skattskyldiga verk

ligen kommer att kunna göra den fullstiindiga utredning angående aktie

innehavet vid övergången som systemet förutsätter. I detta sammanhang 

erinrar niigra rernissinstanser om att prövningen av ingimgsvärdena enligt 
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förslaget inte skall ske i samband med själva övergången utan först vid 

en framtida avyttring av aktierna. länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

anser att denna ordning är otillfredsställande. Enligt länsstyrelsens mening 

bör prövningen av de anskaffningsvärden som uppges vid taxeringen för 

övergångsåret ske redan vid denna taxering. Värdena bör alltså enligt 

länsstyrelsens mening kunna prövas genom bcsvärsförfarande även i de 

fall då någon aktieförsäljning inte ägt rum under övergångsåret. Även Sve

riges jöreningsbankers .förbund, Skånes handelskammare och lantbrukarnas 

skattedelegation efterlyser möjligheter till särskild fastställelsetalan i samband 

med övergången. 

LO, som föreslagit skärpta regler för aktievinstbeskattningen, anser att 

det finns risk för att en skärpt beskattning av vinster som uppkommit före 

ikraftträdandet av de nya reglerna kan leda till skattefusk och ett stort antal 

försäljningar - mer eller mindre fiktiva - före denna tidpunkt. Av denna 

anledning anser LO att vinst som belöper på tid fram till den dag då de 

nya reglerna blir tillämpliga skall beskattas enligt nuvarande regler, medan 

vinst som är hänförlig till tiden därefter beskattas enligt de nya reglerna. 

Kammarrätten i Stockholm framhåller att förslaget till övergångsregler inte 

löser frågan hur en skattskyldig skall förfara, om han några år efter över

gången förvärvar aktier genom gåva eller annat benelikt fång och saknar 

uppgift om fångesmannens anskaffningskostnad. Liknande synpunkter an

förs av länss~vrelsen i Kristianstads län. som föreslår att bouppteckningsvär

det vid arv resp. deklarationsvärdet vid gåva i sådana fall bör få betraktas 

som anskaffningsvärde. Sl'eriges aktiesparares rik!)/(irbund efterlyser sHrskilda 

regler för framtida benefika fång och för sådana fall som då skattskyldig 

några år efter övergången till de nya reglerna inflyttar från utlandet. 

4.2 Avyttring av organisationsaktier m. m. 

4.2.I Nurnrande regler" 

I KL har införts särskilda bestämmelser i syfte att förhindra att aktie

vinstbeskattningen hämmar strukturrationaliseringar inom näringslivet. Be

stämmelserna omfattar dels överföring av s. k. organisationsaktier mellan 

företag inom en koncern, dels aktieöverlåtelser som har samband med en 

från allmän synpunkt önskvärd strukturrationalisering. 

Vinst som uppkommer vid överföring av aktier och andelar mellan kon

cen1f<iretag är undantagen från beskattning under vissa förutsättningar. För 

skattefrihet fordras att den överförda aktien eller andelen innehas som ett 

led i annan verksamhet inom koncernen än förvaltning av fastighet eller 

värdepapper och därmed likartad lös egendom (organisationsaktier). Vidare 

förutsätts att moderföretaget inom koncernen är ett aktiebolag eller en eko

nomisk förening. Övriga koncernföretag som berörs av överföringen. såväl 

säljande och köpande företag som det överlåtna företaget, kan vara antingen 
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aktiebolag. handelsbolag, ekonomisk förening eller utländskt bolag. En kon
sekvens av nuvarande bestämmelser är att de överförda aktierna eller an

delarna får nytt ingångsvärde hos det övertagande företaget. Vinst som upp
kommer vid s. k. intern aktieöverlåtelse mellan fåmansbolag blir dock enligt 
särskilda regler föremål för skärpt realisationsvinstbeskattning, om inte re
geringen ger dispens. Dessa regler kommer att beröras i det följande (avsnitt 

4.3). 
Om aktievinstbeskattning enligt den nuvarande schablonregeln (10 96 av 

nettoförsäljningspriset) kan antas hindra strukturrationalisering som är önsk

värdji-ån allmän .~rnpunkt. kan regeringen medge befrielse helt eller delvis 
från beskattningen. Företag som berörs av strukturrationaliseringen skall 
göra ansökan om befrielse senast den dag avyttringen sker. 

4.2.2 Kommitt1;n 

Bestämmelsen om skattefrihet vid överlåtelse mellan koncernföretag, bör 
enligt kommittens mening i princip behållas. Kommitten anser dock att 
viss ändring bör göras för att förhindra missbruk. Kornmitten syftar på 
det fall då man före en planerad försäljning av ett koncernföretag till en 
utomstående köpare överför aktierna eller andelarna i detta företag från 
ett koncernföretag till ett annat för ett belopp som motsvarar det pris, för 
vilket man avser att sälja aktierna eller andelarna till den utomstående. 
Genom att anskaffningskostnaden för de aktier som skall säljas till den 
utomstående höjs på detta sätt blir även den senare överlåtelsen skattefri. 

Kornmitten föreslår den ändringen i nuvarande bestämmelser att det över
tagande koncernföretaget i det beskrivna fallet i fortsättningen skall anses 
överta. förutom aktierna eller andelarna. även det överlåtande koncernfö
retagets anskaffningskostnad och innehavstid. En följd av förslaget blir att 
det övertagande koncernföretaget efter försäljningen till den utomstående 
köparen kan bli skyldigt att redovisa en vinst som motsvarar skillnaden 
mellan priset vid sistnämnda försäljning och den övertagna anskaffnings
kostnaden. 

Kornmitten framhåller att den föreslagna regeln kan tillämpas bara i de 
fall då den interna överföringen sker mellan två svenska koncernföretag 
men däremot inte när överföringen sker från ett svenskt till ett utländskt 
koncernföretag. Kornmitten anser att skattefrihet därför i regel inte bör in
träda vid överföring till utllindskt koncernföretag. I den mån skattebefrielse 

vid sådan överföring skall komma i fråga. bör befrielse enligt kommittens 
mening medges först efter dispens av regeringen. Kornmitten framhåller 
att dispens inte bör medges, om det framstår som troligt att de aktier som 
skall överlåtas till utländskt koncernföretag senare kan komma att återsäljas 
till svenskt koncernföretag eller till utomstående. 

Vad beträffar strukt11rratio11aliseri11g som är önskrärd/i'ån allmän 5ynpunkt 

anser kornmitten att nuvarande dispensmöjlighet i princip bör finnas kvar. 
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Enligt kommitten är dock vissa ändringar i nuvarande regler önskvärda. 

Den ifrågasätter sålunda om dispens skall behöva avse befrielse från skatt. 

I många fall torde det enligt kommitten vara tillräckligt att medge uppskov 

med beskattningen. Med nuvarande schablonregel för aktievinstbeskattning 

har uppskov av tekniska skäl inte kunnat komma ifråga. Om de av kom

mitten föreslagna reglerna för beskattning av aktievinster godtas, är det 

emellertid enligt kommittens mening möjligt att medge uppskov med be

skattningen. Uppskov bör avse endast den del av likviden som består av 

aktier och bör innebära att de nya aktierna anses anskaffade vid samma 

tid och för samma kostnad som de avyttrade aktierna. Någon realisations

vinstbeskattning blir inte aktuell vid överlåtelsetillfället utan först när de 

nyförvärvade aktierna i en framtid avyttras. Vinst skall då beräknas som 

om de ursprungliga aktierna sålts. Kommitten föreslår att denna dispens

möjlighet begränsas till vinst som uppkommer vid avyttring av aktier som 

innehafts två år eller längre tid. 

Kommitten anser att regeringen vid sidan av möjligheten all medge upp

skov även bör ha kvar rätten att medge skattebefrielse. 

4.2.3 Remiss_w1ra11dena 

Endast ett fåtal remissinstanser har uttalat sig om kommittens förslag 

angående skattekonsekvenserna i samband med överlåtelse av organisations

aktier inom en koncern och överlåtelse i samband med strukturrationa

lisering som är önskvärd från allmän synpunkt. 

Före1agsskauebered11i11gen konstaterar att kommittens författningsförslag 

angående aktieöverlåtelser mellan ko11cen1tare1ag endast synes beakta in

ternförsäljningar som företagits efter de nya reglernas ikraftträdande. medan 

det däremot inte förhindrar interntransaktioner som vidtas "i bcredskaps

syfte" innan lagändringen trätt i kraft. Det är enligt beredningens mening 

önskvärt att bestämmelsen ges en sådan utformning att den täcker även 

nu avsedda fall. Vidare framhåller beredningen bl. a. att den föreslagna be

stämmelsen inte beaktar de fall då aktier i ett bolag indirekt överförs till 

köpare utanför koncernen. Enligt beredningens uppfattning torde sådana 

indirekta överföringar inte vara ovanliga i samband med större struktur

rationaliseringar, vid vilka dotterbolag med flera egna dotterbolag avyttras. 

En indirekt överföring kan tillgå på så sätt att aktierna i ett dotterbolag 

först på marknadsmässiga villkor överlåts med vinst till ett annat dotterbolag 

och därefter aktierna i det sistnämnda bolaget överlåts till utomstående kö-. 

pare. 

Kommittens förslag angående dispens vid strukrurrarionalisering som är 

önskvärd.fi·ån allmän s_vnpunla har tillstyrkts av.före1apska11eheredningen som 

anser att förslaget kan antas möjliggöra en mer nyanserad behandling än 

nuvarande regler. Tre remissinstanser, nämligen Skånes hande/skammare. 

Näri11gslil'e1.1· ska11eclelegalio11 och SrN~~es ak1iesparares rik!!/iirhund, anser att 
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uppskov med aktievinstbeskattningen i de nu aktuella fallen bör erhållas 

automatiskt - dvs. oberoende av dispens - i den mån likvid lämnas i form 

av aktier. 

4.3 Särskilda bestämmelser om fåmansbolag 

4.3.J Nuvarande regler 

Vid aktievinstbeskattningen gäller i princip samma regler för aktier i få
mansbolag som för aktier i andra bolag. I 35 § 3 mom. KL finns dock vissa 

bestämmelser som avser att förhindra att fåmansbolag vid realisationsvinst

beskattningen utnyttjas för skatteflyktstransaktioner. Dessa bestämmelser 

redovisas här. Några ytterligare särbestämmelser om fåmansbolag berörs 

senare (avsnitt 6). 

En skatteflyktsbestämmelse avser aktier i s. k. vinstbolag. Avyttrar skatt

skyldig aktier i ett bolag, som vid avyttringen har obeskattade vinstmedel 

till följd av att större delen av bolagets tillgångar överlåtits på den skatt

skyldige eller annan före avyttringen, skall hela hans vederlag för aktierna 

räknas som skattepliktig realisationsvinst. Vid bedömande av frågan om över

låtelsen omfattat större delen av bolagets tillgångar, skall beaktas även sådan 

tillgång i bolaget som inom två år efter aktieöverlåtelsen direkt eller genom 

förmedling av annan överlåts på den skattskyldige eller honom närstående 

person eller på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening vari han 

eller honom närstående person har ett bestämmande inflytande. Bestäm

melsen gäller även vid avyttring av andel i handelsbolag eller ekonomisk 

förening. RSV får medge undantag från bestämmelsen. om det kan antas 

att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat syfte än att erhålla 

obehörig förmån vid beskattningen. 

Om s. k. imern aktieöl'er!åtelse sker i den formen att skattskyldig avyttrar 

aktie i ett fåmansbolag till ett annat fåmansbolag, i vilket han själv eller 

hans närstående direkt eller indirekt äger aktier. skall hela vederlaget för 

aktien räknas som skattepliktig realisationsvinst. Denna bestämmelse gäller 

i likhet med den föregående även vid avyttring av andel i handelsbolag 

eller ekonomisk förening. Regeringen kan medge undantag från bestäm

melsen, om avyttringen sker av organisatoriska eller marknadstekniska skäl 

eller om andra synnerliga skäl föreligger. 

Vissa särbestämmelser avser att motverka att fastighet inför planerad för

säljning ö1•er/~1·1tas ril/ bolag el/erföre11i11g. Bestämmelserna innebär följande. 

Har fastighet överlåtits på aktiebolag. handelsbolag eller ekonomisk förening 

genom fång på vilket lagfart söks efter den 8 november 1967 av någon 

som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen. beräknas 

realisationsvinst vid avyttring av aktie eller andel i bolaget eller föreningen 

som om avyttringen avsett mot aktien eller andelen svarande andel av fas

tigheten. Bestämmelserna får inte föranleda att realisationsvinst beräknas 
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till lägre eller realisationsförlust till högre belopp än enligt de regler som 
i övrigt gäller vid aktievinstbeskattningen. Bestämmelserna gäller endast 
om fastigheten utgör bolagets eller föreningens väsentliga tillgång. Från till
lämpning av bestämmelserna undantas avyttring av aktie eller andel i s. k. 
äkta bostadsföretag, under förutsättning att avyttringen endast avser rätt 
till viss eller vissa men ej alla bostadslägenheter i fastigheten. Med lag
fartsansökan likställs att skattskyldig med åberopande av fångeshandlingen 
gjort annan ansökan hos myndighet. 

4.3.2 Kommirren 

Kommitten erinrar om att aktievinstutredningen hade föreslagit regler 
om skattebefrielse i vissa fall vid avyttring av aktier i fåmansbolag. Förslaget 
avvisades i samband med 1966 års omläggning av aktievinstbeskattningen. 
Kommitten har för sin del inte funnit det motiverat att föreslå särskilda 
regler för aktier i fåmansbolag utöver de bestämmelser som redan gäller. 

Kommitten föreslår således inte någon ändring av reglerna om vinstbolag 
och interna aktieöverlåtelser. 

Däremot föreslår kommitten vissa ändringar i de bestämmelser som gäller 
när .tasrighet öve~'f~v11ats till bolag eller.förening. Kommitten föreslår sålunda 
att nuvarande undantag för aktie eller andel is. k. äkta bostadsföretag utgår. 

Denna fråga behandlas i ett senare sammanhang (avsnitt 5.2). Vidare fö
reslår kommitten att vinst vid påföljande avyttring av aktie eller andel skall 
- om vinsten beräknas enligt de regler som gäller vid avyttring av fastighet 
- behandlas som vinst vid fastighetsförsäljning även i andra avseenden, 
t. ex. såvitt gäller beskattningsort och subjektiv skattskyldighet. En sådan 
regel kan enligt kommitten bl. a. motverka att skattskyldig, som avser att 
bosätta sig utomlands, infören förestående försäljning av fastighet överflyttar 
denna till ett bolag och efter utflyttningen säljer aktierna i bolaget. Vinsten 
vid försäljning av aktierna blir efter den föreslagna ändringen beskattad 
som vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet här i riket. 

4.3.3 Remissyttrandena 

Remissinstanserna har i en del fall ansett att reglerna för aktier i få
mansbolag i vissa avseenden, som redovisats i det föregående, bör avvika 
från de bestämmelser som gäller för andra aktier. I några yttranden har 
även anförts mer allmänna synpunkter på behandlingen av aktier i fåmans
bolag. 

Företagsskatteberedningen framhåller sålunda att stora skillnader föreligger 
mellan aktieinnehav i marknadsbolag och fåmansbolag och att dessa skill
nader borde komma till uttryck i skilda materiella beskattningsregler för 
de olika aktieslagen. Beredningen håller det inte för osannolikt att förslaget 
om beskattning av 30 % av vinsten vid avyttring efter längre tids innehav 
kan ge helt andra beskattningseffekter för aktier i fåmansbolag än för aktier· 

7 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /RO 
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i marknadsbolag. Beredningen framhåller vidare att det är angeläget att 

reglerna om aktievinstbeskattning i förening med bestämmelserna för be

skattning av löpande inkomst, förmögenhet, arv och gåva inte utformas 

så att de leder till förtida försäljning av familjeföretag till större företags

grupper och därmed till ökad koncentration av ägandeförhållandena i nä

ringslivet. Även enligt länsstyrelsen i Stockholms län kan det finnas anledning 

att bedöma överlåtelse av aktier i fåmansbolag på annat sätt än överlåtelse 

av andra aktier. Länsstyrelsen förordar att hithörande frågor utreds i annat 

sammanhang. 

LO anser att ett specialfall såvitt gäller realisationsvinstbeskattningen ut

görs av egenföretagaren, som själv arbetat upp sitt företag och så småningom 

säljer det till gott pris. Vinsten kan i detta fall enligt organisationen inte 

betraktas som arbetsfri inkomst och bör därför inte heller beskattas som 

realisationsvinst utan som förvärvsinkomst, vilken vid skatteberäkningen 

bör fördelas över ett antal år. TCO har - såsom tidigare redovisats - anfört 

att beskattning av 30 % av vinst vid försäljning av aktier i fåmansbolag 

kan innebära en för lindrig beskattning. 

Från andra utgångspunkter uttrycker Svensk industriforening önskemål om 

att frågan om aktier i fåmansbolag ytterligare utreds. I föreningens yttrande 

framhålls att en värdeökning och fortsatt expansion i familjeföretagen är 

en förutsättning för bl. a. tryggad sysselsättning och att det därför är otill

fredsställande om en sådan värdeökning inte i större mån än enligt kom

mittens förslag skyddas mot ett försämrat penningvärde. Enligt föreningen 

innebär kommittens förslag att en fiktiv värdeökning av aktier kommer 
att bli föremål för beskattning. Detta kommer enligt föreningen att få ne

gativa effekter på investeringsviljan i mindre och medelstora företag. Av 

dessa och liknande skäl föreslår föreningen grundligare utredning beträffande 

möjligheterna att beskatta aktieavyttringar i mindre och medelstora företag 

på ett lindrigare och mer utvecklingsstimulerande sätt. Som tidigare re

dovisats har föreningen föreslagit att den skattepliktiga andelen av vinst 

vid avyttring av aktier i fåmansbolag efter längre innehav bestäms till 20 % 
i avvaktan på ytterligare utredning. Även Sveriges redovisningskonsulters.for
bund förordar en lindrigare beskattning vid försäljning av aktier i fåmans

bolag. 

4.4 Terminsaffärer 

4.4. I Nuvarande reglr>r 

KL innehåller inte några särskilda bestämmelser angående beskattningen 

vid renodlade terminsaffärer med aktier, dvs. sådana affårstransaktioner där 

den slutliga uppgörelsen - leveransen av aktierna resp. betalningen av dessa 

- skall ske vid bestämd tidpunkt i framtiden. Förhållandet är detsamma 

förs. k. blankningsaffårer. Dessa affårer innebär i princip att en person säljer 
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aktier som han har erhållit genom försträckning, i enlighet med de för vanliga 

kontantaffärer stipulerade villkoren. Avsikten är att förpliktelsen mot för

sträckningsgivaren sedermera skall fullgöras genom återställande av aktier 

av samma slag, som förvärvats genom täckningsköp vid lämplig tidpunkt 

i anslutning till återställandet. 

I tillämpningen synes de renodlade terminsaffärerna i allmänhet ha be

dömts enligt realisationsvinstreglerna i 35 och 36 §§ KL, även i de fall 

då det realisationsvinstgrundande fånget tidsmässigt legat efter den avyttring 

vid vilken realisationsvinsten uppkommit. Frågan synes emellertid inte ha 

ställts på sin spets i högsta instans. 

Beträffande blankningsaffärerna är läget ett annat. I mål angående för

handsbesked (RÅ 1965 ref. 19) avseende en blankningsaffår har regerings

rätten betraktat det första ledet i en sådan affär - försträckningen och 

aktiernas försäljning - som realisationsgrundande fång resp. realisation samt 

det andra ledet - täckningsköpet och aktiernas återställande till försträck

ningsgivaren - på samma sätt. Detta betraktelsesätt innebär - under för

utsättning att försträckningen och försäljningen resp. inköpet och återstäl

landet skett i stort sett samtidigt och således till oförändrad börskurs -

att eventuell vinst på en genomförd blankningsaffär blir skattefri. 

4.4.2 Kommitten 

Kommittens författningsförslag i fråga om de renodlade terminsaffärerna 

innebär inte någon ändring i förhållande till den praxis som utvecklats vid 

tillämpningen. Terminsaffårerna skall således bedömas enligt realisations

vinstreglerna även om det realisationsvinstgrundande fånget ägt rum efter 

den avyttring vid vilken realisationsvinsten uppkommit. Kommitten anser 

det lämpligt att RSV vid affärer av denna art i förtydligande syfte lämnar 

anvisningar om rätt beskattningsår och beräknad innehavstid. 

Enligt kommittens uppfattning är det nödvändigt att lagstiftningsvägen 

ändra gällande praxis när det gäller den skattemässiga bedömningen av 

blankningsaffårer. Kommitten föreslår att för skattskyldig, som utför en 

blankningsaffär, skall inte upptagande! av försträckningen i aktier och åter

lämnandet av dessa till försträckningsgivaren anses utgöra ett realisations

vinstgrundande förvärv resp. avyttring. I stället bör det efterföljande täck

ningsköpet i normalfallet bli realisationsvinstgrundande i förhållande till 

den tidigare försäljningen - på samma sätt som föreslås skola gälla vid 

vanliga terminsaffärer. Som realisationsvinst skall således räknas skillnaden 

mellan försäljningssurnman för de lånade aktierna och anskaffningskost

naden för täckningsköpet. 

Bl. a. för att förhindra missbruk och för att något inskränka möjligheterna 

till uppskov med beskattningen föreslår kommitten en begränsning av den 

tid inom vilken en blankningsaffär skall ha slutförts. Om blankningsaffären 

inte slutförts före utgången av det kalenderår som följer närmast efter för-
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säljningsåret, skall enligt kommittens förslag den skattskyldige anses ha 

erhållit en realisationsvinst motsvarande skillnaden mellan försäljningspriset 

och den lägsta köpkurs, som noterats från försäljningsdagen till utgången 

av det kalenderår, som följer närmast efter försäljningsäret. 

Avdrag för förlust i samband med en ej slutförd blankningsaffår skall 

inte medges. Den vinst, som kan uppkomma vid ett senare överllimnande 

av aktierna, får enligt förslaget minskas med den tidigare beskattade vinsten. 

4.4.3 Remissyttrandena 

Flertalet av de remissinstanser, som yttrat sig i denna del, tillstyrker i 

allt väsentligt kommittens förslag i fråga om termins- och blankningsaffårer. 

AO riktar dock invändningar mot förslaget att beskattningen för en icke 

slutförd blankningsaffår skall kunna skjutas upp ända till utgången av det 

kalenderår som följer närmast efter försäljningsäret. Ombudet framhåller 

att blankningsaffärer som regel är korta affårer, eftersom aktiespekulanten 

avser att utnyttja en tillfällig baissesituation. Beskattning bör därför ske 

redan om blankningsaffåren inte har slutförts före utgången av det kalenderår 

då avyttringen skett. Styrelsen .fiir Stockholms fondbörs föreslår ett tillägg så 

att den skattepliktiga realisationsvinsten vid en icke slutförd blankningsaffår 

kommer att motsvara skillnaden mellan försäljningspriset och den lägsta 

betalkurs eller, om sådan saknas, den lägsta köpkurs, som noterats från 

försäljningsdagen till utgången av det kalenderår som följer närmast efter 

försäljningsåret. 

Här bör slutligen nämnas att RSV ifrågasätter behovet av att - såsom 

kommitten föreslagit - anvisningar frän verkets sida utfärdas i fråga om 

den närmare skattemässiga behandlingen av terminsaffärer. 

4.5 Switchaffårer 

4.5. J Numrande regler 

Genom valutaregleringen är en i Sverige bosatt skattskyldig i princip av

skuren frän möjligheterna att direkt göra inköp av värdepapper på utländska 

värdepappersmarknader. Den skattskyldige kan emellertid köpa utländska 

värdepapper från annan i riket bosatt person och genom att sälja dessa vär

depapper i utlandet få rätt att för den erhållna valutan köpa andra utländska 

värdepapper utomlands. Denna rätt att reinvestera i utlandet benämns 

switchrätt. Volymen av de utländska värdepapper som innehas av valuta

inlänningar är avsedd att vara i stort sett konstant. Samtidigt har intresset 

av att handla på utländska börser stigit starkt. Detta har lett till att kursen 

på utländska värdepapper, som innehas av valutainlänningar, ligger avsevärt 

över den kurs som gäller på värdepappersbörserna i utlandet. Den, som 

önskar förvärva utländska värdepapper från valutainlänning, får med andra 
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ord betala en viss "premie" för att komma in på den utländska marknaden. 

De skattefrågor som kan aktualiseras i samband med switchaffårer är 

oreglerade. I praxis synes avdrag ha medgivits för den "förlust" som upp

kommer i samband med att valutainlänning omedelbart efter inköpet av 

viirdepapper från annan valutainlänning avyttrar dessa på utländsk börs. 

Kommitten anger som typfall för en switchaffår att den skattskyldige 

i december under en och samma dag köper utländska obligationer i Sverige 

och säljer dem i utlandet. För "förlusten". ca 15-17 96 av inköpspriset. 

yrkar den skattskyldige avdrag gentemot tidigare under året gjorda rea

lisationsvinster. 

Enligt kommitten är det nödvändigt att reglera beskattningsfrågan i sam

band med switchaffårer på så siitt, att avdrag inte tar åtnjutas för "förluster". 

som framräknas med bortseende från switchrätten. Kommitten föreslår där

för att när en valutainlänning i Sverige inköper utländska värdepapper från 

en annan valutainlänning skall han anses ha förvärvat dels värdepapperen 

i fråga, dels en rättighet, switchrätten. Denna switchrätt bör betraktas som 

egendom av samma slag som aktier och liknande värdepapper. Avyttrar 

valutainlänning utländska värdepapper, som han inkl. switchrätt förvärvat 

från annan valutainlänning. till valutautlänning och behåller han switch

rätten. skall enligt kommitten vid rcalisationsvinstberäkningen försäljnings

priset för värdepapperen ökas med värdet av switchrätten. 

Kommitten anser vidare att avdragsgill realisationsförlust inte bör anses 

föreligga, om tillfredsställande utredning om switchrättens värde ej kan fö

retes av den skattskyldige. Någon uttrycklig bestämmelse härom anser kom

mitten dock inte erforderlig. 

4.5.3 Remissyttrandena 

Flertalet remissinstanser delar kommittens uppfattning att beskattnings

frågorna i samband med switchaffårerna bör regleras lagstiftningsvägen. 

Kommittens förslag att försäljningspriset för utländska värdepapper, som 

valutainlänning förvärvat från annan valutainlänning och som han därefter 

med bibehållen switchrätt säljer till valutautlänning. vid realisationsvinst

beräkningen skall ökas med värdet av switchrätten, kritiseras emellertid 

från flera håll. Flera remissinstanser påpekar att kommittens förslag kan 

innebära risk för dubbelbeskattning. Företagsskatteberednin?,en anser således 

att förslaget bör kompletteras med regler angående beskattningen vid senare 

försäljning av utländska värdepapper till valutainlänning. Genom den trans

aktionen avhänder sig den skattskyldige möjligheten att direkt från en 

valutautlänning förvärva utländska värdepapper samtidigt som det uppkom

mer en "vinst'' motsvarande switchriittens värde. Eftersom enligt förslaget 



Prop. 1975/76: 180 102 

avdrag ej skall medges för förvärvet av switchrätten bör, enligt beredningen, 

reglerna kompletteras så att beskattning inte kommer att ske i samband 

med att switchrätten realiseras. 

Enligt länss(vrelsen i Örebro län skulle det vara ett bättre system om rea

lisationsvinsten alltid beräknas exkl. kostnaden för switchrätten och att vinst 

eller förlust vid försäljning av denna rätt redovisas separat. Switchrättens 

värde bör således enligt länsstyrelsen inte räknas in i vare sig försäljnings

summan eller anskaffningskostnaden för värdepapperen. Liknande synpunk

ter framförs av AO. 

Näringsliv<'IS skattedelegation, som avstyrker förslaget, anser att frågan om 

hur switchrätterna skall behandlas vid beskattningen i första hand är ett 

periodiseringsproblem. Kommittens förslag täcker endast ett marginalpro

blem. nämligen det enkla typfallet att en person i december köper en switch

rätt, som avyttras under nästföljande år. I det fallet nås syftet att förhindra 

resultatutjämning. De personer som uteslutande förvärvar en switchrätt i 

resultatutjämningssyfte torde emellertid enligt delegationen vara försvin

nande få. I de långt vanligare situationer där den skattskyldige stadig

varande köper och säljer utländska värdepapper kan komplicerade problem 

uppstå men där ger kommittens förslag inte någon vägledning. Enligt dele

gationen borde förslaget ha kompletterats bl. a. med regler som klargör att 

switchrätten utgör en fristående rättighet. Frågan hur avdrag för förlust 

på förlorad switchrätt skall utnyttjas och hur man skall förfara när en ur

sprunglig switchrätt endast delvis överlåts till en valutainlänning borde också 

ha reglerats. 

4.6. Konvertibla skuldebrev m. m. 

4.6. l Nuvarand<' regler 

Utbyte av aktier i ett och samma bolag betraktas som ett med köp eller 

byte jämförligt fång, om ett nyförvärv av värdehandlingar äger rum genom 

transaktionen. Om däremot ett aktiebrev lämnas in till bolaget för erhållande 

av aktiebrev i andra valörer men sammanlagt på lika stort nominellt belopp 

(växling) eller om ett aktiebrev erhålles vederlagsfritt såsom ersättning för 

förkomna eller förstörda aktiebrev. har nyförvärv av aktier inte ansetts äga 

rum. Om på bolagets initiativ viss serie aktier dras in och omstämplas eller 

utbytes mot en annan serie aktier - t. ex. för uppfyllande av bestämmelse 

om uppdelning i bundna och fria aktier - eller om nya aktiebrev erhålles 

på grund av beslut om sammanläggning av aktier, föreligger inte heller 

något nyförvärv. 

Liknande regler gäller beträffande obligationer. Konvertering av obliga

tioner är således att jämställa med köp och byte under förutsättning att 

ett nyförvärv av värdehandlingar äger rum genom transaktionen. Huruvida 

en konvertering av obligationer skall anses innefatta ett nyförvärv eller en-
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dast en ändring av lånevillkoren för de gamla obligationerna beror på om

ständigheterna i det enskilda fallet. 

4.6.2 Kommitten 

Kommitten erinrar om att aktiebolag numera kan utge konvertibla skul

debrev mot vederlag i pengar eller annan egendom, dvs. skuldebrev som 

innehåller utfästelse från bolaget att borgenär har rätt att helt eller delvis 

byta ut sin fordran enligt skuldebrevet mot aktier i bolaget. Enligt nuvarande 

praxis likställes konvertering av obligationer till aktier med avyttring av 

obligationerna och nytt förvärv av aktierna. Kommitten föreslår ändring 

i dessa regler. Enligt kommittens förslag skall skattepliktig realisationsvinst 

eller avdragsgill realisationsförlust inte anses uppkomma när konvertibelt 

skuldebrev byts ut mot aktie. Aktien skall i dessa fall anses anskaffad när 

skuldebrevet förvärvades. Anskaffningskostnaden för aktien kommer därför 

att motsvara anskaffningskostnaden för skuldebrevet jämte eventuell kon

tant betalning vid själva utbytet. 

Kommitten behandlar vidare de nyligen införda bestämmelser som ger 

aktiebolag rätt att utge skuldebrev som är förenade med optionsrätt till 

nyteckning av aktier. Enligt ett sådant skuldebrev har borgenären rätt att 

teckna aktier i bolaget mot betalning i pengar. Sådan rätt kan också knytas 

till optionsbevis som fogas till skuldebrevet. Kommitten föreslår, att när 

optionsrätt som är förenad med eller fogad till skuldebrev utnyttjas, de 

nya aktierna skall anses anskaffade när skuldebrevet förvärvades. Anskaff

ningskostnaderna för de nya aktierna blir då dels det belopp som erläggs 

vid teckning av aktierna, dels den andel av anskaffningskostnaden för skul

debrevet, som belöper på optionsrätten. 

Kommitten har även uppmärksammat de regler som ger aktiebolag möj

ligheter att utge konvertibla aktier. I bolagsordningen kan tas in förbehåll 

om att aktie av visst slag skall i närmare angiven ordning kunna omvandlas 

till aktie av annat slag. När konvertering enligt bestämmelse i bolagsord

ningen skall ske, är aktieägaren skyldig att inge sitt aktiebrev för byte mot 

nytt aktiebrev. Enligt kommitten bör ett sådant byte i realisationsvinsthän

seende inte anses såsom nytt fång. De nya aktierna bör i stället anses 

anskaffade då de utbytta förvärvades och till det pris som då erlades. Mot

svarande bör enligt kommitten gälla även när utbyte av aktier eljest sker 

enligt aktiebolagslagens bestämmelser. 

4.6.3 Remis~:vttrandena 

Kommittens förslag rörande behandlingen av konvertibla skuldebrev 

m. m. har inte föranlett några erinringar. 
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4.7 Handelsbolag 

4. 7. I Nuvarande regler 

Ett handelsbolag kan avyttras på två olika sätt. Antingen kan andelarna 

i bolaget överlåtas eller också överlåter bolaget självt sin rörelse med tillgångar 

och skulder. Skattemässigt blir effekterna helt olika. I det första fallet till

lämpas för säljaren samma realisationsvinstregler som gäller vid avyttring 

av aktier. Om rörelsen i stället säljs av bolaget framkommer eventuell vinst 

i bolagets räkenskaper och beskattas hos delägarna enligt vanliga regler. 

Köparen fAr i beskattningshänseende tillgodoräkna sig det pris som betalas 

för rörelsens varulager. inventarier, goodwill etc. 

I det fall att avyttring sker genom överlåtelse av andelar som innehafts 

kortare tid än fem år är det den verkliga vinsten som skall ligga till grund 

för inkomstberäkningen: Denna måste då ske med utgångspunkt i anskaff

ningskostnaden. KL innehåller inte några bestämmelser för hur anskaff

ningskostnaden för andel i handelsbolag skall beräknas. 

4. 7.2 Kommitten 

Kommitten konstaterar att det inte finns några bestämmelser i skatte

författningarna som anger hur anskaffningskostnaderna för andelar i han

dels- och kommanditbolag skall beräknas och att det finns fä rättsfall på 

detta område. Med hänsyn till detta och då dessa bolagsformer kan komma 

att bli vanligare i framtiden har kommitten funnit att det föreligger ett 

behov av anvisningar. Dessa anvisningar bör dock inte utformas som lag

bestämmelser. 

Enligt kommitten är det nödvändigt att även för långtidsinnehavda an

delar uträkna de faktiska anskaffningskostnaderna eftersom det inte finns 

någon alternativmetod baserad på förmögenhetsvärdet att tillgå. Denna ut

räkning av den faktiska anskaffningskostnaden aktualiserar enligt kommit

ten en rad frågeställningar. 

I fråga om tidpunkten för förvärv av andel i vanligt handels- eller kom

manditbolag föreslår kommitten att andelen i sin helhet skall anses ha för

värvats i samband med bolagsmannens inträde i bolaget. I kommanditbolag. 

där andelskapitalet i form av kommanditlottbrev är uppdelat på lotter av 

viss fastsUilld storlek och med ensartade rättigheter. bör däremot anskaff

ningstidpunkten bestämmas individuellt för varje lott. 

Anskaffningskostnaden bör enligt kommitten i normalfall anses motsvara 

det belopp. som vid tidpunkten för avyttringen redovisas på bolagsmannens 

kapitalkonto. I vissa fall kan emellertid detta belopp behöva korrigeras. Kom

mitten lämnar här förslag för hur man bör beakta bl. a. förluster och över

värden på apportegendom. 

Kommitten behandlar slutligen också frågan hur anskaffningskostnaden 

bör bestämmas i samband med delavyttring av andel. Anskaffningskost-



Prop. 1975/76: 180 105 

naden för avyttrad del av andel i ett vanligt handels- eller kommanditbolag 

föreslå'> motsvara det belopp, med vilket andclsägarens kapitalbehållning 

minskar i samband med forsäljningen. 

4. 7.3 Remissy1tra11dena 

Flertalet remissinstanser har inte kommenterat kommittens förslag. 

Länssryrelsen i Örchro län föreslår dock att det bör skapas en möjlighet att 

som alternativ till kommittens förslag beräkna vinsten till viss procent av 

vederlaget i samband med avyttring av andel. 

5 Avyttring av annan lös egendom än aktier o. d. 

5.1 Nuvarande regler 

5. I. I Inledning 

Som tidigare har redovisats genomfördes betydelsefulla förändringar i rea

lisationsvinstbeskattningen vid 1966 och 1967 års riksdagar. De nya reglerna. 

som bl. a. innebar att en i tiden obegränsad beskattning av realisationsvinster 

infördes, gäller vid avyttring av fastigheter och aktier samt vissa därmed 

jämställda tillgångar. Beträffande annan lös egendom än byggnad på annans 

mark samt aktier o. d. gäller däremot alltjämt i princip samma förutsättningar 

för beskattning av realisationsvinster som när KL infördes, vilket bl. a. in

nebär att beskattningen är tidsbegränsad. Framhållas kan dock att det nyligen 

införts sklirpt realisationsvinstbeskattning beträffande avyttring från del

ägare i fåmansföretag - eller honom närstående person - till företaget 

(prop. 1975/76:79, SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171, SFS 1976:85). 

Bestämmelserna om den tidsbegränsade realisationsvinstbeskattningen 

finns i 35 * 4 mom. KL. De omfattar såvlil lösören som vissa rlittigheter 

och värdepapper, t. ex. fordrings-, options- och förlagsrätter, obligationer, 

skuldebrev och förlagsbevis. Även aktier och andelar i bostadsaktiebolag 

och bostadsföreningar som avses i 24 * 3 mom. KL s. k. äkta bostadsföretag, 

behandlas enligt dessa regler. 

5.1.2 Lösöre 

Som lösöre räknas alla slag av lösa saker, t. ex. bohag, bilar och antikviteter. 

Avyttras lösöre inom fem år efter förvärvet, föreligger skattskyldighet för 

realisationsvinst varvid samma reducerande skala tillämpas som den som 

gäller för aktier. Detta innebär att hela vinsten beskattas om innehavstiden 

understiger två år. Diirefter reduceras den skattepliktiga andelen så att den 

efter två men mindre än tre år utgör 75 ";,, efter tre men mindre än fyra 

år 50 ''<i, och efter fyra men mindre än fem år 25 'V, av vinsten. Vinst 

genom avyttring senare än fem år från förvärvet är skattefri. 
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Avyttras lösöre genom tvångsförsäljning, dvs. i samband med expro

priation eller liknande förfarande, är vinsten skattepliktig endast om det 

skäligen kan antas, att avyttringen skulle ha ägt rum även om inte tvång 

förelegat. 

Beträffande egendom som här avses gäller fortfarande att skatteplikt endast 

föreligger när den avyttrade egendomen förvärvats genom köp, byte eller 

diirmed jämförligt fång. Har den däremot förvärvats genom arv, gåva eller 

annat benefikt fång är beskattning i princip utesluten. Genom den s. k. 

skyldemansregeln gäller dock vissa modifikationer i principen att förvärv 

genom benefika fång utesluter beskattning. Skyldemansregeln innebär näm

ligen att realisationsvinstbeskattning i vissa fall kan ske vid avyttring av 

egendom som förvärvats genom benefikt fång från make eller släkting. 

Beträffande förvärvets art är att märka att egendom, som en person efter

lämnar vid sin död, alltid anses utgöra arvfången egendom för dödsboet 

och arvingarna, oavsett när och hur den avlidne förvärvat densamma. För 

en arvinge som tilldelats egendom ur dödsboet genom arvsskifte gäller enligt 

praxis detsamma, även om han lämnat vederlag till sina medarvingar för 

egendomen och även om dödsboet självt skulle ha inköpt egendomen med 

dödsboets medel. Arvingen anses alltså i dessa fall ha förvärvat egendomen 

genom arv och inte genom köp. Skulle i stället dödsboet avyttra egendom 

som det självt inköpt, kan däremot skattskyldighet inträda för dödsboet 

enligt de allmänna reglerna för realisationsvinstbeskattningen. 

5. / .3 Värdepapper och rä11igheter som inre är jämställda med aktier 

Värdepapper och rättigheter som inte är jämställda med aktier är som 

tidigare angivits föremål för en i tiden begränsad beskattning av realisa

tionsvinster. Till sådana värdepapper och rättigheter hör t. ex. fordrings-, 
options- och förlagsrätter, skuldebrev, obligationer och förlagsbevis. Upp

kommer realisationsvinst vid avyttring av dessa tillgångar beskatta.<> denna 

enligt samma regler som vid försäljning av lösöre. Jag hänvisar till den 

redogörelse jag redan lämnat för dessa regler (avsnitt 5.1.2). 

5. / .4 Aktier och andelar is. k. äkta bostadf:ifÖretag 

Med s. k. äkta bostadsföretag avses sådana bostadsaktiebolag och bo

stadsföreningar som enligt 24 * 3 mom. KL skall schablonbeskattas för 

inkomst av fastighet. 

Vid avyttring av aktier och andelar i sådana företag beskattas realisa

tionsvinst enligt samma regler som gäller för lösöre. Även i detta fall kan 

jag alltså hänvisa till den tidigare lämnade redogörelsen (avsnitt 5.1.2). 

Om medlem i bostadsförening - liksom medlem i annan ekonomisk 

förening - överlåter sin andel till föreningen torde detta enligt nuvarande 

praxis medföra att skattepliktig inkomst inte uppkommer för medlemmen 

i vidare mån än som följer av reglerna om beskattning för realisationsvinst. 
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5.2 Kommitten 

Kommitten framhåller att ett skäl för att vissa värdepapper och rättigheter 

är föremål endast för en tidsbegränsad realisationsvinstbeskattning, möjligen 

kan vara att vinster och förluster av betydelse mera sällan uppkommer 

betrlHTande sådan egendom. Enligt kommittens mening finns det emellertid 

knappast något bärande skäl för att ha två system för realisationsvinstbe

skattning när det giiller lös egendom, dvs. ett tidsbegränsat och ett icke 

tidsbegrlinsat. Kommitten framhåller att om man anser att sannolikheten 

av att skattepliktig vinst eller avdragsgill förlust av betydelse uppkommer 

vid försiiljning av vissa slag av tillgångar iir så liten, att det inte framstår 

som motiverat alt krliva utredningar om resultatet av sådana avyttringar, 

bör dessa tillgångar undantas från realisationsvinstbeskattning. I övrigt bör 

enligt kommittens mening en icke tidsbegrlinsad realisationsvinstbeskatt

ning gälla. Såvitt gäller lösöre finner kommitten det inte vara godtagbart 

att sådana tillgångar, som utgör investeringsalternativ till aktier och fas

tigheter, är gynnade i beskattningshänseende. Kommitten föreslår därför 

en i tiden obegränsad realisationsvinstbeskattning beträffande såväl vissa 

lösören som beträffande övrig lös egendom. Vid den närmare utformningen 

av reglerna skiljer kommitten mellan lösöre, värdepapper och rättigheter 

som inte är jämställda med aktier samt aktier och andelar i s°'k. äkta bo

stadsfåretag. 

5.-'.2 Uisörc 

Kommitten konstaterar att lösöre kan sägas bestå av två grupper av till
gångar. Den ena gruppen kännetecknas av att tillgångarna förslits vid 

användningen och normalt minskar i värde. Till denna grupp hör bl. a. 

vanligt bohag och sådana kapitalvaror som bilar, båtar o. d. Det är fråga 

om tillgångar som anskaffats för personligt bruk och inte som kapitalpla

cering. Till den andra gruppen hör i första hand konst och antikviteter 

men även sådana saker som frimärken, mynt, böcker, ädelstenar, smycken 

och vissa föremål av silver, tenn, glas och porslin m. m. Det finns olika 

skäl till att man förvärvar sådana tillgångar som hör till sistnämnda grupp. 

Man kan förvärva dem i samlarintresse. det kan vara fråga om ren pen

ningplacering eller det kan vara fråga om ting. som man vill använda privat 

och t. ex. tillföra det vanliga bohaget. Tillgångarna torde emellertid ha en 

sak gemensamt. nämligen att de inte är underkastade kontinuerlig vär

deminskning. 

Kommitten päpekar att det från skilda håll har framförts önskemål om 

en skiirpning av nu gällande realisationsvinstreglcr när det giiller den senare 

gruppen av tillgångar, främst konst. antikviteter och frimärken. Det är i 

första hand riittvise- och skatteförmågeskäl samt fördelningspolitiska motiv. 
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som ligger bakom önskemålen. Det har också anförts. att det kan verka 

snedvridande på investeringarna om aktier och fastigheter lir underkastade 

en i tiden ohegränsad realisationsvinstbeskattning medan detta inte gäller 

för andra tillgångar av lika bestående viirde. 

Kommitten finner det emellertid knappast vara meningsfullt att införa 

en i tiden obegriinsad realisationsvinstheskattning för allt lösöre. Det torde 

således vara helt onödigt att utvidga beskattningen när det gäller den första 

gruppen av tillgångar, dvs. tillgångar som är underkastade fortlöpande vär

deminskning i samband med förslitning. A andra sidan bör man enligt 

kommittens mening inte ha två olika system för realisationsvinstbeskattning 

när det gäller lösöre. ett tidsbegriinsat och ett icke tidsbegriinsat. Kommitten 

föreslår därför att tillgångar av nu avsett slag inte skall vara underkastade 

realisationsvinstbeskattning. Det gäller alltså tillgångar anskaffade enbart 

för personligt bruk, dvs. tillgångar, för vilka avdrag för värdeminskning 

inte ifrågakommer vid inkomsttaxeringen. Har avdrag för värdeminskning 

medgivits vid taxeringen bör tillgången i fråga bli föremål för en i tiden 

ohegränsad realisationsvinstbeskattning, om vad som influtit vid fårsiilj

ningen inte är att hänföra till inkomstslagen rörelse eller jordbruk. 

Kommitten konstaterar att mot en skärpning av realisationsvinstreglerna 

niir det gäller lösöre i form av konst, antikviteter och frimärken etc. kan 

anföras. att beskattningsmyndigheterna inte har möjlighet kontrollera när 

fiirsäljning skett av dylika tillgångar. När det gäller aktier och fastigheter 

framgår bl. a. av deklarationens förmögenhetsbilaga när dylika tillgångar 

försäljs. Tanken på att förmögenhetsbeskatta tillgångar som konst och an

tikviteter etc., har hittills avvisats med hiinsyn till de stora värderingssvå

righeter som skulle uppkomma. 

Kommitten anser emellertid inte att kontrollsvårigheterna bör ses som 

ett avgörande hinder mot att införa en i tiden obegränsad realisationsvinst

beskattning. Vissa kontrollmöjligheter torde finnas t. ex. genom att inhiimta 

uppgifter från s. k. kvalitetsauktioner. Mera betydande försäljningar kan ock

så medföra ökning av deklarerad förmögenhet, som inte kan förklaras med 

mindre än att uppgift om försäljningen lämnas. 

Kommitten anför att iivcn när det giiller lösöre, som blir föremål för 

en i tiden obegränsad realisationsvinstbeskattning, bör - liksom beträffande 

fastigheter och aktier - giilla, att som anskaffningskostnad skall räknas vad 

som betalats vid det senaste onerösa fånget. när fråga är om tillgångar. 

som erhållits genom benefikt fång. Detta medför att det många gånger blir 

svårt att göra en riktig vinstberäkning, när tillgångar av detta slag siiljs. 

Även n~ir det giiller samlingar av olika slag - frimärken. mynt etc. - torde 

det i regel vara mycket svårt att fastsUilla anskaffningskostnaden. 

Med hänsyn till de utredningssvårigheter, som kan föreligga, när det gäller 

beräkning av vinst eller förlust vid försäljning av lösöre, föreslår kommitten 

att sådan vinst - när mrsäljningen sker två år eller mer efter förvärvet -

beskattas enligt den schablonregel, som f. n. gäller vid försäljning av aktier 
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o. d., som innehafts fem år eller mer, dvs. 10 % av nettoförsäljningspriset 

tas till beskattning. Sker försäljningen inom två år efter förvärvet föreslås 
hela vinsten bli beskattad. Vid beräkning av realisationsvinst när försäljning 
sker inom två år efter förvärvet föreslå5 gälla, att som intiikt upptas vad 

som erhållits för den avyttrade egendomen medan avdrag får ske för alla 

omkostnader för förvärvet och avyttringen. 

När det gliller den schablonmiissigt beriiknade vinsten föreslås att ett be

lopp om 1 000 kr. undantas från beskattning. Beloppet bör beräknas ge

mensamt för makar. Det innebär att beskattningsbar realisationsvinst kan 

uppkomma först om lösöre försäljs under ett år till ett sammanlagt belopp, 

som överstiger 10 000 kr. Kommitten framhåller att en sådan regel synes 

godtagbar, då det främst är de stora försäljningarna, som bör bli föremål 

för beskattning. 
För att underHitta kontrollen föreslår kommitten att den skattskyldige 

åHiggs att i deklarationen uppge om lösöre försålts under beskattningsåret 

och i så fall till vilket belopp. 

5.2.3 Värdepapper och rälfigheter som inte ärjämstiillda med aktier 

Betriiffande sådana värdepapper och rättigheter, som inte iir jiimställda 

med aktier och som således f. n. endast lir föremål för en tidsbegränsad 
realisationsvinstbeskattning, föreslår kommitten - som tidigare angivits -

att denna beskattning görs obegränsad i tiden. Liksom beträffande aktier 
föreslår kommitten att beskattningen skall grundas på den verkliga vinsten. 

Även i övrigt föreslås i princip samma regler som beträffande aktier. Således 
föreslås hela realisationsvinsten vara skattepliktig om egendomen avyttras 

mindre än två år efter förvärvet medan vid innehav överstigande två år 
endas( 30 96 av vinsten skall vara skattepliktig. Om egendomen avyttras 

genom tvångsförsäljning föreslås att endast 30 % av vinsten skall vara skat
tepliktig oavsett innehavstidens längd. 

För tillgångar, som erhållits genom arv eller gåva föreslår kommitten 
- liksom f. n. gliller för aktier och jUmfårliga tillgångar - att anskaffnings
kostnaden skall anses motsvara vad som erlagts vid det senaste onerösa 
fånget. Kommitten framhåller att denna anskaffningskostnad i vissa fall 
givetvis kan vara svår att utreda. Betrliffande lildre innehav föreslås dock 

inte att någon genomsnittsbcriikning av anskaffningskostmiden skall ske 

på det sätt som har föreslagits betrliffande aktier. 

5.l.4 Akti<'r och andelar is. k. äkw bostad~/iiretag 

Kommitten konstaterar att det torde finnas Oera anledningar till att aktier 
och andelar i Ukta bostadsföretag undantogs från de regler om beskattning 

av realisationsvinster på aktier och dUrmed jlimförliga tillgångar som infördes 
år 1966. En anledning var enligt kom.mitten att möjligheterna att siilja bo-
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stadsrätter med vinst vid denna tidpunkt var begränsade genom lagen 
( 1942:430) 0111 kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsriitt 111. m. 
Lagen upphörde att gälla den 31 december 1968. En annan anledning antas 
ha varit att sådana föreningsandelar och aktier visserligen var värdepapper 
av samma slag som de som omfattades av de nya realisationsvinstreglerna, 
men att andels- och aktieägare i äkta bostadsföretag i realiteten kunde anses 
iiga andelar i företagets fastighet. 

Kommitten anser att sedan lagen om kontroll av upplåtelse av bostadsriitt 
m. m. upphört att giilla och en icke tidsbegränsad realisationsvinstbeskatt
ning införts även beträffande fastigheter, frågan om beskattning av vinster 
vid försäljning av aktier och andelar i äkta bostadsföretag bör upptas till 

förnyad prövning. 
Enligt kommittens mening kan numera knappast anföras nägra bärande 

skiil för att realisationsvinstbeskattningen, niir det gäller aktier och andelar 
i iikta bostadsfåretag, skall vara begränsad i tiden. Aktien eller andelen 
medför emellertid rätt till en viss bestämd lägenhet i företagets fastighet 
och aktie- eller andelsägaren svarar sjiHv för kostnader för reparation av 
lägenheten och kan bekosta förbättringar av olika slag i densamma. Vissa 
likheter föreligger således mellan bostadsrättsinnehavaren och den som äger 
en egnahemsfastighet. Det kan därför anföras skäl för att realisationsvinst
reglerna när det gäller aktier och andelar i äkta bostadsföretag bör utformas 
i överensstämmelse med de regler. som gäller för egna hemsfastigheter. Kom
mitten finner emellertid att för dessa aktier och andelar i princip bör gälla 
samma regler som för andra slag av värdepapper. Reglerna när det gäller 
egnahcmsfastighctcr har utformats för all åstadkomma en från markpolitiska 
synpunkter rationell beskattning av markvinster. Dessa regler giiller också 
om bostadsRiretaget siiljer fastigheten.- Kommitten anser diiremot att det 
knappast kan åberopas markpolitiska skäl, när det gäller utformningen av 
reglerna vid försäljning av aktie eller andel i bostadsföretag. 

Det kan emellertid enligt kommittens uppfattning, anföras skiil för att 
något mildra realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av aktier och 
andelar i äkta bostadsfåretag. Sålunda kan det från bostadspolitiska syn
punkter framstå som önskvärt att inte försvåra överlåtelser av bostadsrätter. 
Vidare kan åberopas att beskattningen av bostadsrätter och egnahem av 
rätt viseskiil bör vara någorlunda lika. 

Om det därför av olika skiil anses att man vid försäljning av aktie och 

andel i äkta bostadsföretag bör ha en lindrigare realisationsvinstbeskattning 
iin när det gäller andra aktier och andelar, finner kommitten att detta syfte 
lämpligen kan nås genom att man inför ett fast årligt tilliigg till anskaff
ningskostnaden på sätt sker vid beräkning av vinst vid försäljning av eg

nahem. 
Inför man ett sådant fast årligt tillägg till anskaffningskostnaden finns 

enligt kommittens mening knappast anledning att sätta detta belopp liigre 
iin 3 000 kr., dvs. det belopp, som gäller vid försäljning av bostadsfastighet. 
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Däremot synes det fasta tillägget kunna begränsas till sådana fall då säljaren 

utnyttjat den mot aktien eller andelen svarande lägenheten som bostad 

för sin och familjens räkning. Vidare bör det årliga tillägget beräknas endast 

för det antal år delägaren själv bebott lägenheten, dock inte för tid före 

år 1952. Kommitten har utformat sitt förslag i enlighet med dessa förut

sättningar. 

Kommitten konstaterar att en aktie- eller andclsiigare i ett iikta bostadsfö

rctag själv får svara för kostnader, som han lägger ned i form av förbättringar 

av lägenheten. Enligt kommittens mening bör han därför i princip ha rätt 

till avdrag för sådana förbättringskostnader vid realisationsvinstberäkningen. 

Värdet av dessa förbättringar minskas givetvis genom förslitning och genom 

att inredningsdetaljer av olika slag blir omoderna. Kommitten anser det 

emellertid skäligt att hänsyn skall tas till förbättringskostnader, som nedlagts 

på lägenheten under de tio år, som närmust föregått avyttringen. Med för

biittringskostnad bör i detta sammanhang jämställas även kostnad, som 

inför förestående försäljning nedlagts på reparation och underhåll, i den 

mån Higenheten på grund härav vid försäljningen befunnit sig i bättre skick 

iin vid förviirvct och avdrag för kostnaderna inte fått göras från inkomst 

av lägenheten. Någon indexuppräkning av kostnaderna föreslås ej skola ske. 

I Hinsyn till penningvärdeförändring tas liksom när det giiller övriga aktier 

och andelar vid avviigningen av den andel av vinsten som bör beskallas. 

Kommitten konstaterar all det naturligtvis liven finns andra föreningar 

och aktiebolag, som iiger bostadsfastigheter och där aktie- eller andelsägare 

äger bostadsrätt. Andelar och aktier i dessa föreningar och bolag är emellertid 

redan enligt giillande lagstiftning underkastade en icke tidsbegränsad rea

lisationsvinstbeskattning enligt samma regler som gäller för aktier och an

delar i allmänhet. Kornmitten har därför inte ansett sig böra föreslå särskilda 

regler för andra iin de s. k. 1ikta bostadsföretagen. 

Kommitten går i detta sammanhang även in på frågan om bcskattnings

konsekvenserna av all en andelsägare i en ekonomisk förening överlåter 

sin andel till föreningen. Beträffande dessa fall konstaterar kommitten att 

skattepliktig intäkt enligt nuvarande praxis inte anses ha uppkommit för 

andelsägaren i vidare mån än som följer av bestlimmelserna om beskattning 

av realisationsvinst. Enligt kommittens mening bör emellertid en överlåtelse 

till föreningen av andelarna i denna innebära att medlemmarna enligt 14 ~ 

lagen (1951 :308) om ekonomiska föreningar utträder ur föreningen. Vad 

medlemmarna därvid erhåller av föreningen utöver den erlagda insatsen 

bör anses som utdelning på andelarna. Kommillen föreslår därför att vinst 

vid överlåtelse av andel i ekonomisk förening till föreningen skall beskallas 

som inkomst av kapital och att reglerna om realisationsvinstbeskattning 

inte skall bli tillämpliga i sådana fall. 
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5.3 Remiss}ttrandena 

5.3. I lnleclning 

Kommittens uppfattning att realisationsvinstbeskattningen betriiffande all 

lös egendom som är skattepliktig skall vara obegriinsad i tiden anses av 

nertalet rcmissinstanser i princip vara riktig. En majoritet av rcmissinstan

scrna ställer sig iindå, framför allt med hänvisning till u·ppkommande kon

trollsvårigheter. tveksamma eller avvisande till förslaget såvitt gäller reg

lerna om beskattning av lösöre. Beträffande övriga delar av förslaget rörande 

annan lös egendom än aktier o. d. innehåller yttrandena i huvudsak öns

kemål om vissa tekniska justeringar. Vad giiller frågan om beskattning av 

vinst vid avyttring av aktier och andelar i s. k. iikta bostadsforetag anser 

dock några remissinstanser som har anknytning till bostads- och hyresmark

naden att denna fråga bör lösas i ett vidare bostadspolitiskt sammanhang. 

5.3.l Liisiire 

Ett genomgående drag i många yttranden är att kommittens förslag om 

beskattning av realisationsvinster vid avyttring av lösöre medför större kon

trollsvårigheter än kommitten antagit. I några yttranden, t. ex. från Göra 

/10vrii11 och ka111111arrä11e11 i Srockho/111. föreslå'> därför att frågan bör utredas 

ytterligare innan lagstiftning sker. RSJ ·. lii11ssr.1·rdm1 i S1ock/10/111s län och 

Lantbrukarnas ska11edelega1ion m. n. remissinstanser förklarar sig i princip 

dela kommittens uppfattning att en i tiden obegränsad realisationsvinst

beskattning vore riktig även beträffande lösören men stiiller sig tveksamma 

på grund av bristande möjligheter att effektivt kontrollera reglerna. Många 

remissinstanser avstyrker direkt lagstiftning enligt förslaget. Så görs t. ex. 

i yttranden från länsstyrelsen i Krisriansrads län, kommerskollegium. F,1R, Skå

nes handelskammare och Närings/il'ers skartede/egarion. Även i dessa yttranden 

pekas i första hand på de kontrollsvårigheter förslaget medför. Det anförs 

bl. a. all de bristfälliga kontrollmöjligheterna skulle kunna leda till att skat

temoralen undergrävs. LO förklarar att man beklagar att utredningen endast 

i begränsad utsträckning diskuterat hur kontrollproblemen skall lösas och 

konstaterar att det är föga meningsfullt att införa en lagstiftning utan att 

först ha skapat möjligheter att kontrollera dess efterlevnad. Många remiss

instanser påpekar också att kommittens förslag medför problem att dra grän

ser mellan sådant lösöre som omfattas av realisationsvinstbestämmelserna 

och sådant som faller utanför. I några yttranden, t. ex. från länssr.1·relsen 

i Örebro län, ifrågasätts om inte bilar och båtar borde hänföras till skattepliktig 

egendom. RSV påpekar att kommitten inte har gått in på frågan om be

skattning av återvunna värdeminskningsavdrag, t. ex. när en skattskyldig 

under inkomst av tjänst erhållit avdrag för värdeminskning av bil. S1•eriges 
ji"imärkshandlarejörbund och S1·eriges my111handlares .förening framhåller att 

skiirpt kontroll i realisationsvinstskattesammanhang, inriktad på den eta-
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blerade handeln i butiks- och auktionsform är en chimär därför att vem 

som helst med lätthet kan undgå kontrollen i dessa led genom att välja 

andra försäljningskanaler. Likartade synpunkter framförs i ytterligare några 

yttranden. 

Några remissinstanser tillstyrker kommittens förslag om beskattning av 

lösören. Så gör bankinspektionen. AO. KRO och KF. I dessa yttranden påpekas 

bl. a. att den föreslagna beskattningen är angelägen för att motverka den 

från samhällsekonomisk synpunkt skadliga tendensen att placera pengar 

i konst, antikviteter m. m. 

5.3.3 l·'iirdepappN och rätt(~lwtN so111 inte ärjä111s1iil/da 111ecl aktier 

Kommittens förslag om beskattning av realisationsvinster vid avyttring 

av sådana värdepapper och rättigheter som inte är jfönställda med aktier 

berörs endast i ett fåtal remissyttranden. I dessa yttranden, från t. ex. Sveriges 

riksbank och Skånes lwmld1"ka111111are. framförs inte någon erinran mot för

slaget. /.änss1yrelw'n i Örebro län. som också i princip godtar förslaget, fram

håller att det vid sidan av huvudregeln om att den verkliga vinsten skall 

utgöra underlag för beskattningen, är nödvändigt att införa en möjlighet 

till schablonbesakttning. 

5.3.4 AktiN och andelar is. k. iikta bostacls/iirctag 

Kommittens förslag till realisationsvinstbeskattning av aktier och andelar 

i äkta bostadsföretag kommenteras av nera remissinstanser, varav nertalet 

i princip är positiva till kommittens förslag men framför synpunkter om 

vissa tekniska justeringar. RSV förklarar att man delar kommittens upp

fattning att sådana aktier och andelar bör bli föremål för en i tiden obegränsad 

realisationsvinstbeskattning, men att bostadspolitiska skäl kan motivera en 

lindrigare beskattning som i viss mån knyter an till realisationsvinstbeskatt

ningen av egnahemsfastigheter. Kommittens förslag godtas även av AF och 

Gii1ehm:~s kommun samt med vissa modifikationer av liims1,rrelscma i Värm

lands och Väs1erbo11cns län. Bo.mulsskat1eku111111i111;n, som också är positiv till 

att reglerna utformas med utgångspunkt från fastighetsvinstreglerna, fram

håller att det hör tillses att säljare av bostadsrätt inte beskattas för vär

deökning på bostadsrätten som beror på kapitaltillskott. 

Sver(~cs.fiirrningsbankl'l's.fiirbund framhi'tller att samma regler som för villor 

bör gälla i fråga om rätten att beakta förbättringskostnader. Förbundet anser 

liksom Sl'eriges adl'Okmsam/imcl att indexuppräkning av anskaffningskost

naden för bostadsrätter bör få ske vid realisationsvinstbeskattningen. Bl. a. 

Skdncs handclska111111are framhåller att de föreslagna reglerna bör gälla även 

för oäkta bostadsföretag. 

Svenska riksbyggl'n konstaterar att beskattningen av realisationsvinster har 

direkt inverkan på boendekostnaderna och att denna beskattning därför mås

te samordnas med andra bostadspolitiska åtgärder. I princip likartade syn-

8 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 1110 
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punkter framförs från /ISB:s rik.~/iirhund. SABO oi.:h H\'resgiis1ernas rik~/iir

b1111d. Samtliga de nämnda instanserna anser att frågan måste ses i ett vidare 

bostadspolitiskt sammanhang. 
Kommittens förslag att vinst vid överlåtelse av andel i ekonomisk förening 

till föreningen skall beskattas som inkomst av kapital berörs i några re
missyttranden. RSV efterlyser en närmare analys av problemen kring be
skattningen av sådan överlåtelse. Sveriges advoka1san1/i111d avstyrker kom
mittens förslag och anser att försäljning till föreningen bör likställas med 
annan försäljning. Lantbrukarnas ska11ede/egation delar däremot i princip ut
redningens uppfattning. 

6 Övriga frågor 

6. t A \'drag för realisationsförlust 

6.1. J Nuvarande regler 

Vid inkomsttaxeringen skall resultatet av varje förvärvskälla beräknas 
för sig. Icke yrkesmässig avyttring av fastighet, som är belägen i den skatt
skyldiges hemortskommun, och av annan egendom än fastighet samt del
tagande i lotteri räknas som en förvärvskälla. Avyttring av fastighet utanför 
hemortskommunen utgör däremot en särskild förvärvskälla för varje kom
mun där den eller de avyttrade fastigheterna är belägna (punkt 5 av an

visningarna till 18 * KL). Vid beräkning av inkomst av tillfällig förvärvs
verksamhet får realisationsförlust kvillas mot realisationsvinst endast om 
förlusten uppkommit i samma förvärvskälla som vinsten. En skattskyldig 
som sålt dels en fastighet i hemortskommunen eller aktier med vinst, dels 
en fastighet belägen utanför hemortskommunen med förlust, måste således 
redovisa vinsten i en förvärvskälla (inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet) 
och förlusten i en annan förvärvskälla (underskott av tillfällig förviirvsverk
samhet). 

Underskott i förvärvskälla får ibland dras av som allmiint avdrag från 
inkomst av andra förvärvskällor. Såvitt gäller taxeringen till kommunal in
komstskatt finns emellertid ett uttryckligt förbud mot avdrag för underskott 

som beror på realisationsförlust (46 * I mom. andra stycket KL). Vid tax
eringen till statlig inkomstskatt finns diiremot visst utrymme för kvittning 
mellan underskott av tillfällig förviirvsverksamhet och inkomst av annan 
förvärvskälla. Underskott på grund av realisationsförlust får här avräknas 
mot realisationsvinst eller lotterivinst. Någon möjlighet att kvitta under
skottet mot inkomster av annat slag, t. ex. inkomst av tjänst eller kapital. 
föreligger däremot inte. 

Vid beräkning av inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet gäller som all
män regel att realisationsförlust som uppkommit under visst år får kvittas 
endast mot realisationsvinst som uppkommit under samma beskattningsår 
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som förlusten. Från denna regel finns dock ett undantag. Förlust som hänför 
sig till avyttring av fastighet får nämligen avräknas mot realisationsvinst 
under senare beskattningsår än det under vilket förlusten uppkommit. En 
sådan uppskjuten avdragsrätt får dock inte utnyttjas senare än det beskatt
ningsår för vilket taxering sker sjätte kalenderåret efter det då taxering för 
förluståret ägt rum. Det är alltså här fråga om samma tidrymd som den 
som gäller för förlustavdrag enligt förordningen (1960:63) om rätt till för
lustutjämning vid taxering för inkomst. 

Realisationsförlust beräknas i princip efter samma grunder som realisa
tionsvinst. Beträffande fastigheter giiller dock att förlustberäkningen alltid 
skall ske med utgångspunkt i den faktiska anskaffningskostnaden. Varken 
indexuppräkning eller fasta tillägg får alltså ske. Inte heller får förlustbe
räkningen baseras på sådana fiktiva ingångsviirden på grundval av taxerings
värde, som i vissa fall får användas vid vinstberäkningen. Har fastighet 
förvärvats genom arv, gåva eller annat benefikt fång gäller - på samma 

sätt som i fråga om aktier o. d. - att det vederlag som erlagts vid närmast 
föregående onerösa fång blir avgörande för förlustberäkningen. 

Har den med förlust avyttrade egendomen innehafts under sådan tid 
att, om vinst i stället hade uppkommit vid avyttringen. endast del av vinsten 
skulle ha varit skattepliktig, medges avdrag endast för motsvarande del 
av förlusten. I de fall då avyttrad aktie innehafts fem år eller mer och 
vinst alltså skulle ha beräknats enligt schablonmetod, är inte någon del 
av förlusten avdragsgill. 

KL innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om vad som sk~lil utgöra 
beskattningsenhet vid beräkning av resultatet av fastighetsavyttring. Med 

hänsyn till att olika regler gäller för beriikning av vinst och för beräkning 
av förlust kan frågan få stor betydelse för skattskyldig, som under ett och 
samma beskattningsår säljer flera fastigheter eller fastighctsdelar. Det sagda 
kan belysas med följande exempel. En skattskyldig köper två markområden 
för 5 000 resp. 10 000 kr. Ett senare år säljer han båda områdena. det först
nämnda för 5 000 kr. och det sistnämnda för 20 000 kr. Beräknas resultatet 
siirskilt för vardera området, finns inte utrymme för någon indexuppriikning 
av anskaffningskostnaden för det förstnämnda området. Om resultatberiik
ningen däremot sker gemensamt för båda områdena, kan hela den sam
manlagda anskaffningskostnaden - 15 000 kr. - indexuppräknas. 

6.1.2 Kvmmillen 

Enligt kommitten bör man utvidga möjligheten att avräkna förlust som 
uppkommit under visst beskattningsår mot realisationsvinst som uppkom

mit under något av de sex följande åren. F. n. föreligger sådan kvittningsrätt 
endast om förlusten hänför sig till avyttring av fastighet. Kommitten föreslår 
att samma rätt skall föreligga när förlusten uppkommit vid avyttring av 
lös egendom. 



Prop. 1975/76: 180 116 

Vad beträffar beräkningen av realisationsförlust föreslår kommitten föl
jande. Förlust vid avyttring av faslig/ter beräknas liksom hittills med ut
gångspunkt i faktiska belopp. Någon indexuppräkning av anskaffningskost
nad, förbiittringskostnader och viirdeminskningsavdrag skall alltså inte ske. 
Inte heller skall något fast tillägg göras. För fastighet, som förvärvats före 

år 1952, skall dock även vid förlustberiikningen som anskaffningskosti:iad 
anses I 50 '!6 av 1952 års taxeringsvärde. I övrigt får anskaffningskostnaden 
vid beräkning av avdragsgill förlust inte grundas på taxeringsvärde. När 
det gäller avyttring av lösöre, som innehafts två år eller längre tid och där 
vinst enligt kommittens förslag skall beräknas enligt schablonmetod. skall 
avdragsgill förlust inte komma i fråga. Vid avyttring av annan lös egendom 

beräknas avdragsgill realisationsförlust efter samma grunder som gäller för 
beriikning av skattepliktig realisationsvinst. Anskaffningskostnaden för den 

försålda tillgången skall således bestämmas på samma sätt vid beräkning 
av avdragsgill förlust som vid beräkning av skattepliktig vinst. Detta betyder 
bl. a. att anskaffningskostnaden för aktier som innehafts _två år eller mer 
bestäms med hjälp av den av kommitten föreslagna genomsnittsberäkning
en. 

Kommitten tar upp frågan om hur stor del av en förlust som bör vara 
avdragsgill i det fall då motsvarande vinst endast delvis är skattepliktig. 
I princip anser kommitten att viss ändring av nuvarande regler kunde vara 
motiverad. Av praktiska skiil föreslås dock att nuvarande regler behålls oför

ändrade. 
Kommitten har vidare bchåndlat frågan om vad som skall utgöra be

skattningsenhct vid realisationsvinstberäkningen. Den föreslår att den tax
eringsenhet, som gäller vid försäljningstillfället, skall utgöra beskattnings
enhet eller - som kommitten ocskå uttrycker det - utredningsenhet. Kom
mitten säger sig vara medveten om att en sådan bestämmelse kan medföra 
komplikationer, nämligen i de fall då en fastighet anskaffats successivt och 
vissa delar förvärvats två år eller mera före avyttringen, varvid eventuell 
vinst skall reduceras, och andra delar förvärvats mindre än två år före av
yttringen, varvid eventuell vinst skall beskattas i sin helhet. I sådana fall 
får man enligt kornmitten tillgripa en proportionering av den framräknade 

realisationsvinsten. Om mark successivt anskaffats, kan de uppräknade kost
naderna för fastighetens olika delar tjäna som proportioneringsgrund. Har 
fastigheten anskaffats successivt genom förvärv av ideella andelar bör rea
lisationsvinsten uppdelas med hänsyn till hur stor procentandel av fastig
heten, som innehafts mindre än två år resp. innehafts längre tid. 

Enligt kommitten har beskattningsmyndigheterna kunnat konstatera att 
avdrag för realisationsförluster blivit vanligare sedan en i tiden obegränsad 
realisationsvinstbeskattning införts för fastigheter och aktier. samt att "kon

struktioner" av förluster inte sällan förekommer. Kommitten föreslår att 
en särskild bestämmelse införs för att förhindra obehöriga förlustavdrag. 
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Enligt den föreslagna bestiimmelsen är realisationsförlust inte avdragsgill 

om det framstår som uppenbart att transaktionen tillkommit främst i syfte 

att framkonstruera en avdragsgill förlust, vilket kan vara fallet t. ex. niir 

försäljning sker till niirstående. 

6.1.3 Remis.~rllrandena 

Kommittens förslag om principerna för beräkning av realisationsförlust 

har i regel godtagits. S1·eriges fästighetsägan~/örbund anser dock att anskaff

ningskostnad för fastighet bör få indexuppräknas vid förlustberäkningen 

på samma sätt som vid vinstberiikning. 

Förslaget om utvidgade möjligheter att kvitta en under visst år uppkom

men realisationsförlust mot senare års realisationsvinster har inte föranlett 

några erinringar. 

Ett par remissinstanser har kommenterat förslaget att den taxeringsenhet 

som gäller vid försäljningstillfället skall vara beskattningscnhet och att 

således - om en försäljning omfattar flera taxeringsenheter - separat vinst

beräkning skall ske för varje enhet. Förslaget godtas av Lan1brukarnas skat

redelegation. Däremot anser Näringslil'ets ska11ede/egation att förslaget kan 

leda till orimliga resultat eftersom vinstberiikningen sker efter en real metod 

och förlustberäkningen efter en nominell metod. När flera taxeringsenheter 

säljs på en gång, bör därför enligt skattedelegationens mening i .första hand 

så mycket av försäljningssumman läggas på en förlustbringande fastighets

försäljning att denna går jämnt ut. Först därefter bör enligt delegationen 

återstående del av försäljningssumman fördelas på de övriga vinstgivande 

försäljningarna, varefter vinsten på dessa beräknas i vanlig ordning. 

Kommittens förslag att man vid avyttring av fastighet, som till viss del 

anskaffats tidigare och till viss del senare än två år före avyttringen, bör 

tillgripa en proportioneringsmetod vid beräkning av realisationsvinsten stri

derenligt lan1brukamas skartede/egation mot nuvarande praxis. Delegationen 

hävdar att endast 75 'h av vinsten ansetts skattepliktig om det ursprungliga 

förvärvet skett utanför tvåårsperioden. Av bl. a. praktiska skäl anser dele

gationen att denna praxis bör behållas. 

Beträffande kommittens förslag om särskild bestämmelse riktad mot obe

höriga förlustavdrag anför kammarrätten i Stockholm att frågan bör bedömas 

i ett större sammanhang inom ramen för den mer omfattande prövningen 

av en "generalklausul" mot skatteflykt. Liknande synpunkter har anförts 

av Göra hol'rätt. RSV, Skånes handelskammare och Närings/ivers ska11ede/e

gation. 
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6.2 Ackumulerad inkomst 

6.2. i N11rara11de regler 

Enligt lagen (1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt för acku

mulerad inkomst får fysisk person, oskiftat dödsbo och familjestiftelse, som 
under ett beskattningsår haft inkomst hiinförlig till minst två beskattningsår 
(ackumulerad inkomst), under vissa förutsättningar beräkna den statliga in

komstskatten som om inkomsten vid taxeringen hade fördelats på det antal 
beskattningsår som den hänför sig till. Inkomsten far dock aldrig fördelas 

på mer iin tio år. 
Bestämmelserna om skatteberiikning för ackumulerad inkomst iir tillämp

liga på två former av realisationsvinst. Vinst vid avyttring av fastighet kan 

behandlas som ackumulerad inkomst. om vinsten till mer än hälften utgörs 
av återvunna värdeminskningsavdrag. Vinst vid avyttring av aktie eller andel 
i fåmansbolag tar betr11ktas som ackumulerad inkomst, om aktien eller an
delen innehafts fem år eller mer och vinsten alltså skall beräknas enligt 
schablonmetod. Vinsten skall i detta fall anses intjänad under den tid den 
skattskyldige innehaft aktien eller andelen. Detta innebär att, om aktien 
eller andelen förviirvats genom arv eller gåva. tiden för innehavet räknas 
från närmast föregående onerösa fäng. 

6.:! .:! Kommi1te11 

Betriiffande vinst vid fastighetsavyttring anser kommitten att viss ut
vidgning av rätten till skatteberäkning för ackumulerad inkomst iir befogad. 
Kommitten föreslår att verkningarna av tvångsförsiiljning av fastighet i sam
band med expropriation o. d. ytterligare mildras genom att all vinst vid 
sådan försäljning fär betraktas som ackumulerad inkomst. 

I fråga om aktier och andelar i fåmansbolag föreslår kommitten - i kon
sekvens med sitt huvudförslag rörande aktievinstbeskattningen - den änd
ringen att realisationsvinst får betraktas som ackumulerad inkomst vid av
yttring redan efter två år och inte - som f. n. - först efter fem års innehav. 

I övrigt anser sig kommitten inte ha anledning föreslå att realisations
vinster i större utstriickning iin r. n. får bli föremål för särskild skattebe
räkning för ackumulerad inkomst. 

6.2.3 Remis.~rlframlena 

Kommittens förslag att reglerna om skatteberäkning for ackumulerad in
komst skall vara tillämpliga på all vinst vid tvångsförsäljning av fastighet 
har tillstyrkts av de remissinstanser som yttrat sig i saken. Enligt Sl'criges 

jordägar(/Örbund bör de särskilda skatteberäkningsreglerna dock kunna till
lämpas iiven vid vissa frivilliga försiiljningar. Auktoriscradefastighetsmäklarcs 

riksförbund anser att bestiimmelserna om ackumulerad inkomst bör tillämpas 
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vid avyttring av schablontaxerad fastighet, om den skattskyldige nedlagt 

en påtaglig arbetsinsats vid uppförandet av fastigheten. 

6.3 Anstånd med betalning av skatt 

6.3. I Nul'arande regler 

Realisationsvinst tas f. n. till beskattning det år då köpeskillingen börjat 

betalas. Eftersom detta kan leda till påfrestningar på säljarens likviditet 

i sådana fall då betalningen av köpeskillingen är utsträckt över längre tid, 

finns en bestiimmelse i 48 ~ 4 mom. uppbördslagen (1953:272, UL) enligt 

vilken den skattskyldige under vissa förutsättningar kan fä anstånd med 

skattebetalningen i dessa fall om försäljningslikviden skall betalas under 

minst tre år. Anstånd innebär i princip att betalningen av kvarstående eller 

tillkommande skatt för det taxeringsår, då försäljningen tas tiil beskattning, 

får fördelas på tre år. Anståndsreglerna gäller vid avyttring av fastighet och 

rörelse men inte vid avyttring av t. ex. aktier. 

6.3.2 Kommitten 

Kommitten föreslår att bestämmelserna i 48 * 4 mom. UL om anstånd 

med betalning av skatt utsträcks att gälla även den som avyttrar aktier 

eller andelar i fåmansbolag. Även vid sådana försäljningar kan betalningen 

av köpeskillingen vara utsträckt över längre tid. Kommitten anser att be

hovet av anstånd med skattebetalningen kan bli större, om de föreslagna 

reglerna för beskattning av vinst vid försäljning av aktier och andelar genom

förs. 

6.3.3 Remissyttrandena 

Inga inviindningar har gjorts mot kommittens förslag om anstånd med 

skattebetalning vid försäljning av aktier eller andelar i fåmansbolag. 

RSV och Lantbrukarnas skattedelegation har föreslagit att anståndsmöj

lighet öppnas i de fall då skattskyldig gjort ansökan hos liinsskatteriitten 

om uppskov med beskattning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning. 

6.4. Aktiefonders beskattning 

6.4./ Numranderegler 

Med aktiefond avses en fond som uppkommit genom kapitaltillskott från 

allmänheten och som består huvudsakligen av aktier och andra värdepapper. 

Aktiefond utgör särskilt skattesubjekt vid inkomsttaxeringen. Vid den stat

liga beskattningen beskattas aktiefond enligt samma skattesats som gäller 

för aktiebolag, dvs. 40 '.16. Avkastningen på aktiefonds värdepappersinnehav 



Prop. 1975/76: 180 120 

beskattas som inkomst av kapital medan vinst vid avyttring av viirdepapper 
beskattas enligt realisationsvinstbesHimmelserna. Aktiefond har avdragsrätt 
för belopp som delas ut till andelsiigare. 

Gällande regler om beskattning av aktiefonder beslutades vid 1974 års 
riksdag (prop. 1974: 18 L SkU 64, rskr 389). Med anledning av vissa erinringar 
som hade framställts vid remissbehandlingen anfördes i propositionen bl. a. 
följande om beskattningen av vinst vid aktiefonds avyttring av aktier. Viss 
merbeskattning kunde uppkomma i förhållande till enskilt sparande om 

aktiefond på vanligt sätt beskattades för realisationsvinst. Emellertid må5te 
också beaktas att sparande i aktiefond gav delägare påtagliga fördelar jämfört 
med privata aktieplaceringar. Det fanns därför anledning att räkna med 

att aktiefonder även utan särskilda undantagsregler endast i mindre ut
sträckning skulle komma att träffas av realisationsvinstskatt. En lindring 
i realisationsvinstbeskattningen antogs också kunna utnyttjas för att å5tad
komma opåkallade skattelättnader. Mot bakgrund av det anförda föreslogs 
i propositionen inga särskilda realisationsvinsthestämmelser för aktiefonder. 
Skatteutskottet som fann föreslagna beskattningsregler i stort sett väl av
vägda påpekade att frågan om beskattning av realisationsvinster borde upp
märksammas vid en omläggning av realisationsvinstbeskattningen. 

6.4.2 Inkomna skrivelser 

Svenska bankföreningen och Svenska sparbanksföreningen har i skrivelser 
till finansdepartementet anhållit att gällande regler för realisationsvinstbe

skattning av aktiefonder ses över vid departementsbehandlingen av rea
lisationsvinstkommittens betänkande. Föreningarna framhåller bl. a. följan

de. 
Sparande via aktiefond lir en av de få sparformer som står små5pararc 

till buds nlir det gäller att skapa en rimlig möjlighet till inflationsskydd. 
Det är bl. a. av denna anledning betydelsefullt att sparande via andel 
i aktiefond ej motverkas utan tvärtom friimjas i lagstiftningen. De skäl 
som i prop. 1974: 181 anfördes för att inte föreslå siirskilda realisationsvinst

bestämmelser för aktiefonder har förlorat aktualitet i och med realisations
vinstkommittens förslag om reell vinstbeskattning på långtidsinnehavda ak
tier. Föreningarna anser att aktiefond ej bör beskattas för realisationsvinst 

på äldre aktier. 

6.5 Emissions- och fondstämplar 

6.5. l Nuvarande regler 

Enligt 19 ~ stämpelskattclagen (1964:308, SSU, utgår stämpelskatt, s. k. 
emissionsstämpel, vid bildande av aktiebolag och ökning av bolagets 
aktiekapital. Skattesatsen iir 10 öre för varje fullt 10-tal kr. av aktiens no

minella belopp, dvs. i princip 1 % av aktiekapitalet. Motsvarande gäller 
för utfästelse om kommanditdeliigares insats i handelsbolag. För obligationer 
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och andra skuldebrev, som ges ut i större antal och uppenbarligen är avsedda 
för den allmänna rörelsen, utgår enligt 21 ~ SSL stämpelskatt med 60 öre 
för varje påbörjat 100-tal kr. av obligationens eller skuldebrevets belopp, 
dvs. med 0,6 '',, av lånet. 

Vid avyttring av fondpapper utgår stämpelavgift, s. k. fondstämpel. enligt 
förordningen (! 908: 129) om en särskild stämpelavgift vid köp och byte av 
fondpapper (FSF). Fondpapper enligt FSF är i första hand aktier och ob
ligationer. Skattesatsen är vid förvärv av obligationer 0. I "•i av köpeskillingen 
och vid förviirv av fondpapper av annat slag OJ •v; av köpeskillingen. 

Frågan om slopande eller begriinsning av emissions- och fondstämpel 
behandlades senast år 1974 (prop. 1974: 181. SkU 1974:64, rksr 1974:389). 

Några iindringar vidtogs då inte. I fråga om fondstämpeln hänvisades till 
att resultatet av realisationsvinstskattekommittcns arbete borde avvaktas. 

6.5.2 Inkommen skril'c/se 

I skrivelse till finansdepartementet elen 23 oktober 1975 har Svenska bank
föreningen anhållit om slopande av stiimpelskall på obligationer och därmed 
jämställda skuldebrev samt på aktier. Därjiimte har man begiirt upphävande 
av FSF. 

7 Föredraganden 

7 .1 Inledning 

Vinst vid icke yrkesmässig avyttring av egendom - realisationsvinst -
beskattas i vårt land sedan liinge inom ramen för den vanliga inkomstbe
skattningen. Enligt den ursprungliga lydelsen av kommunalskatlelagen 
(1928:370. KU var skatteplikten beroende av hur lång tid elen skattskyldige 
hade innehaft egendomen. Beskaltning skedde således endast om innehavs
ticlen understeg ell bestämt antal år. i regel tio år för fastigheter och fem 
år för annan egendom. Bakom denna begränsning låg uppfattningen att 
kapitalvinster i princip borde beskattas bara om de var resultatet av spe
kulation. En spekulationssyfte presumerades föreligga om egendom avytt
rades relativt kort tid efter förvärvet. Eftersom egendom som hade erhållits 

genom arv, testamente, gåva eller annats. k. bcnelikt fång inte kunde anses 
ha förvärvats i spekulationssyfte. var skatteplikten begränsad till de fall 
då den avyttrade egendomen förvärvats genom s. k. oneröst fång, dvs. köp, 
byte eller därmed jämförligt fång. 

Denna avviigning av skatteplikten framstod alltmer som otidsenlig. Vid 
1966 och 1967 års riksdagar genomfördes diirför två större reformer på rea
lisationsvinstbeskattningens område. Ar 1966 iindrades reglerna för aktie
vinstbeskattningen. Till grund för lagstiftningen låg aktievinstutredningens 
betänkande (SOU 1965:72) Aktievinsters beskallning. Vid niista års riksdag 
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reformerades realisationsvinstbeskattningen vid fastighetsförsiiljning. Denna 
lagstiftning baserades till stor del på 1963 års markvärdekommittes be
tiinkande (SOU 1966:23 och 24) Markfrågan. 

Den nya lagstiftningen innebar att en i tiden obegriinsad skattskyldighet 
infördes för vinst vid avyttring av aktier och liknande viirdepapper samt 

fastigheter. Samtidigt infördes vissa nya principer för vinstberäkningen och 
föreskrevs för båda tillgångsslagen att skattskyldighet skulle föreligga även 

om den avyttrade egendomen hade förvärvats genom benetikt fång. 
Ett resultat av 1966 och 1967 års reformer är att olika system till1impas 

vid realisationsvinstbeskattningen för de tre huvudkategorierna av egendom, 
niimligen fastigheter. aktier o. d. och annan lös egendom. För /i1stf!!.heter 

giiller att hela vinsten beskattas. om avyttring sker inom två år från förviirvet. 
och att därefter 75 '!-6 av vinsten iir skattepliktig. Vid vinstberäkningen får 
kostnaden för inköp och förbättring av fastigheten indexuppräknas. Vidare 
medges beträffande fastighet med bostadsbyggnad ett fast tillägg till an
skaffningskostnaden med 3 000 kr. för varje år av innehavet. Vid avyttring 
av aktier o. d. beskattas hela vinsten under en initial period på två år. Därefter 
reduceras den skattepliktiga delen av vinsten stegvis ner till 25 "i> under 
femte året. Vid aktieförsiiljning efter fem år tillämpas en schablonregel som 
innebär att 10 '\, av försäljningspriset i princip tas till beskattning, om det 
inte framstår som sannolikt att avyttringen skett utan vinst eller med vinst 
som inte överstiger 5 ''i, av försiiljningspriset. Någon indexuppräkning av 

anskaffningskostnaden får inte ske vid aktievinstbeskattningen. Vinst vid 
avyttring av annan lös egendom än ak1ier o. d. beskattas under de fem första 
åren på samma sätt som aktievinster. Sker avyttring efter femårstidens ut
gång. lir vinsten diiremot skattefri. Skattefrihet föreligger i princip också 
om egendomen förvärvats genom benetikt fång. 

I förarbetena till de nämnda reformerna underströks att en samordning 
av de olika systemen på sikt var angelägen. Samtidigt framhölls att det 
kunde vara ändamålsenligt att avvakta erfarenheterna av den praktiska till
liimpningen av de nya reglerna innan översynen påbörjades. År 1970 tick 
särskilda sakkunniga (realisationsvinstkommittcn) i uppdrag att göra en över
syn av realisationsvinstbeskattningen i syfte att närma systemen till va

randra. Som allmän riktpunkt för arbetet gällde att ett enhetligt system 
för kapitalvinstbeskattningen var önskvärt. Visade sig detta omöjligt att 

åstadkomma utan att lagstiftningen i alltför hög grad tyngdes med invecklade 

bestämmelser, borde kommitten sträva efter att göra systemen så lika som 
möjligt inom ramen för ett i stort sett oförändrat sammanlagt skatteuttag 

för realisationsvinster. 
Kommitten har redovisat sitt uppdrag i betänkandet (SOU 1975:53) Be

skattning av realisationsvinster. Kornmittens förslag har främst teknisk ka

raktär. Huvudsyftet har varit att inom ramen för ett i stort sett oförändrat 
skatteuttag göra systemen så lika som möjligt. Betriiffande beskattningen 
av vinst vid fastighetsförsiiljning föreslås i första hand regler som avser 
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att förenkla tillämpningen och komma till rätta med vissa olägenheter som 
visat sig vid den praktiska tillämpningen. Någon ändring i de grundläggande 
principerna för vinstberäkningen föreslå5 inte. I fråga om aktier föreslår 
kommitten att full vinstbeskattning skall ske vid avyttring inom två år 
från förvärvet och att därefter 30 % av vinsten skall beskattas. Nuvarande 
schablonbeskattning föreslås alltså bli upphiivd. De regler som har föreslagits 
för aktier skall enligt kommitten tillämpas - förutom på värdepapper o. d. 
som f. n. behandlas på samma siilt som aktier - liven på annan lös egendom, 
l. ex. obligationer, förlagsbevis och fordringsriitter. För lösöre föreslår kom
mitten dock särskilda regler. Vid avyttring av konst, smycken. antikviteter 
o. d. skall enligt kommitten hela vinsten beskattas, om avyttring sker inom 

två år från förvärvet. Därefter skall beskattningen ske enligt en schablon. 
Andra lösören föreslås bli undantagna fn'm realisationsvinstbeskattningen. 

Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig över betänkandet. De flesta 
är i princip positiva till kommittens förslag om beskattning av fastighets
och aktievinster. iiven om vissa anmiirkningar riktats mot detaljutform
ningen. Däremot har remissinstanserna nästan genomgående ställt sig av
visande till förslaget om en i tiden obegriinsad beskattning av vinst vid 
försäljning av konst, smycken, antikviteter o. d. 

7 .2 Allmänna ÖYenäganden 

Av flera skiil övergavs genom I 966 och 1967 års reformer systemet med 
en tidsbegränsad beskattning av sådana realisationsvinster som uppkommer 

vid avyttring av fastigheter och aktier. Ett resultat av reformerna var all 
det äldre, i stort sett enhetliga systemet för realisationsvinstbeskattning er
sattes av skilda regelsystem för olika slag av tillgångar. Realisationsvinst
kommittcn har haft i uppdrag alt undersöka i vilken mån det är möjligt 
att åter närma systemen till varandra. 

Kommitten har ingående diskuterat möjligheterna att åstadkomma en 
teknisk samordning. Den har kommit till resultatet all de markpolitiska 
synpunkter. som har legat till grund för utformningen av reglerna om be
skattning av fastighetsvinster. gör all dessa regler måste avvika från de 
regler som bör gälla vid försäljning av annan egendom. Teknisk samordning 
är därför enligt kommittens mening möjlig bara i begränsad omfattning. 

Flertalet remissinstanser delar kommittens uppfattning och anser all dess 
förslag innebiir en liimplig avviigning. I några yttranden har dock ifrågasatts 
om inte ytterligare samordning hade varit möjlig. 

Enligt min mening har kommittens undersökningar visat att det f. n. 
är svårt all utforma ett rrän rent teknisk synpunkt enhetligt system för 
realisationsvinstbeskattningen. Detta kan i och för sig beklagas men behöver 
inte innebära någon större nackdel. Det viktigaste Ur gi~etvis inte att reglerna 
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för de olika tillgångsslagen tekniskt sett stiimmer överens med varandra 
utan att de leder till en rimlig och fördclningspolitiskt riktig beskattning. 
De bör inte heller medföra alltför stora skillnader i skattebelastningen vid 
avyttring av olika slags tillgångar. Om reglerna från teknisk synpunkt är 
likförmiga, kan detta underliitta avviigningen av skatteuttaget, men teknisk 
likformighet utgör inte någon nödvändig förutsiittning för en materiellt riktig 
beskattning. Man kan mycket viil - såsom skett hittills - använda olika 

beskattningsteknik för skilda tillgångsslag och iindå uppnå önskade effekter. 
Kommitten har inte haft i uppdrag att föreslå någon iindring i det totala 

skatteuttaget på realisationsvinster. De flirslag som kommitten har lagt fram 
iir också avsedda att leda till ett i stort sett oförändrat skatteuttag. Flertalet 
remissinstanser har av naturliga skäl endast uppehållit sig vid de tekniska 
aspekterna och har alltså inte uttalat sig i frågor som rör skatteuttagets 
storlek och fördelning. 

I några yttranden har dock efterlysts en mer genomgripande översyn. 
i vilken realisationsvinstbeskattningen stmls i relation till skattesystemet 
i övrigt och diir siirskilt fördelningsproblcmatiken tas upp till behandling. 
Några remissinstanser. bl. a. LO och TCO, har uttryckligen förordat en skiirp
ning av realisationsvinstbeskattningen. Från organisationer som företräder 
niiringslivet har å andra sidan förordats ett lindrigare skatteuttag iin enligt 
kommittens förslag. I denna fråga får jag för egen del anföra följande. 

När förslaget om ändrad aktievinstbeskattning lades fram år 1966. fram
hölls siirskilt att de betydande värdestegringarna på börsnoterade aktier kun
de medföra en icke önskvärd omfördelning av inkomster och förmögenhet. 
Av fördelningspolitiska skiil och för att öka rörligheten på aktiemarknaden 
infördes en i tiden obegränsad aktievinstbcskattning. De erfarenheter man 
hittills haft av systemet visar att beskattningen inte fått de negativa verk
ningar för företagens kapitalförsörjning som man på sina håll befarade inom 
niiringslivet. Diiremot står det numera klart att aktievinstbeskattningen i 
vissa hiinseenden varit allför förmånlig för aktieägarna. Utvecklingen på 
aktiemarknaden har visserligen inte varit lika enhetlig under senare år som 
under den period som föregick 1966 års omläggning. men i många fall har 

betydande värdestegringar kunnat iakttas. En beskattning enligt schablon
regeln har i dessa fall ofta inneburit att skatteuttaget på aktievinsterna blivit 

avsevärt lägre lin på andra inkomstslag. Det nu sagda gäller särskilt aktier 
i icke börsnoterade företag och har lett till att vissa skattskyldiga med hj~ilp 
av skatteexpertis omvandlat vad som egentligen utgör förviirvsinkomster 
till kapitalvinster och därigenom vunnit stora inte avsedda skattcllittnader. 
En sådan omvandling av inkomst har i själva verket varit huvudmotivet 
bakom en rad av de skatteOyktstransaktioner som tvingat fram s~irskilda 

lagstiftningsingripanden på senare tid. Starka riitt visekrav och fördelnings
politiska skäl motiverar därför en skärpning av aktievinstbeskattningen. En 

sådan skiirpning kan enligt min mening g.enomföras utan negativa åter
verkningar på aktiesparandet och företagens kapitalförsörjning. 
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I samband med 1967 års reform av beskattningen av fastighetsvinster 
betonades bl. a. att betydande markvärdestegringar, som i hög grad varit 
att tillskriva samhällets åtgärder och den allmiinna ekonomiska utveckling
en, ofta hade lett till att markiigare efter tio års innehav kunnat tillgodogöra 
sig stora skattefria vinster. Både markpolitiska och fördelningspolitiska skäl 
talade för att tillföra det allmänna en skälig del av sådana vinster. Det 
främsta målet för den nya beskattningen var därför att triiffa spekulativa 
investeringar i mark. Detta mål gäller givetvis alltjämt. Ett uttalat syfte 
var samtidigt att lämna ordinära vinster vid avyttring av egnahem, villor, 
hyreshus. industribyggnader och jordbruk utanför och att undanta vinster 

som berodde på penningsvärdets fall från beskattning. Detta syfte är allt
jämt aktuellt i princip. Ut vecklingen har dock visat att reglerna medfört 
att värdestegringsvinster på fastigheter undantagits från beskattning i en 
omfattning som inte var avsedd när lagstiftningen genomfördes. Även när 

det gäller fastighetsvinster anser jag därför att det av fördelningspolitiska 
skäl är befogat att i viss mån skärpa beskattningen. 

Av skäl som jag nu har redovisat kommer jag i det följande att föreslå 
höjning av skatteuttaget på aktievinster och också viss skärpning av be
skattningen av de realisationsvinster som uppkommer vid fastighetsförsälj
ning. Däremot är jag inte beredd att i detta sammanhang föreslå någon 
mer genomgripande omläggning av realisationsvinstbeskattningen. Jag delar 
uppfattningen att man i princip inte bör se denna beskattning isolerad utan 
som ett led i ett samlat skattesystem. Med anledning av att några remiss
instanser efterlyst en mer genomgripande översyn av skattesystemet än den 
kommitten haft i uppdrag att utföra vill jag erinra om att en sådan översyn 
f. n. pågår och kan väntas få betydelse för den framtida utformningen av 
realisationsvinstbeskattningen. Sålunda har flera av de frågor som behandlats 
inom företagsskatteberedningen (Fi 1970:77) nära samband med beskatt
ningen av realisationsvinster. Vidare är det en huvuduppgift för 1972 års 
skatteutredning (Fi 1972:02) att pröva de fördelningspolitiska aspekterna 
av skatte- och avgiftssystemet. Som ett led i det arbetet har utredningen 
naturligtvis anledning att ta ställning till hur realisationsvinstbeskattningen 
bör avvägas mot andra komponenter i skattesystemet. t. ex. förmögenhets
och arvsbeskattningen. Jag anser att resultatet av denna pågående översyn 
bör avvaktas innnan frågan om en mer genomgripande omläggning av rea
lisationsvinstbeskattningen tas upp till övervägande. 

7 .3 Avyttring av fastighet 

7.3. I Al/111ä1111a reglerjör 1•instheräk11i11ge11 

/11/edning 

Som intiikt av tillfällig förvärvsverksamhet räknas enligt 35 * 1 mom. 
KL realisationsvinst vid fastighetsavyttring, dvs. vinst som uppkommit 

genom icke yrkesmässig avyttring av fastighet. Bedriver den som avyttrar 
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fastigheten yrkesmässig handel med fastigheter. t. ex. tomtrörelse eller bygg
nadsrörelse, utgör däremot fastigheten lagertillgång i rörelsen och eventuell 
försäljningsvinst beskattas då inte som inkomst av tillfällig förvärvsverk
samhet utan som inkomst av rörelse. 

Realisationsvinst på grund av fastighetsavyttring beräknas på grundval. 
av å ena sidan vad som erhållits för fastigheten (försäljningspriset) och å 
andra sidan summan av alla omkostnader för förvärvet och avyttringen 
(omkostnadsbeloppet). Omkostnadsbeloppet utgör i sin tur summan av den 
ursprungliga köpeskillingen för fastigheten eller motsvarande värde (in
gångsvärdet), kostnader för förbättring av fastigheten under innehavstiden, 
inköps- och försäljningsprovision, stämpelskatt o. d. samt - i vissa fall -
ett fast tilHigg på 3 000 kr. per år !3 000-kronorstilläggl. lngångsvärdet och 
förbättringskostnaderna får uppräknas med hänsyn till förändringar i pris
nivån under innehavstiden (indexuppräkning). Omkostnadsbeloppet skall 
dock minskas med summan av vissa till fastigheten hänförliga värdeminsk
ningsavdrag för vilka den skattskyldige åtnjutit avdrag under innehavstiden. 

Avyttras fastighet, som innehalis mindre än två år, är f. n. i regel hela 
vinsten skattepliktig. Har fastigheten vid avyttringen innehafts i två år eller 
mera är endast 75 % av vinsten skattepliktig. Sistnämnda procenttal gäller 
också - även om innehavstiden understiger två år - om fastigheten har 
tagits i anspråk genom expropriation eller annat tvångsmässigt förfarande, 
såvida det inte kan göras troligt att fastigheten skulle ha avyttrats även 

om tvång inte förcleg<H. 
Kommitten föreslår inte någon ändring av dessa regler. Realisationsvinst

beskattningen på grund av fastighetsavyttring bör således enligt kommitten 
även i framtiden vara utformad så att den reella vinsten blir föremål för be
skattning. Liksom hittills bör, anför kommitten, hela vinsten vara skat
tepliktig om innehavstiden understiger två år och 75 % av vinsten vara 
skattepliktig om innehavstiden uppgått till minst två år. 

Vad kommitten uttalat om den principiella utformningen av beskattning
en av fastighetsvinstcr har på det hela taget godtagits eller lämnats utan 
erinran ·vid remissbehandlingen. I några remissyttranden har emellertid för

ordats en allmän skärpning av beskattningen. Sålunda anser t. ex. LO att 
hela vinsten på grund av en fastighetsförsäljning bör vara skattepliktig oav

sett innehavstidens längd. 
För egen del ansluter jag mig till kommittens uppfattning att nuvarande 

grundläggande principer för beskattning av realisationsvinst vid fastighets
avyttring bör behållas. Som jag har framhållit i det föregående bör emellertid 
en viss skärpning av beskattningen komma till stånd. Ett lämpligt sätt att 
åstadkomma denna skärpning är att föreskriva att hela vinsten skall träffas 
av beskattning oavsett när och av vilken anledning fastigheten avyttrats. 

En sådan oml~iggning har påtagliga praktiska förtjänster. Taxeringsmyn
digheterna behöver t. ex. inte längre ta stiillning till om en avyttring ägt 
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rum på grund av tvång eller inte. Några nackdelar från bostadspolitisk syn
punkt synes inte heller vara förenade med omläggningen. eftersom index
uppräkningen m. m. gör att avyttring av villor och mindre jordbruksfas
tigheter endast undantagsvis ger upphov till någon större realisationsvinst. 
Höjningen från 75 till 100 °ii kommer alltså i dessa fall normalt inte att 
medföra någon anmärkningsvärd ökning av skattebelastningen. Vad angår 
industrifastigheter, hyresfastigheter och obebyggd tomtmark m. m. medför 
det höjda procenttalet skärpt realisationsvinstbeskattning först om värde
stegringen på fastigheten överstigit förändringen av konsumentprisindex. 

En vid fastighetsavyttring i tiden obegriinsad beskattning av hela vinsten 
kan möjligen ses som ett avsteg från strävandena att skapa ett enhetligt 
system för beskattning av realisationsvinster. Kommitten har ju beträffande 
all slags egendom föreslagit att en lindring i beskattningen skall inträda 

så snart innehavstiden överstiger två år. Som jag redan framhållit behöver 
emellertid en samordning av realisationsvinstbeskattningen inte med nöd
vändighet innebära att samma tekniska lösningar måste väljas för olika 
tillgångsslag. Mot denna bakgrund synes någon invändning inte kunna riktas 
mot att hela reala vinsten beskattas vid fastighetsavytlring medan beskatt
ningen träffar endast en del av den 11omi11f'lla (icke indexuppräknade) vinsten 
vid avyttring av annan egendom än fastighet. Enligt min mening bör rea
lisationsvinst på grund av fastighetsavyttring alltid vara skattepliktig till 

100 ''"· 
Jag föreslår vidare en redaktionell ändring i punkt I av anvisningarna 

till 36 ~ KL. Kostnad för avyttringen - t. ex. försäljningsprovision - bör 
enligt min mening avräknas från försliljningspriset och inte - som nu är 
fallet - ingå i omkostnadsbeloppet. Den följande framställningen bygger 

på denna terminologi. 
Det fastighetsbegrepp som används i skatteriitten är identiskt med det 

civilrättsliga. När det i KL talas om fastighet avses alltså tillgångar som 
enligt jordabalken (JBJ utgör fast egendom. Bestämmelserna i KL om fas
tighet skall dock i princip tillämpas även på byggnad, som är lös egendom 
14 ~ KU. Realisationsvinstreglerna giiller vidare oavsell om fastigheten iir 
belägen inom eller utom riket och äger tillämpning även på tomriill, ström fall 
och rätt till vattenkraft (35 ~ 2 mom. sista stycket KL). 

Den omstiindigheten att det civilriittsliga fastighetsbegreppet överens

stämmer med det skatterättsliga innebär inte att olika delar av en fastighet 
skattemässigt alltid behandlas på ett och samma sätt. Som framgått av min 
redogörelse för nuvarande regler (se avsnitt 3.1. l) gäller exempelvis att s. k. 
fasta inventarier och vissa markanläggningar - vilka civilrHttsligt utgör fast 
egendom - i avskrivningshänseende behandlas på samma sätt som inven
tarier som är lös egendom. 

Vid berHkning av realisationsvinst bör givetvis avdrag ot:h intäkter hiinföra 
sig till samma egendom. Som intäkt skall tas upp den del av vederlaget 
for fastigheten som avser sjiilva marken samt sådana delar av byggnaden 
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och markanläggningarna som skattemässigt inte behandlas som inventarier. 
Fasta inventarier och därmed vid beräkning av värdeminskningsavdragjäm

stiillda markanläggningar redovisas som intiikt av jordbruksfastighet resp. 
rörelse (punkt 1 av anvisningarna till 35 ~ KU. 

I vad mån värdet på fasta inventarier m. m. skall beaktas på avdragssidan 

är däremot f. n. något oklart. Det finns nämligen ingen uttrycklig regel 

i KL som säger att värdet av sådana tillgångar inte får inräknas i omkost

nadsbeloppet for fastigheten. Denna oklarhet bör enligt min mening undan

röjas. Det bör därför uttryckligen föreskrivas att man vid realisationsvinst

beräkningen helt skall bortse från tillgångar som - trots att de utgör fast 
egendom - i avskrivningshänseende behandlas som lösa inventarier. Jag 

kommer att i ett senare avsnitt redovisa vilka konsekvenser detta ställ

ningstagande medför. 

Fas1~~he1ens ingångwärde 

Vid vinstberäkningen görs, som tidigare niimnts. en jämförelse mellan 

å ena sidan vederlaget for fastigheten och å andra sidan alla omkostnader 

för förvärvet och avyttringen (omkostnadsbeloppet). Omkostnadsbeloppet 

utgörs i princip av summan av den ursprungliga köpeskillingen eller mot
svarande värde Cingångsviirdet), kostnader för förbättring av fastigheten un

der innehavstiden och - i vissa fall. - ett särskilt tilHigg på 3 000 kr. per 

år. 
Ingångs värdet kan beriiknas på olika sätt. Har den som avyttrar fastigheten 

förviirvat denna genom köp. byte eller därmed jämförligt fång. är fastighetens 
ingångsvärde i princip lika med vederlaget för fastigheten. Om fastigheten 
har förvärvats genom ett benefikt fång, t. ex. arv. gåva eller bodelning. får 
som ingångsvärde tas upp det vederlag som betalades vid närmast föregående 

onerösa fång. 
Enligt nuvarande regler har skattskyldig, som innehaft fastigheten mer 

än 20 år. alltid rätt att som ingångsvärde använda 150 '-'<i av det taxerings

värde som gällde för fastigheten 20 år före avyttringen. Kan innehavstiden 

ledas tillbaka så långt som till år 1914 eller tidigare, har den skattskyldige 

även rätt att som ingångsvärde välja 150 (In av 1914 års taxeringsvärde. 

Sk•lltskyldig, som förvärvat fastigheten genom arv, testamente eller genom 

bodelning i anledning av makes död. har vidare rätt att som ingångsvärde 
använda 150 "i, av fastighetens taxeringsvärde året före det år då dödsfallet 

inträffade. 
Enligt kommittens uppfattning bör liksom hittills den faktiskt erlagda 

köpeskillingen normalt utgöra ingångsvärde vid realisationsvinstberäkning

en. Denna huvudregel skall dock i princip tillämpas endast om fastigheten 
förvärvats genom köp. byte eller därmed jiimförligt fång efter den 1 januari 

1952. Har senast onerösa förvärv ägt rum före den I januari 1952, bör enligt 

kommitten fastigheten anses förvärvad nämnda dag för ett pris motsvarande 

150 % av fastighetens taxcringsviirde enligt 1952 års allmänna fastighets-
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taxering. Kan den skattskyldige styrka att - såvitt gäller fastigheter som 
förvärvats före år 1952 - den verkliga köpeskillingen överstiger 150 % av 
1952 års taxeringsvärde, föreslås han emellertid få riill att som ingångsvärde 
redovisa denna köpeskilling. Enligt kommitten skall fastigheten i detta fall 
anses anskaffad den l januari l 952 för ett pris motsvarande köpeskillingens 
storlek. Genom att fastigheten anses anskaffad tidigast den l januari 1952 
är det. anför kommitten. möjligt all bortse från förbättringskostnader och 
värdeminskningsavdrag som hänför sig till tiden före år 1952. Enligt kom
mitten bör vidare indexuppräkning och fasta ti!Higg få tillgodoräknas först 
fr. o. m. år 1952. 

Nuvarande möjlighet att bestämma ingångsvärdet till viss procent av tax
eringsviirdet 20 år före avyttringen bör enligt kommitten behållas. Detsamma 
föreslå'> gtilla i fråga om möjligheten att utgå från taxeringsvärdet året 
före dödsfallet. Vad gäller procentsatsernas storlek i dessa fall föreslår 
kommitten inte någon iindring beträffande taxeringsvärden som åsatts före 
år 1970. Dessa har enligt kommitten normalt motsvarat 2/3 av marknads
värdet, varför e~ uppräkning till 150 9;:i framstår som motiverad. Vid 1970 
års allmänna fastighetstaxering inriktade man sig däremot på att taxerings
värdet skulle utgöra 75 % av marknadsviirdet (80 % för vissa fastighets
typer). En värdenivå på 75 % av marknadsviirdet giiller enligt uttryckliga 
regler för 1975 års allmänna fastighetstaxering (9 ~andra stycket KU. Med 
hänsyn härtill föreslår kommitten att ingångsvärdet skall utgöra 133 % av 
taxeringsvärdet om den skallskyldige vill anviinda sig av ett taxeringsvärde 
som åsatts vid 1970 eller senare års fastighetstaxering. 

Kommittens förslag att ingångsviirdet på fastigheter, som förvärvats före 
år 1952. i regel skall motsvara 150 '!6 av fastighetens taxeringsvärde enligt 
1952 års allmänna fastighetstaxering. har tillstyrkts eller lämnats utan erinran 
av flertalet remissinstanscr. Några rcmissinstanscr anser emellertid alt nu
varande regler hör behållas, I två remissyttranden foreslå5 att anknytningen 
till 1952 års taxeringsviirde skall slopas och att i sttillet ingångsvärdet för 
äldre förvärv skall fastsllillas med ledning av taxeringsvärdet 20 år före 
avyttringen. 

För egen del vill jag anföra följande. lngångsvärdet. dvs. den faktiskt 
erlagda köpeskillingen (inkl. stämpelskatt o. d.) eller fastighetens taxerings
viirde visst år. och försiiljningslikviden (med avdrag för försiiljningsprovision 
o. d.) kan siigas utgöra de grundläggande posterna vid beräkning av rea

lisationsvinstens storlek. Vid vinstberäkningen må5te emellertid hänsyn tas 
till flera andra faktorer. t. ex. förbiillringskostnader. viirdeminskningsavdrag 
och delavyttringar. som inträffat under innehavstiden eller - om ingångsvär
det bestämts med ledning av ett taxeringsvärde visst år - fr. o. m. nämnda 
år. 

Nödvändigheten av att vid vinstberiikningen beakta t. ex. förbiillrings
kostnader och värdeminskningsavdrag som gjorts för Hinge sedan ger själv
fallet upphov till betydande utrcdningsproblem. Deklarationer och andra 

9 RiksdaK('f1 J975176. I sam/. Nr 180 
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handlingar från de aktuella åren iir ofta ofullstiindiga eller finns inte alls 
kvar. Det iir enligt min mening uppenbart all stora praktiska fördelar kan 
vinnas om den tid under vilken hänsyn fär tas till olika avdrag och kostnader 
begränsas. 

Den av kommitten föreslagna lösningen har påtagliga förtjiinster. Det 
är givet vis mycket lättare att överblicka vad som intriiffat på en fastighet 
sedan år 1952 än - vilket kan vara nödvändigt enligt nuvarande regler -
att behöva gå tillbaka till år 1914. Med tillämpning av kommittens förslag 
behöver storleken av förbiittringskostnader. viirdeminskningsavdrag m. m. 

utredas endast såvitt avser tiden efter år 1952. Enligt min mening bör därför 
som huvudregel föreskrivas att ingångsvärclet på en fastighet. som förviirvats 
tidigare iin år 1952, skall motsvara 150 •y, av fastighetens taxeringsviirde 
enligt 1952 års allmänna fastighetstaxering. Kan den skattskyldige visa att 
den faktiskt erlagda köpeskillingen för fastigheten har överstigit detta belopp, 
bör han emellertid ha rätt att använda köpeskillingen som ingångsviirde. 
Oavsett vilken metod som tillämpas skall fastigheten anses fcirvärvad elen 
I januari 1952. Hänsyn skall således inte i något fall tas till förbiittrings
kostnacler, värdeminskningsavdrag m. m. som avser tid före nämnda dag. 

Om ingångsvärclet fastställs med ledning av visst års taxeringsvärde -

t. ex. taxeringsvärdet 20 år före avyttringen - får f. n. som ingångsvärde 
redovisas 150 % av taxeringsvärdet. Kommitten föreslår att procenttalet skall 
reduceras från 150 till 133 om ingångsvärdeberiikningen sker med ledning 
av taxeringsvärden som hänför sig till 1970 eller senare års fastighetstaxering. 
Kommitten motiverar detta med att taxeringsvärdenivån fr. o. m. 1970 års 
taxering höjts från 2/3 till 3/4 av marknaclsvärdet. 

Jag delar kommittens uppfattning på denna punkt. Vad kommillen har 
anfört om proportionering av taxeringsvärdet i de fall då den avyttrade tax
eringsenheten inte har samma omfattning som den taxeringsenhet till vilken 
taxeringsvärdet hiinför sig. är enligt min mening också viilgrunclat. 

Jag har i ett tidigare sammanhang uttalat all realisationsvinstberiikningen 
vid fastighetsavyttring inte bör omfatta tillgångar som vid beräkning av 
värdeminskningsavdrag och vid avyttring behandlas som lösa inventarier. 

Vid beräkning av realisationsvinstens storlek bör alltså bortses från den 
del av omkostnadsbeloppet och försiiljningslikviden som belöper på s. k. 
fasta inventarier och därmed vid beräkning av värdeminskningsavdrag jiim
ställda tillgångar (jfr punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 22 ~ KL samt 
punkterna 7 och 16 till anvisningarna till 29 ~ KU. En uttrycklig föreskrift 
härom bör införas i punkt 1 av anvisningarna till 36 ~ KL. 

Beräknas ingångsviirdet med ledning av elen faktiskt erlagda köpeskil
lingen torde någon svårighet i regel inte föreligga att fastställa hur stor 
del av köpeskillingen som avser fasta inventarier o. cl. Eftersom de fasta 
inventarierna skrivs av på samma sätt som lösa inventarier kan erforderliga 

uppgifter hämtas direkt ur den skattskyldiges riikenskaper. Några egentliga 
problem torde heller inte uppkomma om den skattskyldige under inne-
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havstiden utfört om-, ny- eller tillbyggnadsarbeten som helt eller delvis 

hänför sig till fasta inventarier o. d. I den mån kostnaderna för arbetena 
har inräknats i avskrivningsunderlaget för fasta inventarier o. d. bör kost
naderna inte få inriiknas i omkostnadsbeloppet vid realisationsvinstberäk

ningen. 
Då realisationsvinstbcräkningen sker med ledning av fastighetens tax

eringsvärde kan det vara svårt att utreda hur stor del av taxeringsvärdet 
som belöper på fasta inventarier och därmedjämstiillda tillgångar. I synnerhet 

gäller detta om den skattskyldige väljer att utnyttja ett gammalt taxerings

värde. Ytterligare svårigheter uppkommer beträffande taxeringsvärden som 

åsatts fr. o. m. 1975 års fastighetstaxering eftersom vissa fasta inventarier, 
nämligen de s. k. industritillbehören (2 kap. 3 ~ JB). fr. o. m. denna taxering 

inte liingre ingår i taxeringsvärdet. 
Starka skäl talar mot att vid avyttring av jordbruksfastighet och fastighet, 

som stadigvarande använts i den skattskyldiges rörelse. kräva att den skatt

skyldige visar hur stor andelen fasta inventarier o. d. är av det taxerings
värde som skall ligga till grund för ingångsvärdeberäkningen. Uppdelningen 
av taxeringsvärdet måste av praktiska skäl göras schablonmässigt. Utgångs

punkten bör därvid vara förhållandena vid avyttringstillfållet. Understiger 
vid avyttringen vederlaget för fasta inventarier och därmed i avskrivnings
hänseende jämstiillda tillgångar 25% av vederlaget för hela fastigheten, finns 

det enligt min mening inte tillräcklig anledning att söka fastställa hur stor 

del av det för beräkningen av ingångsvärde avgörande taxeringsvärdet som 

kan anses belöpa på fasta inventarier o. d. I dessa fall synes taxeringsviirdet 

ograverat få ligga till grund for ingångsvärdeberäkningen. Motsvarar däremot 

vederlaget for fasta inventarier o. d. 25 % eller mer av vederlaget för hela 
fastigheten bör man i forsla hand presumera att det taxeringsvärde, som 
används vid ingångsvärdeberäkningen, reduceras i samma proportion. Hän
för sig t. ex. 40 96 av köpeskillingen för en såld fastighet till fasta inventarier 
o. d. bör alltså - om ingångsviirdet fastställs med ledning av taxeringsvärdet 
visst år - ingångsvärdet reduceras med 40 % . Kan den skattskyldige visa 
att andelen fasta inventarier o. d. är mindre i taxeringsvärdet iin i försälj
ningslikviden. bör emellertid reduceringen av taxeringsvärdet kunna be
griinsas i motsvarande mån. Gör den skattskyldige i det nyss niimnda ex
emplet troligt att taxeringsvärdet endast till 15 % hiinför sig till fasta in

ventarier o. cl .. bör taxeringsv~irclet reduceras med 15 0.0. 

Som jag har framhållit i det föregående ingår fr. o. m. 1975 års fastighets
taxering viirdet av industritillbehör inte i taxeringsviirdct. En reducering 

av taxeringsviirden som åsatts år 1975 eller senare är diirför motiverad endast 
till den del taxcringsviirdet belöper på sådana fasta inventarier o. d. som 

inte riiknas som industritillbehör. Av denna anledning bör enligt min mening 

presumtionsregcln i dessa fall formuleras så att taxeringsvärdet skall re
duceras endast om vederlaget för fasta inventarier o. c.l.. som inte iir in

dustritillbehör. överstiger 25 <Ji) av den del av vederlaget för hela fastigheten 
som inte hiinför sig till industritillbehör. Denna speciella regel kommer fram 
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till år 1995 inte att kunna tilliirnpas på andra fastigheter iin sådana som 
forvlirvats genom arv. testamente eller bodelning i anledning av makes 

död. 

Fiirhätrri11gsk11sr11ader 

Vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av ko11vrnrio11el/r 

taxrradfastigher. dvs. andra fastigheter än sådana som schablontaxeras enligt 

24 ~ 2 och 3 rnom. KL får enligt nuvarande regler hiinsyn tas endast till 

sådana förbättring~kostnader som under beskattningsåret uppgått till minst 

3 000 kr. Med förbättringskostnader menas kostnad för ny-. till- och om

byggnad av fastighet men inte kostnad för löpande underhålls- och repa

rationsarbeten. Bcloppsspärren på 3 000 kr. gäller inte bara fastigheter med 

bostadsbyggnad utan också fastigheter för vilka det fasta tilhigget om 3 000 
kr. per år inte får tillgodoriiknas. 

Kornmitten föreslår att beloppsspärren skall tas bon. Enligt kommitten 

bör vidare inga andra forbiittringskostnader medräknas iin sådana som upp
förts på avskrivningsplan till ledning för beräkning av värdeminsknings

avdrag eller sådana som kan verifieras genom faktura eller riikning. 

Kommittens förslag om slopande av beloppsspärren kombinerat med ökat 

krav på utredning har fått ett ganska blandat mottagande. Enligt min mening 
talar starka praktiska skäl mot att slopa beloppsspärren vid beräkningen 

av realisationsvinst. Att långt i efterhand faststHlla om vissa smärre arbeten 

varit att .anse som förbättringskostnader eller löpande underhåll torde. iiven 

om siirskilda bevisrcgler införs. ofta vara så gott som omöjligt. 

Jag kan inte heller ansluta mig till kommittens uppfattning att förbätt
ringskostnader. som inte förts upp på avskrivningsplan. alltid måste kunna 
styrkas genom faktura eller räkning för att bli avdragsgilla vid vinstbe
räkningen. Ett sådant krav ter sig alltför strängt beträlfande arbeten som 
utförts under I 950-talet. dvs. långt innan elen i tiden obegränsade reali
sationsvinstbeskattningen infördes. Enligt min mening är det i dessa fall 
tillräckligt att elen skattskyldige gör sannolikt att IOrbiittring skett (jfr mitt 

uttalande i prop. 1967: 153 s. 143). Kravet på bevisning bör dock ställas 

betydligt högre såvitt gäller arbeten som utförts sedan 1967 års regler triitt 

i kraft. Några forfattningsbestiimmelser angående beviskravet behövs enligt 

min mening inte. 

Beträffande villor och andra schablonraxerade .fäsrigherer får vid realisa
tionsvinstberiikningen f. n. hiinsyn tas inte bara till förbiittringskostnacler 

utan också till kostnader förs. k. värdehöjande reparationer. Även för dessa 
fastigheter giiller dock att kostnader tillsammans måste uppgå till minst 

3 000 kr. för att få beaktas vid vinstberäkningen. Med vlirdehöjande re
pan1tioner avses i princip sådana reparations- och underhållsarbeten som 

medfört att fastigheten vid avyttringen iir i bättre skick iin vid förviirvet. 

Enligt kornmitten bör beloppsspiirren slopas även beträffande schablon-
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taxerade fastigheter. Viirdehöjande reparationer föreslås vidare skola beaktas 
endast under förutsättning att de lagts ned pä fastigheten inför förestående 
försiiljning. Denna bcgriinsning av avclragsriitten motiverar kommitten med 
att de nuvarande reglerna medfört tilHimpningssvårigheter. 

Kommittens förslag har iiven på denna punkt lätt ett blandat mottagande. 
Många remissinstanser ifrågasiitter om förslaget innebär någon förenkling 
av vinstberiikningsreglerna. Ett ofta uttalat önskemål är vidare att - om 
avdragsrätten för viirdehöjande reparatiqner begränsas till arbeten som ut
förts i anslutning till avyttringen - elen aktuella tidsperioden preciseras. 

För egen del anser jag att beloppsspiirren på 3 000 kr. bör vara kvar iiven. 

beträffande schablontaxerade fastigheter. Jag hiinvisar till vad jag har anfört 
rörande konventionellt ta.xerade fastigheter. Jag kan heller inte ansluta mig 
till den av kommitten föreslagna begriinsningen av avdragsriitten för viir
dehöjande reparationer. Innebörden av uttrycket "inför förestående försälj
ning" torde kunna ge upphov till betydande tilliimpningssvårigheter. En 
direkt tidsangivelse. t. ex. att arbeten som utförts under det sista innehavsåret 
fär beaktas, skulle å andra sidan leda till oliimpliga tröskeleffekter. Kom
mittens förslag flirutsiitter vidare att taxeringsmyncligheterna, sävitt giiller, 
arbeten som utförts tidigare under innehavet. i efterhand kan skilja mellan 
egentliga förbiittringskostnader och viirdehöjancle reparationer. Någon led
ning av tidigare års taxeringar har taxeringsmyndigheterna inte i dessa fall, 
eftersom varken förbiittringskostnader eller reparationskostnader iir avdrags
gilla vid beräkning av inkomsten av en schablontaxerad fastighet. Nuvarande 
regler bör alltså inte iinclras. 

Även betriiffancle schablontaxerad fastighet bör enligt kommitten förbätt
ringskostnader kunna styrkas genom faktura eller riikning. Sådan bevisning 
kan emellertid vara svår att åstadkomma om arbetena ligger långt tillbaka 
i tiden. Vad jag nyss uttalat om beviskravet betriiffande lfabiittringskostnader 
på konventionellt taxerade fastigheter bör diirfor iiga tillämpning Hven på 
villor och andra fastigheter som taxeras enligt schablon. Några siirskilcla 
bcvisregler bör således inte införas. 

Som framgåtl av avsnittet rörande faststiillande av ingångsvärcle bör vid 
realisationsvinstberiikningen hiinsyn i princip inte tas till omstiindigheter 
som intriiffot före år 1952. Oenna griins, som iiven bör omfatta förbiitt
ringskostnader och viirclehöjande reparationer, iir givetvis iignad att minska 
utreclningssvårigheterna vid vinstberiikningen jiimfört med dagens förhål
landen. 

Enligt kommitten bör i ·lagtexten införas en regel av innehåll att kostnad 
för förbättring och värdehöjande reparationer skall anses nedlagda det är 
då kostnader uppförts pa avskrivningsplan eller - om avskrivningsplan inte 

skall anviinclas - niir faktura eller räkning erhållits varav framgår vilka ar
beten som utförts. Kommittens förslag, som i princip liimnats utan erinran 
vid remissbehandlingen, bör enligt min mening genomföras. 
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/11dexuppräkning 

Vid beriikning av realisationsvinst får f. n. ingångsvärdet - antingen detta 

motsvarar den faktiskt erlagda köpeskillingen eller utgör 150 % av taxerings

viirdet visst år - omräknas till det belopp vartill det skulle ha uppgått efter 

det allmänna prisliiget under det år då avyttringen skedde. Detsamma giiller 

i fråga om de kostnader för förbiittringsarbeten och viirdehöjande reparationer 

som får beaktas vid vinstberäkningen. RSV faststiiller årligen de omräk

ningstal som skall tillämpas. 

Kommitten anför att indexuppriikningen riittcligen borde omfatta endast 

den del av anskaffningskostnaden som fastighetsägaren finansierat med egna 
medel. Enligt kommitten iir det emellertid av praktiska skiil omöjligt att 

vid indexuppräkningen beakta skuldbelastningen. Denna varierar starkt mel

lan olika fastigheteroch föriinclras dessutom ofta under innehavstiden. Kom-
• mitten har därför kommit till den slutsatsen att hela ingångsvärdet, liksom 

nu iir fallet, skall få indexup~räknas. lndexuppriikningen skall enligt kom

mitten också omfatta förbättringskostnader och kostnader för värdehöjande 

reparationer. 

Vad kommitten anfört om indexuppräkningen har godtagits av Oertalet 

remissinstanser. LO och Svenska riksbyggen anser dock att uppräkningen 
bör avse endast den del av anskaffningskostnaden som erlagts kontant. 

För egen del vill jag till en början framhålla att jag i princip är ense 

med kommitten att indexuppräkningen borde avse endast den del av an

skaffningskostnaden som fastighetsägaren själv finansierat. Kommitten har 
dock, med hiinvisning till praktiska problem, avvisat en uppdelning av an
skaffningskostnaden på en uppräkningsberättigad och en icke uppriiknings
berättigad del. Även jag anser att det är oHimpligt att i varje enskilt fall 

söka faststiilla hur stor skuldbelastningen har varit under innehavstiden. 
En av skuldbelastningen föranledd minskning av underlaget får indexupp
räkningen måste med nödviindighet göras med stöd av schablon. Kommitten 
har emellertid inte diskuterat om det är möjligt att utforma en lämplig 

schablon och inte heller om olikheter i lånebelastningen m. m. motiverar 

att t. ex. egnahem behandlas på annorlunda sätt iin hyres- och industri

fastigheter. Liksom hittills bör således hela ingångsvärdet få uppriiknas med 

hänsyn till förändringar i elen allmänna prisnivån. Detsamma bör gälla sådana 

kostnader för förbiittringsarbcten och värdehöjande reparationer som får be

aktas vid realisationsvinstberäkningen. 
I det föregående har jag föreslagit att man vid beriikning av anskaff

ningskostnaden inte skall ta hänsyn till hiindelser som ligger liingre tillbaka 

i tidell'iin år 1952. Jag har vidare föreslagit att de nuvarande beloppsspärrarna 
för IOrbiittringskostnader och kostnader för värdehöjande reparationer skall 
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behållas. Detta inverkar iiven på indexuppriikningen, eftersom denna sjiilv

fallet inte bör avse andra kostnader fo sådana som ingår i anskaffnings
kostnaden. 

3 OOO-km11ors1il/ägget 

Om en fastighetsavyttring omfattar byggnad, som i huvudsak är avsedd 

att användas för bostadsändamål, får vid vinstberäkningen avdrag göras 

med ett belopp av 3 000 kr. för varje påbörjat kalenderår före taxeringsåret 

som bostadsbyggnaden under innehavstiden funnits på fastigheten, dock 

inte för tidigare är iin är 1914. Med innehavstid förstås den tid som ligger 

till grund för vinstberiikningen. Detta innebiir att den som beriiknar in

gångsviirdet med ledning av tidigare iigares förvärv kan. såvitt gUller 3 000-

kronorstilliigg inriikna iiven den föregående iigarens innehavstid. 
Kommitten har inte föreslagit nägon beloppsmässig iindring av det fasta 

tilläggets storlek. Som en konsekvens av förslaget beträffande ingångsvär

deberäkning bör enligt kommittens mening fasta tilliigg aldrig få tillgodo

räknas för tid före år 1952. Kravet på att avyttringen skall omfatta bo

stadsbyggnad föreslås i princip böra behållas. Med hänsyn till de särskilda 

förhållandena inom jordbruket föreslår kommitten dock att undantag med

ges från detta krav niir en jordbrukare avyttrar hela jordbruksfastigheten 

utom mangårdsbyggnad med tillhörande tomtområde. Kommitten moti

verar sitt förslag med att en jordbrukare inte bör komma i siimre liige därför 

att han - i stället för att siilja alltsammans på en gång - först säljer marken 
och cfarefter mangårdsbyggnaden. Vid en framtida försäljning av enbart 

mang[irdsbyggnaden kan han. anför kommitten, ofta inte till fullo utnyttja 

3 000-kronorstillägget. Väljer jordbrukaren att utnyttja 3 000-kronorstillägget 
redan vid avyttringen av jordhruksdclen hör han dock enligt kommitten 
vid en senare försäljning av mangårdsbyggnaden få tillgodoräkna sig sådant 
avdrag endast fr. o. m. året efter det år då jordbruksdclen såldes. 

Flertalet remissinstanser delar kommittens uppfattning att ett system med 

fasta tilliigg hör behållas och att avdragets storlek iiven i fortsättningen bör 
vara 3 000 kr. per år. Förslaget att fast tillägg skall kunna få åtnjutas om 

jorclhrukare siiljer hek1 sin fastighet utom mangårdsbyggnaden med tillhö

rande tomtområde har också mottagits positivt. Några remissinstanser av
styrker emellertid detta förslag. 

För egen del vill jag anföra följande. För att tillägg med 3 000 kr. per 

innehavsår skall rn åtnjutas krävs r. Il. att den avyttrade fastigheten har 

varit försedd med bostadsbyggnad. Det fasta tilliigget saknar alltså helt be
tydelse vid försiiljning av exempelvis en industrifastighet eller obebyggd 

mark. Avdraget spelar vidare förhållandevis liten roll vid försiiljning av 
hyresfastigheter och dyrbarare villor och jordbruksfastigheter. Störst bety

delse har de fasta tilläggen vid försäljning av egnahem, fritidshus och mindre 
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jordbruksfastigheter. som innehafts under lång följd av år. Ett slopande 
eller en bcloppsmässig reducering av de fasta tilläggen skulle alltså i första 
hand drabba sistnämnda fastighetskategorier. En sådan ut veckling kan inte 
anses önskvärd. Enligt min mening bör systemet med fast ti!Higg på 3 000 
kr. per innehavsår behållas. 

Av mina förslag angående ingångsvärdeberäkningen. förbättringskostna
der och indexuppräkning framgår att hiinsyn inte skall tas till vad som 

inträffat mre år 1952. Denna princip bör giilla även 3 000-kronorstilliigget. 
Oavsett innehavstidens liingd bör således fasta tilliigg fä åtnjutas tidigast 
från m:h med detta år. Med tanke bl. a. på att redan indexuppriikningen 

medför att llertalet fastighetsavyttringar blir helt eller så gott som helt skat
tefria, kan enligt min mening någon berättigad invändning inte göras mot 

denna begränsning av avdragsrHtten. 
Bakgrunden till systemet med fasta tilliigg är friimst att man. såvitt giillcr 

försäljning av egnahem och mindre jordbruksfastigheter. önskat undanta 
smärre reella vinster från beskattning. En utvidgning av avdragsriitten på 
siitt kommitten föreslagit. dvs. möjlighet till fast tilliigg vid avyttring av 
ett markområde från en jordbruksfastighet. skulle medföra att verkliga 
vinster som uteslutande hiinför sig till marken kunde bli fria från realisa
tionsvinstskatt. Den omstiindigheten att en samtidig försiiljningav jordbruks
delen och mangårdsbyggnaden måhända hade varit skattefri. utgör enligt 
min mening inte tillriicklig anledning för en sådan ur principiell synvinkel 
viktig ändring av vinstbcriikningsreglcrna. Ett genomförande av kommittens 
förslag medför också - vilket remissbehandlingen visat - krav på liknande 
förmånsbehandling vid försiiljning av markomräden från andra fastigheter 
iin jordbruksfastigheter. Som förutsiittning för att 3 000-kronorstilliigget skall 
få åtnjutas bör således Uven i framtiden gälla att avyttringen omfattat bo
stadsbyggnad. 

Enligt kommitten förekommer det att försiiljning av mark från en jord
bruksfastighet läggs upp på det sättet att avtal först trälfas om forsiiljning 
av hela egendomen varefter säljaren omedelbart <\lerköper mangårdsbyggnad 
med tillhörande markområde. Avsikten med att lcirsiiljningen delas upp 
i tvä led iir främst att siiljaren skall komma i åtnjutande av 3 000-kronors
tillägg. 

För egen del anser jag att det beskrivna tillvägagångssättet innebiir ett 
kringgående av skattelag. Fast tillägg bör givetvis inte åtnjutas enbart 

av den anledningen att en försäljning av visst markområde genomförs som 
totalförsäljning kombinerat med delåterköp. Skulle åtgiirder visa sig nöd
vändiga för att komma till riitta med denna form av skatteflykt bör emellertid 
sådana åtgärder övervägas i samband med lagstiftning mot andra skatte

llyktstransaktioner. Jag avser att inom kort anmäla ett förslag om allmiin 
skattellyktsklausul. Jag lägger därför inte nu fram något förslag om be
stämmelser angående överlåtelse och återköp av mangårdsbyggnad. 

Kommitten har föreslagit att fast tilWgg för annan fastighet iin jordbruks-
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fastighet inte skall medges med mindre iin att bostadsbyggnaden vid för
s1iljningstillfallet varit åsatt ett taxerat byggnadsvärde av liigst 10 000 kr. 

Rätten till fast tilliigg föreslås böra knytas till förekori1sten av bostadsbyggnad 
på den sålda fastigheten eller fastighetsdclen. Vidare har kommitten dis-· 
kuterat hur r1itten till 3 000-kronorstilWgg kan påverkas av att bostadsbygg

naden rivits eller förstörts genom brand. Här föreslår kommitten att rätten 

att r1ikna fasta tillägg för den rivna eller förstörda byggnaden skall bortfalla 

om arbetet med att ersiitta byggnaden inte påbörjas inom ett år. Motsvarande 
föreslås böra giilla om en bostadsbyggnad tagits i anspr[1k huvudsakligen 

får annat iindamål iin bostadsändamål. Kommitten behandlar också en fråga 

rörande ersättning på grund av skadefårsiikring. Enligt kommitten bör lag

texten (punkt 2 sista stycket av anvisningarna till 36 ~ KU ändras så att 

det framgår att inte det fasta tilliigget utan endast den justerade anskaff
ningskostnaden skall indexuppräknas. 

Vad kommitten har föreslagit i dessa hänseenden bör enligt min upp
fattning genomföras. Kravet på att bostadsbyggnaden skall ha ett taxerat 

byggnadsviirde av Wgst JO 000 kr. bör dock enligt min mening inte bara 

giilla annan fastighet utan även jordbruksfastighet. Vidare bör denna be

loppsmässiga spiirr inte knytas till det faktiskt åsatta taxeringsvärdet utan 
till det v1irde som tlen avyttrade byggnaden riittcligen hade bort vara åsatt. 

Vid avyttring av del av fastighet kan det förekomma att det taxerade 

byggnadsviirdet för taxeringsenheten inte korresponderar mot den bo

stadsbyggnad som finns på fastighetsdclen. Sä iir fallet t. ex. om byggnads

viirdet avser byggnader såviil på stamfastigheten som pil den avyttrade fas
tighetsdelen. Frågan om 3 000-knmorstilliigg kan medges bör i dessa fall 

avgöras med utgångspunkt i förhållandena pi1 fastighctsdelen. Rätt till tilliigg 

bör således föreligga om det kan antas alt bostadsbyggnaden på fastighets
delen skulle - om denna utgjort en taxeringsenhet - ha varit åsatt ett taxerat 
byggnadsviirde av liigst 10 000 kr. 

l 'iirdemimk11ingsmdrag 

Vid realisationsvinstberiikningen skall hiinsyn tas till viirdeminsknings
a\'drag som den skattskyldige åtnjutit under innehavstiden. Detta sker 

genom att omkostnadsbeloppet reduceras med summan av medgivna av

drag. Ber1iknas fastighetens ingångsvärde med ledning av visst års taxerings

värde. skall omkostnadsbeloppet inte minskas med andra värdeminsknings

avdrag än sådana som åtnjutits l'r. o. m. niimnda år. Vidare gäller den be

gränsningen att hiinsyn inte i nägot fall skall tas till avdrag som åtnjutits 
före tir 1914. 

Sitvitt gäller avdrag får viirdeminskning på byggnader och diirmed i av

skrivningshänseende jämstiillda tillgångar. skall f. n. avdrag som \'isst år 

understigit 3 000 kr. inte beaktas 'id vinstberiikningen. Viirdeminsknings

avdrag som hiinför sig till skog eller annan naturtillgäng samt skogsviigar. 
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Uckdikningsan!iiggningar och andra markanliiggningar skall diiremot he

aktas oavsett hcloppets storlek. 
Enligt kommitten är det principiellt Sl!tt fel att indexuppriikna omkost

nadsbeloppet men inte viirdeminskningsavdragen. En indexuppriikning 

av avdragen iir. anför kommitten, ofrånkomlig t. ex. när en byggnad \'år 

skrivas av pä en gång med anlitande av investeringsfond. Uppriikningen 

bör enligt kommitten i princip ske från det år för vilket viircleminsknings

avclraget medgavs. En föreskrift om att samtliga viirdeminskningsavdrag 

skall indexuppräknas anses inte behöva medföra några praktiska svårigheter. 

Kommitten har anfört att om beloppsspärren för förbiittringskostnader 

m. m. slopas bör denna spiirr tas bort iiven för värdeminskningsavclrag. Enligt 

kommitten bör man vidare av praktiska skiil utgå från att elen skattskyldige 

kunnat utnyttja de på beskattningsåret belöpancle viirdeminskningsavdragen. 

Kommitten föreslår cliirför att omkostnadsbeloppet vid beräkning av skat

tepliktig realisationsvinst och avdragsgill realisationsförlust skall minskas 

med ek på innehavstiden belöpande viirdeminskningsavdragen oavsett om 

dessa har t11njutits eller inte. 

Vad kommillcn föreslagit har allmiint tillstyrkts vid remissbehandlingen. 

Någon remissinstans anser dock att omkostnadsbeloppet inte bör reduceras 

med viirdeminskningsavdrag som fastighetsiigaren i praktiken inte kunnat 

utnyttja. 

Jag delar kommittens uppfattning att viirdeminskningsavdrag - i likhet 

med omkostnadsbeloppet - skall omräknas med hänsyn till intriiffade 

fOriindringar i den allmänna prisnivån. Uppräkningen bör avse inte bara 
ord i niira viirdem insk ningsavdrag på byggnader. markanläggningar samt skog 
och andra naturtillgångar utan också belopp med vilka fastigheten avskrivits 
i samband med utnyttjande a:' investeringsfond. arbetsmiljöfond. inves

teringskonto för skog m. m. En särskild föreskrift om delta bör införas i 

lagtexten. 
I enlighet med mitt stiillningstagande beträffande kostnader for förbiill

ringsarbeten o. d. anser jag att någon iindring inte bör göras i fråga om 

beloppsgriinsen - 3 000 kr. - för viirdeminskningsavclrag på byggnader m. m. 

Vad giiller värcleminskningsavdrag som inte kunnat utnyttjas delar jag kom

millens uppfatlning att starka praktiska skäl talar för att alla viirdeminsk

ningsavdrag skall behandlas enhetligt. All i efterhand behöva klarlägga om 

ett avdrag föranlett minskning av den taxerade inkomsten eller medfört 
ökad möjlighet att tilliimpa reglerna om förlustutjiimning skulle enligt min 

mening medföra ett merarbete som inte står i rimlig proportion till avdragets 

betydelse vid realisationsvinstberiikningen. 
I omkostnadsbeloppet bör. som tidigare påpekats. inte inriiknas viirdet 

a\· fasta inventarier och cWrmed vid beriikning av viirdeminskningsavclrag 

.iiimstiillcla tillgängar. För tydlighetens skull kan tilWggas, att avskrivningar 

på dessa tillgångar över huvud taget inte kommer att påverka realisations

' instberUk ni ngen. 
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7J2 liirsä/f11i11g ar del al' /äsl~i{lwr m. m. 

Dl'/m:rrrring m· jäsl~i{l!er 

fkriikning av realisationsvinst vid fas1ighe1sförsiiljning bygger på en jiim
förelse mellan ingångsvärde1 och försäljningsprisel. Avser försäljningen bloll 
en del av fastigheten bör den skattskyldige givetvis inte få tillgodoräkna 
sig avdrag för ingångsviirdet för hela fastigheten. Detta viirde måste på någol 
siitl fördelas mellan den sålda fastighetsclelen och elen del av fastigheten 
som iir kvar i den skallskyldiges ägo. 

F. n. saknas regler om hur denna fördelning skall utföras. Enligt praxis 
sker proponioneringen med utgångspunkt i viirdcnivån vid förviirvs1illfölle1. 

Della innebiir att man söker utreda hur stor del av fastighetens ingångsviirde 
som vid förviirvstillf1illet belöpte på den avyttrade fastighetsdelen. Beriiknas 
ing<'mgsviirdet med ledning av ett taxeringsviirde under innehavstiden, 1. ex. 
taxeringsviirdet 20 år före försiiljningen, torde ingångsviirdet fördelas mellan 
den sålda och den behållna fastighetsdelcn med utgångspunkt i den viir
dcnivå som legal till grund för fastighetstaxeringen. 

Kommitten anför att det ofta iir mycket svårt att uppskatta en avyttrad 
fastighetsdels andel av hela ingångsviirdet med ledning av viirdenivån vid 
anskalTningstillföllel. Huvudsakligen av praktiska skiil föreslår kommitten 
dii1for att möjlighet llimnas till fördelning med utgångspunkt i viirdenivån 
vid tiden för avyttringen. Förslaget övcrensstiimmer med vad som f. n. 

giiller vid upplåtelsefallen. Så stor del av fastighetens totala ingångsviirde 
skall således avriiknas vid realisationsvinstberiikningen som försiiljnings
beloppet utgör av fastighetens hela viirde vid tidpunkten för försiiljningen. 

Denna alternativa regel förutsiitter - anför kommitten - kiinnedom bl. a. 
om hela fastighetens ingångsvärde och hela fastighetens viirde vid försiilj
ningstillföllel. En sådan utredning kan enligl kommitten vara motiverad 
om delförsäljningen avser den helt övervägande delen av taxeringsenheten. 
Om försiiljningen omfattar endast en liten del av en stor taxeringsenhct 
bör man diirernot enligt kommitten inte obligatoriskt kriiva en utredning 
av ingångsviirdet m. m. avseende hela fastigheten. I dessa fall kan, anför 
kornmitten. ingångsviirdet för den sålda fastighetsdelen schablonmässigt sät
tas till I kr. per kvm. Schablonregeln föreslås fä tilliimpas om den försålda 
delen avser en eller ett fåtal tomter avsedda att bebyggas med bostadshus 
och köpeskillingen Ur mindre iin 10 "" av det för taxeringsenheten giillande 
taxeringsviirde1 vid försiiljningstillfallel. 

Flertalet re111issins1anser som tagit upp frågan om \'instberiikning vid av
yttring av del a\' fastighet har tillstyrkt kommittens förslag all den skatt

skyldige skall kunna viilja mellan att beriikna ingiingsvärdet för 
fas1ighe1sdelen med ledning av vUrdenivån vid förviirvstillfollet och 
viirdenivån vid avyttringstill!lillel. Den föreslagna schablonen för beriikning 

av ingi\ngsvärdet I kr. per kvm. har inte heller föranlett kritik vid remiss-
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behandlingen. l\ilgra remissinstanser anser dock all schablonen lått cll al It för 

sniivt tilHimpningsområde. 

För egen del vill jag: anföra följande. Att utföra en korrekt vinstberiikning: 

iir ofta svårt vid avyttring av cn hel fastighet (taxeringsenhet). ,\n större 

problem uppkommer om avyllringen avser blott en del av fastigheten. I 

detta fall måste ingångsviirdet. förbiittringskostnacler m. m. på något siill 

fördelas mellan lien sålcla l"astighetsdelen och återswclen av fastigheten. 

Svårigheterna blir siirskilt stora om man 111<lste beakta kostnader och av

drag som ligger långt tillbaka i tiden. Det kan diirför framhållas all den 

föreslagna regeln att hiinsyn inte skall tas till vad som intriiffot före år 1952 

iir iignad att underlätta vinstberi\kningen jiimlOrt med nuvarande regler. 

Enligt nuvarande praxis faststiills ingångsviirdet för en avytlrad 

fostighetsdel med ledning av viirdenivån vid förviin stillföllet. Kommitten 

har föreslagit att den skattskyldige. om han sä önskar. i stiillet skall rn 
uppskatta ingångsvärdet med utgångspunkt viin..lenivån vid av-

yttringstillfallet. Denna metod. som ger ctt högre ing{mgsviirde fiir 

fastighetsdelen om denna varit föremål for större viirdestegring iin fastig

hcten i dess helhet. torde i llertalct fall vara enklare att tilliimpa iin en 

metod som bygger på drdenivån vid förviirvstillföllet. Jag delar kommittens 

uppfattning: att den skattskyldige bör kunna fritt viilja mellan de båda me

toderna. Kommittens förslag bör allts{t gem1ml0ras. 

Jag tillstyrker vidare kommittens förslag all ingång:sviirdet schab

lonmiissigt får beräknas till 1 kr. per kvm vid försiiljning av tomter avsedda 

att bebyggas med bostadshus. Regeln bör. som kommit1cn föreslagit. rn 
tilliimpas endast om köpeskillingen för tomtmarken understiger 10 'lii av 

fastighetens taxeringsviirde. Erfarenheterna av denna schablonregel får visa 
om det - som några remissinstanser föreslagit ·- linns anledning att i fram

tiden utvidga regelns tilliimpningsomräde. 

,\I arkiii·crtiiri11g 

En fastighetsreg:lering enligt fastighetsbildningslagen ( 1970:988) som i sin 

helhet genomförs som byte ,;v mark utlöser f. n. inte nägon realisations

vinstbeskattning. Vinstbeskattning aktualiseras endast om ersiittning for av

stådd mark helt eller delvis utgår i pengar. I !ar mark avståtts mot vederlag 

i både mark och pengar. skall beskattningen avse endast den del av vinsten 

som hiinför sig till kontantersättningen. Det iir hiirvicllag utan betydelse 

om marköverföringen grundar sig 1x'1 en fri\·iJlig eller tvångsmiissigt genom

förd fi.irr~ittning. Av praktiska skiil har man. niir det g:iiller fastighetsreglering 

enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen, ansett sig böra undanta smiirre kon

tantersiittningar från heskattning. Beskattning kan i dessa fall komma i frå

ga endast om den eller de ersiittningar i pengar som den skallskyldige fått 

under beskattningsåret överstigit 5 000 kr. Niir mark a\·stäs genom inlösen 
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enligt 8 kap. fastighetsbildningslagen utgår hela ersiittningen i pengar. Någon 
beloppsgriins har inte uppstiillts för dessa fall. 

Kommitten forcslår att den skattskyldige - i likhet med vad som föreslagits 
beträffande delavyttring- skall kunna viilja mellan att beräkna ingångsvärdet 
med ledning av värdenivån vid förvärvstillfället och viirdenivån vid av
yttringstillfället. Kommitten torde dock inte ha avsett att schablonregeln 
för fastställande av ingångsviirde skall vara tillämplig vid marköverforing. 
Som framgått av det föregående förutsiitter nämligen schablonregeln att 

den avstådda marken skall användas för bostadsändamål. 
Ett par remissinstanser har anfört att gränsen för skatteplikt bör höjas 

från 5 000 kr. till 10 000 kr. samt att det bör klarliiggas i vad mån ersiittningar 
vid fastighetsklyvning enligt 11 kap. fastighetsbildningslagen bör medföra 
realisationsvinstbeskattning. I övrigt har kommittens förslag inte föranlett 

några invändningar vid remissbehandlingen. 
För egen del anser jag att de av kommitten föreslagna huvudmetoderna 

för beriikning av ingångsvärde bör få tilliimpas även vid marköver
föring. Den som vid fastighetsreglering avstått från mark bör alltså kunna 
beräkna markens ingångsvärde med ledning av antingen prisnivån 

vid avyttringstillfället eller prisnivån vid förviirvstillfället. Däremot bör schab
lonregeln. dvs. att ingångsvärdet schablonuppskattas till I kr. per 
kvm. inte få begagnas vid marköverföring. Vad jag nu sagt föranleder vissa 

i huvudsak redaktionella iindringar av lagtexten i förhållande till kommittens 
förslag. 

Realisationsvinst som uppkommer genom fastighetsreglering enligt 5 kap. 
fastighetsbildningslagen är skattepliktig endast om den sammanlagda er
siittningen i pengar under beskattningsåret överstiger 5 000 kr. En ·ersättning 

som uppgår till 4 900 kr. iir alltså skattefri medan en ersättning som uppgår 
till 5 100 kr. i sin helhet utlöser realisationsvinstbeskattning. Denna trös
keleffekt iir mindre Himplig. Jag föreslår att bcloppsgriinsen ersätts av ett 
fribelopp på högst 5 000 kr. Enligt min mening bör alltså endast den del 
av det kontanta vederlaget som överstiger 5 000 kr. bli föremål för beskatt
ning. Genomförs denna ändring av avdragets konstruktion synes någon 
beloppsmässig höjning av avdraget inte vara nödvändig. 

Med anledning av vad några remissinstanser anfört om ersättningar i 
samband med klyvning enligt 11 kap. fastighetsbildningslagen vill jag fram

hålla att sådana ersiittningar skattemiissigt bör behandlas på samma siitt 
som ersättningar enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen. En föreskrift om 
detta bör tas in i lagtexten . 

.lfarkupplål<'IS<' 11101 <'11gå11gsersä1111i11g 

Engångsersättning vid upplåtelse av nyttjanderlitt eller servitutsrlitt till 
fastighet på obegrlinsad tid likstiills med köpeskilling vid avyttring av fas

tighet. På samma sätt behandlas engångserslittningar som fastighetsligare 
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uppblir for sådana inskränkningar i förfoganderätten till fastighet som kan 
föreskrivas enligt naturvårdslagen ( 1964:822) eller liknande författningar. 

För att undvika beskattning av bagatellersättningar får den skattskyldige 
från sammanlagda ersfötningsbeloppel under ett beskattningsår göra avdrag 

med högst 2 000 kr. Detta schablonavdrag får dock inte överstiga ersätt
ningsbeloppet. Avdrag kan emellertid medges med högre belopp om den 
skattskyldige kan visa att hans avdragsgilla omkostnader överstigit 2 000 
kr. Vid vinstberäkningen anses så stor del av fastigheten avyttrad som er
sättningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde vid tiden för beslutet 

om inskränkningen i förfoganderätten eller for upplåtelsen av nyttjanderätten 
eller servitutsrätten. lngångsvärdet beräknas alltså i upplåtelsefallen med 
ledning av värdenivån vid upplåtelsetillfället och inte - som vid avyttring 
av fastighetsdel - med ledning av värdenivån vid förvärvstillfället. 

Kommitten torde inte ha avsett någon ändring av reglerna for beskattning 
av engångsersiittning för mark som upplåtits for obegränsad tid. Kommittens 
ställningstagande har inte föranlett några invändningar vid remissbehand
lingen. I några remissyttranden har dock framhållits att det f. n. ibland är 
oklart i vad mån olika engångsersättningar vid upplåtelse av mark på obe
gränsad tid eller på grund av att bestående skada tillfogats fastigheten skall 
beskattas. 

För egen del vill jag anföra följande. Enligt nuvarande regler skall in
gångsvärdel for upplåten mark beräknas med utgångspunkt i vär
denivån vid upplåtelsetillfallet. Denna regel är naturlig med tanke på att 
ett utnyttjande av viirdenivån vid förviirvstillfållet i princip förutsätter alt 
det går att avgöra med vilket belopp köpeskillingen för fastigheten hade 
reducerats. om fastigheten redan vid förvärvet hade belastats av den ifrå
gavarande upplåtelsen. En sådan uppskattning är självfallet ofta omöjlig 
att utföra med rimliga krav på precision. 

Mot denna bakgrund anser jag att ingångsvärdet i upplåtelsefallen ob
ligatoriskt bör berliknas med ledning av värdenivån vid avyttringstillfållet. 
Denna skillnad i förhållande till delavyttringar och marköverföringar hör 
komma till direkt uttryck i lagtexten. 

K ons11111eri11g GI' i11gå11gsl'ärdf.' 

Vid herlikning av realisationsvinst på grund av fastighetsavyttring måste 

hänsyn tas till delavyttringar som gjorts under innehavstiden. Detta 
kan belysas med ett exempel. Antag att en person. som inköpt en fastighet 
för 100 000 kr.. efter fem års innehav avyttrar ett markområde från fastigheten 
för 40 000 kr. och tio år senare avyttrar sitt återstående fastighetsinnehav. 
Det synes uppenbart att den skattskyldige inte bör få använda hela elen 
ursprungliga köpeskillingen för fastigheten, 100 000 kr., som ingångsvärde 
vid beräkning av vinsten på grund av den slutliga avyttringen. Viss del 

av ingångsvärclet måste anses belöpa på det avyttrade markområdet. Som 
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ingångsvärde vid den slutliga försäljningen bör således redovisas skillnaden 
mellan IOO 000 kr. och den del av det ursprungliga ingångsvärdet som kan 
anses konsumerad genom delavyttringen. 

KL innehåller inte några regler om hur det ursprungliga ingångsvärdet 
skall minskas på grund av en tidigare gjord delavyttring eller markupplåtelse. 
I praxis torde man söka fastställa hur stor del av det ursprungliga ingångsvär
det som belöper på den avyttrade eller upplåtna fastighetsdelen. Denna för
delning av ingångsvärdet sker i avyttringsfallet med ledning av värdenivån 
vid förvärvstillfallet och i upplåtelsefallet med ledning av värdenivån vid 
upplåtelsetillfället. Som ingångsvärde får fastigheten vid den slutliga av
yttringen torde få redovisas skillnaden mellan det ursprungliga ingångsvärdet 
och den del av detta viirde som kan anses ha belöpt på den tidigare avyttrade 
eller upplåtna marken. 

I punkt 4 av anvisningarna till 35 ~ KL finns en bestämmelse om 
hur ingångsviirdet skall minskas i de fall då en fastighetsägare har avstått 

mark genom marköverföring enligt fastighetsbildningslagen. Enligt denna 
bestämmelse skall ingångsvärdet för hela fastigheten reduceras med så stor 
del av ingångsvärdet för det genom marköverföringen avstådda markom
rådet som ersättningen i pengar utgör av totala vederlaget för marken. 

Om ingångsvärdet på det återstående fastighetsinnehavet beräknas med 
ledning av ett efter delavyttringen, markupplåtelsen eller marköverföringen 
åsatt taxeringsviirde hör avyttringen etc. givetvis inte påverka ingångsvärdets 
storlek. 

Kommitten föreslår att lagtexten skall kompletteras med en allmän fö

reskrift om att delförsäljningar skall minska omkostnadsbeloppets storlek 
niir återstoden av fastigheten avyttras. Kommitten diskuterar utförligt hur 
denna reducering av det ursprungliga ingångsvärdet skall göras och skiljer 
därvid bl. a. mellan det fallet att eventuell realisationsvinst på grund av 
delavyttringen varit skattepliktig och det fallet att avyttringen inte kunnat 
föranleda beskattning. I det första fallet bör man enligt kommitten kunna 
utgå från att endast så mycket av fastighetens totala ingångsvärde har kon
.sumerats som motsvarar det Higsta av vederlaget for markområdet och fram
räknad andel av ingångsvärdet. Ilade eventuell vinst varit skattefri nödgas 
man enligt kommitten, såvida ingångsvärdet vid slutavyttringen hestiims 
med ledning av ett taxeringsviirde. reducera detta värde med hänsyn till 
den viirdenedgång som föranletts av delavyttringen. Utgår man diiremot 
från den faktiska förviirvskostnaden får man enligt kommitten först söka 
fastställa hur mycket taxeringsvärdet nedgått eller horde ha nedgått på grund 
av delavyttringen. Den faktiska förvärvskostnaden föreslås sedan höra re
duceras procentuellt lika mycket som taxeringsvärdet nedgått eller kan anses 
ha bort nedgå. 

Kommitten anför att beriikningen av den del av det ursprungliga in
gångsvärdet som kan <Jnses konsumerad pä grund av en delavyttring ofw 
måste göras lång tid efter det avyttringen skett. Med hiinsyn till att ut-
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redningen är så pass komplicerad har kommitten funnit det nödviindigt 
att - som en alternativ regel - föreslå att konsumerad del av fastighetens 
ursprungliga ingångsvärde får, utan siirskild utredning, upptas till 50 % av 
erhållen ersiittning. lngångsvärdet för återstoden av fastigheten skall dock 
inte beriiknas lägre än noll. 

Vad kommitten anfört om konsumering av ingångsviirdet har inte för
anlett några erinringar vid remissbehandlingen. Lantbrukarnas skattedele
gation framhåller dock att tillämpningsområdet för schablonregeln, dvs. att 
ingångsvärdet for avyttrad fastighetsdel skall anses motsvara hiilften av er

hållen ersättning, synes oklar. Enligt delegationen är det ovisst om den 
föreslagna regeln skall tillämpas oavsett om eventuell vinst på grund av 
delavyttringen varit skattefri eller inte. 

För egen del vill jag anföra följande. Vid beräkning av ingångsvärde för 
en avyttrad fastighet måste. såvida en del av fastigheten avyttrats mellan 
den tidpunkt till vilken fastighetens ingångsviirde hiinför sig och tidpunkten 
för den slutliga avyttringen, hänsyn tas till delavyttringen. Som ingångs värde 
på fastigheten vid den slutliga avyttringen bör i princip redovisas skillnaden 
mellan hela det ursprungliga ingångsviirdet och den del av detta värde som 

kan anses konsumerat genom delavyttringen. En allmiin bestämmelse om 
att en delavyttring bör påverka omkostnadsbeloppet bör. som kommitten 

föreslagit, införas i lagtexten. Däremot synes det inte möjligt att i KL lämna 
detaljerade anvisningar om hur det belopp, varmed det ursprungliga in
gångsvärdet bör reduceras. skall beräknas. 

Jag vill emellertid i detta sammanhang framhålla att beräkningen av 
det belopp varmed ingångsvärdet skall minskas på grund av en delavyttring 
givetvis bör grundas på den avyttrade fastighetsdelens andel av ingångsvär
det. Om denna andel har uppskattats i samband med beriikning av rea
lisationsvinst vid delavyttringen. bör det då fastställda beloppet användas 
iiven vid den slutliga avyttringen. Har exempelvis ingångsvärdet för ett 
avyttrat markområde beräknats till 20 000 kr. bör - vid en senare företagen 
vinstberäkning i samband med avyttring av återstoden av fastigheten -
det ursprungliga ingångsvärdet for hela fastigheten reduceras med 20 000 
kr. Vad nu sagts bör gälla oavsett om markområdets andel av det ursprung
liga ingångsvärdet uppskattats med ledning av viirdenivån vid förviirvs

tillfallet eller med ledning av värdenivån då markområdet avyttrats. Det
samma bör giilla om ingångsviirdet för markområdet schablonmässigt fost
stiillts till I kr. per kvm. 

En delavyttring kan ha gjorts under sådan tid att eventuell vinst varit 

skattefri. Det kan också inträffa att eventuell vinst visserligen varit skat
tepliktig men att det vid avyttring av aterstoden av fastigheten inte går 
att utreda vilka beskattningskonsekvenser delavyttringen hade. ,\ven i detta 
fall bör man enligt min mening söka uppskatta hur stor del av det ur
sprungliga ingangsvärdet som kan anses ha belöpt på den avyttrade 

fastighetsdclen. Detta belopp kan självfallet avvika från den ersättning som 
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uppburits för området i fråga. Jag delar således inte kornmittens uppfattning 
au det ursprungliga ingångsvärdet i detta fall skall reduceras med belopp 

motsvarande erhållen ersättning. 
Beräkningen av den del av det ursprungliga ingångsvärdet som kan anses 

konsumerat på grund av en delavyttring måste ofta göras lång tid efter 
det att delavyttringen skett. Som kommitten föreslagit bör det finnas visst 
utrymme för en schablonmässig berHkning av ingångsviirdet för ett avyttrat 

markområde. Schablonen kan - i enlighet med kornmittens förslag - lämp

ligen utformas så att den avyttrade fastighetsdelens ingångsvärde anses mot
svara hälften av ersättningen för denna fastighetsdel. 

Jag vill betona att schablonregeln bör komma till användning endast då 
ingångsvärdet för det avyttrade markområdet inte går att uppskatta med 
rimligt krav på precision. Kan det exempelvis utredas att omkring 25 % 
~1v ingångsvärdet för hela fastigheten belöpt på det avyttrade markområdet, 
bör det ursprungliga ingångsvärdet anses ha reducerats med denna pro
centsats och inte schablonmässigt med belopp motsvarande 50 ''11 av kö

peskillingen mr markområdet. 
Vid bedömning om schablonregeln bör tillämpas eller inte bör det enligt 

min mening inte ha någon betydelse huruvida eventuell vinst på grund 
av delavyttringen varit skattepliktig eller skattefri. En annan sak är att ut
redningssvårigheterna normalt ökar om delavyttringen ligger långt tillbaka 

i tiden. För att underlätta en berHkning av hur stor del av ingångsvärdet 
som konsumerats vid en delavyttring bör, som en remissinstans föreslagit, 
erforderliga uppgifter angående delavyttringen antecknas i en särskild liggare 
hos Hinsstyrelsen. I liggaren bör antecknas bl. a. om delavyttringen medfört 
realisationsvinst och - om så varit fallet - storleken av ingångsvärdet på 

den avyttrade fastighetsdelen. Föreskrifter om en sådan liggare, vilka lämp
ligen bör införas i 57 ~ I rnom. taxeringskungörelsen ( 1957:513), kan utfärdas 
utan riksdagens medverkan. En anteckningsskyldighet av detta slag bör 
på sikt vlisentligt minska behovet av att anlita schablonregeln. 

Mina nu gjorda uttalanden har i första hand avsett avyttring av del av 
fastighet. Vad jag sagt är emellertid i princip tillämpligt vid marköverföring 
och markupplåtelse samt även vid benefik överlåtelse av del av fastighet. 

7.3.3 Uppskorshcstämmelser m. m. 

A llmä1111a hes1ämme/ser 

Enligt 35 ~ 2 1110111. KL kan skattskyldig, som haft skattepliktig reali
sationsvinst, i vissa fall få uppskov med beskattning av vinsten. För att 
uppskov skall kunna medges krävs bl. a. att fråga är om ett mer eller mindre 

t vångsmlissigt övertagande av eller förfogande över den skattskyldiges fas
tighet och att den skattskyldige avser att inom viss tid förvärva en fastighet 
(ersHttningsfastighetl. som är jämförlig med den fastighet till vilken rea-

JO Riksdagen 1'175176. I sam/. Nr 18() 
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lisationsvinsten hiinför sig. Med tvång avses i detta sammanhang att fas
tigheten tagits i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande eller 
att avyttringen ingått som ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre ra
tionalisering. Avyttring som föranleds av att fastigheten blivit utsatt för 

flygbuller kan också ge rätt till uppskov. Detsamma giiller när mark överförs 

genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen eller genom 
inlösen enligt 8 kap. samma lag eller när den skattskyldige fått engångs
ersättning för inskränkning i förfoganderätten till sin fastighet enligt na

turvårdslagen eller liknande författning. De närmare bestiimmelserna om 
uppskov finns i förordningen ( 1968:276) om uppskov i vissa fall med be
skattning av realisationsvinst. 

Beträffande den närmare utformningen av uppskovsinstitutet ber jag att 

få hänvisa till min redogörelse för nuvarande regler. Jag skall här endast 
erinra om att som förutsättning för uppskov gäller att den skattskyldige 
liimnat en bankgaranti motsvarande halva uppskovsbefoppet och att ersiitt

ningsfastigheten anskaffas före utgången av det tredje kalenderåret efter 
det år då realisationsvinsten uppkom. Har den skattskyldige inte förviirvat 
någon ersättningsfastighet under denna tid skall han eftertaxeras för rea
lisationsvinsten. Överstiger kostnaden för ersättningsfastigheten vederlaget 
för den sålda fastigheten får den skattskyldige fortsatt uppskov med be
skattning av hela realisationsvinsten. Detta betyder att beskattning av vin
sten blir aktuell först när den skattskyldige siiljer ersättningsfastigheten. 
Skatteanspråket realiseras då genom att uppskovsbeloppet, dvs. den icke 

beskattade realisationsvinsten. skall avräknas från ingångsvärdet för ersätt
ningsfastigheten. Understiger kostnaden för ersättningsfastigheten veder
laget för den först sålda fastigheten. får uppskov inte åtnjutas för den del 
av realisationsvinsten som motsvarar det överskjutande beloppet. Denna 
del av realisationsvinsten blir då föremål för eftertaxering. 

Kommitten har föreslagit en viisentlig utvidgning av riitten till uppskov 
vid avyttring av villor och jordbruksfastigheter. I fråga om villafastigheter 
anser kommitten att uppskov bör kunna medges iiven vid frivilliga för
siiljningar. Som villkor för sådant uppskov bör enligt kommitten gälla att 
säljaren varit mantalsskriven på fastigheten och att realisationsvinsten över

stiger 10 ''" av köpeskillingen. Dessutom krävs att den skattskyldige avser 
att förvärva en ersiittningsfastighet. Ersättningsfastigheten skall enligt kom
mitten vara en schablontaxerad villa som är avsedd att bli den skattskyldiges 
permanenta bostad. Sistniimnda krav innebiir att den skattskyldige skall 

mantalsskrivas på fastigheten. 
Niir det giiller jordbruksfastighet bör enligt kommitten möjligheten till 

uppskov med realisationsvinstbeskattningen inte begränsas till enbart för
säl_ining av elen fastighet, på vilken säl_iaren är mantalsskriven. Dels bör 
uppskovet kunna omfatta vinst vid försiiljning av del av sådan fastighet, 
dels också vinst vid försäljning av fastighet. som sambrukats med den diir 
siiljaren är mantalsskriven. Kommitten anför att uppskovet också bör kunna 
avse det fallet att den skattskyldige säljer såväl elen fastighet. diir han iir 
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mantalskriven. som en annan fastighet, Uppskov bör dock i detta fall medges 

endast om fastigheterna varit i sambruk. SH!jer en jordbrukare den fastighet 
på vilken han varit mantalsskriven. bör för uppskov med beskattningen 

kriivas att han blir mantalsskriven även på ersättningsfastigheten. Om för
säljningen avser del av den fastighet. där siiljaren är mantalsskriven, eller 

försiiljningen avser fastighet, som varit i sambruk med den där säljaren 

iir mantalsskriven. skall enligt kommitten ersiittningsfastigheten kunna sam

brukas med elen kvarvarande. Som allmän regel för uppskovet föreslås även 
hiir gälla att den skattepliktiga realisationsvinsten överstiger 10 96 av kö

peskillingen med avdrag för försiiljningskostnader. 
Uppskov bör enligt kommitten liksom hittills avse en treårsperiod. Kom

mitten föreslår dock att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestiimmer skall kunna förlänga tidsfristen med ytterligare högst tre år, 

om svårigheter föreligger för den skattskyldige att anskaffa ersättningsfas

tighet. 
Vid beräkning av realisationsvinst vid avyttring av ersättningsfastigheten 

skall f. n. ingångsvärdet för denna fastighet minskas med belopp motsva

rande den skattepliktiga realisationsvinst som uppskovet avser. Eftersom 

ingångsvärclet indexuppräknas kan detta innebära att vinsten vid försälj

ningen av ersiittningsfastigheten ökar med väsentligt större belopp än upp

skovsbeloppet. Kommitten föreslår att denna regel ändras. Enligt kommitten 

bör vid vinstberäkningen på grund av avyttring av ersättningsfastigheten 

ingångsviirclet uppriiknas på vanligt siitt. Uppskovet bör beaktas på det sättet 
att omkostnadsbeloppet minskas med belopp motsvarande realisationsvin

sten vid c.len första avyttringen. Med tillämpning av kommittens metod 
kommer således uppskovsbeloppet att öka vinsten vid försäljningen av er

sättningsfastigheten endast med sitt nominella belopp. 
Kommittens förslag om ökade möjligheter till uppskov med realisations

vinstbeskattningen vid försäljning av villor och jordbruksfastigheter har till
styrkts av ett stort antal remissinstanser. Endast i ett fåtal remissyttranden 

har kritik riktats mot förslaget. En remissinstans anför att uppskovsrätten 
inte bör anknytas till elen faktiska mantalsskrivningen på den avyttrade 
fastigheten utan att uppskov bör kunna medges om elen skattskyldige rät
teligen borde ha varit mantalsskriven på elen avyttrade fastigheten och om 
han avser att bosätta sig på ersättningsfastigheten. Några remissinstanser 

anser det motiverat att ytterligare ut vidga riitten till uppskov. 

För egen del vill jag anföra följande. Bestämmelserna om uppskov med 

realisationsvinstbeskattning vid tvångsmässig avyttring eller upplåtelse av 

fastighet har enligt vad jag erfarit fungerat tillfredsställande. Kommitten 
har inte ansett det motiverat med någon principiell ändring av dessa be

stämmelser. Jag delar den uppfattning som kommitten gett uttryck åt på 

denna punkt. 
Vad gäller avyttring av villor och jordbruksfastigheter vill jag till en början 

erinra om att sådana avyttringar normalt inte medför någon större rea

lisationsvinstbeskattning. Detta utesluter givetvis inte att enstaka försälj-



Prop. 1975/76: 180 148 

ningar av olika skäl kan ge upphov till relativt stora vinster. Är så fallet 

och avser siiljaren att inom viss tid anskaffa en Jikviirdig fastighet. kan 

det sättas i fråga om bostadsbytet skall utlösa realisationsvinstbeskattning. 

Försäljningen och ersättningsköpet kan ju i detta fall knappast sägas ha 

förbättrat den skattskyldiges ekonomiska situation. 

Jag kan mot bakgrund av det anförda i huvudsak ansluta mig till den 

av kommitten föreslagna utvidgningen av uppskovsmöjligheterna. Uppskov 

bör alltså kunna medges vid frivilliga försäljningar av jordbruksfastighet 

- eller del därav - och villa om fastigheten utgör den skattskyldiges per

manenta bostad. Ett oeftergivligt villkor för uppskov bör vara att den skatt

skyldige avser att skaffa en fastighet som är likvärdig med den avyttrade. 

Jag är diiremot inte beredd att tillmötesgå önskemålen om ytterligare ut

vidgning av rätten till uppskov. 

På några punkter finns det enligt min mening anledning att avvika från 

kommittens förslag. Som påpekats vid remissbehandlingen bör uppskovs

rätten inte vara knuten till den faktiska mantalsskrivningen utan till den 

fastighet där den skattskyldige rätteligen hade bort mantalsskrivas. Uppskov 

bör alltså komma i fråga endast om den skattskyldige hade bort vara man

talsskriven på den först avyttrade fastigheten och om han rätteligen skall 

mantalsskrivas på ersättningsfastigheten. Vad nu sagts bör i tillämpliga delar 

gälla vid bedömning av rätten till uppskov vid avyttring av del av jord

bruksfastighet. 

Det är angeläget att uppskovsrätten begränsas till sådana fall då en ome

delbar beskattning av vinsten kan antas innebära en väsentlig påfrestning 

på den skattskyldigcs ekonomi. Varje uppskovsbeslut innebär nämligen ett 

betydande merarbete för taxeringsmyndigheterna, t. ex. genom att myn

digheterna måste bevaka att ersättningsfastighet anskaffas och att uppskovs

bcloppet avräknas vid avyttring av ersättningsfastigheten. 

Kommitten har föreslagit att uppskov skall komma i fråga endast om 

realisationsvinsten överstiger I 0 % av köpeskillingen för den avyttrade fas

tigheten. Denna procentuella begränsning bör enligt min mening komplet

teras med en absolut beloppsgräns. vilken kan sättas till 15 000 kr. Uppskov 

bör alltså kunna medges endast om realisationsvinsten är större än 15 000 
kr. 

Om svårighet föreligger för den skattskyldige att anskaffa ersättnings

fastighet bör enligt kommitten tidsfristen kunna förlängas från tre till sex 

år. Med tanke bl. a. på att ersättningsfastigheten i princip skall avse den 

skattskyldiges permanenta bostad anser jag att den nuvarande perioden är 

tillräckligt lång. Någon dispensregel bör alltså inte införas. Däremot bör 

emellertid tidsfristen såvitt gäller villor kunna begrHnsas från tre till två 

år. Avser uppskovet en avyttrad villafastighet, skall alltså ersättningsfas

tigheten anskaffas före utgången av det andra kalenderåret efter det år, 

då avyttringen skedde. 
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Vid avyttring av ersiiltningsfastigheten bör man. anför kommillen, ta 
hänsyn till det medgivna uppskovet på det sättet att uppskovsbeloppet läggs 
till den realisationsvinst (eller minskar den realisationsförlust) som avytt

ringen annars skulle ha föranlett. Förslaget innebäratt uppskovsbcloppet kom
mer att påverka vinstberäkningen vid avyttring av ersättningsfastigheten 

med sitt nominella belopp och inte - som f. n. är fallet - med ett index
uppräknat belopp. Kornmittens förslag bör enligt min uppfattning genom
föras. 

A 1·siit111i11g till åtl!ra11skaf/i1i11g.~fhnd 

Enligt förordningen ( 1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för av
sättning till fond för återanskaffning av fastighet kan rörelseidkare, som 
avyttrar fastighet. få avdrag vid beriikningen av nettointiikt av rörelse för 
belopp som avsätts till återanskaffningsfond. För att avsättningen skall vara 
avdragsgill fordras bl. a. att fastigheten använts i rörelsen och att elen skatt
skyldige har för avsikt att anskaffa annan fastighet för användning i rörelsen. 
Vidare krävs att elen skattskyldige överliimnar en av bank eller annan kre
ditinrättning utfärdad garantiförbindelse motsvarande halva fondavsättning
en. Fonden skall tas i anspråk senast under det beskattningsår, för vilket 
taxering sker under tredje taxeringsåret efter det. då avdrag för avsällningen 
medgavs. Denna tidsfrist kan förliingas med högst tre år. Om de avsatta 
medlen inte har tagits i anspråk på föreskrivet sätt skall rörelseidkaren ta 
upp motsvara:ide belopp som intiikt. 

Kommitten föreslår att möjligheten att utnyttja återanskaffningsfond ut
vidgas till att gälla även niir ersällningsfastighet anskaffats eller byggnad 

uppförts redan före det beskattningsår. då fastighet avyttrats. Härigenom 
erhålls överensstämmelse med vad som gäller enligt förordningen om upp
skov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst. Som villkor för upp
skovet bör dock gälla all det kan antas att fastigheten har förvärvats eller 
byggnaden uppförts för att ersätta den tidigare avyttrade fastigheten eller 
byggnaden. 

Kommittens förslag, som inte föranlett några inviindningar vid remiss
behandlingen, bör enligt min uppfattning genomföras. 

7.3 .4 A 1:rttri11g m· skog.~f'ast~r:het 

Vid avyttring av en jordbruksfastighet med växande skog beskattas den 
del av vederlagen för fastigheten som kan anses belöpa på skogen i första 
hand enligt realisationsvinstreglerna. Är realisationsvinsten i sin helhet skat
tepliktig - detta förutsätter att innehavstiden understiger två år - kommer 
någon beskattning av inkomst av skogsbruk över huvud taget inte i fråga. 

Ar däremot 75 96 av realisationsvinsten skattepliktig kan beskattning i för
värvskällan jordbruksfastighet äga rum, dock högst till ett belopp motsva

rande 25 'Ai av realisationsvinsten. Om realisationsvinst inte uppkommit 
vid avyttring av skogsfastighet har i praxis den skattskyldige inte ansetts 
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kunna beskattas för intäkt av skogsbruk. 
Kommitten framhåller att den inkomst. som erhålls vid avyttring av väx

ande skog i samband med avyttring av marken, utgör avkastning av fas

tigheten. Enligt kommittens uppfattning synes det knappast linnas sUI att 

undanta sådan avkastning från beskattning. Kommitten föreslär diirför att 

inkomst genom avyttring av skog i samband med avyttring av fastighet 

beskattas i dess helhet som inkomst av jordbruksfastighet. Skattepliktig 

realisationsvinst skall anses ha uppkommit endast till elen del sådan vinst 

överstiger inkomsten av skogsbruk. 

Den av kommitten föreslagna omläggningen av beskattningen vid för

siiljning av skog tillsammans med marken har fått ett ganska negativt mot

tagande. Ett stort antal remissinstanser anför att det är oliimpligt att införa 

nya regler för skogsbeskattningen innan hela detta regel komplex blir föremål 

för en genomgripande översyn. 

llur skogsinkomster bör beskattas i framtiden lir f. n. föremål för över

viiganclen inom linansdepartementet. I enlighet med vad som framförts 

vid remissbehandlingen anser jag det mindre lämpligt att föregripa dessa 

överväganden genom en delreform av det slag som kommitten föreslagit. 

I detta lagstiftningsiirende bör enligt min mening reglerna för skogsbeskatt

ningen inte lindras utöver vad som direkt föranleds av mitt förslag be

triilfande realisationsvinstbeskattningen. 

Beskattning såsom intl"ikt av skogsbruk på grund av avyttring av skogs

fastighet kan f. n. komma i fråga endast om avyttringen föranlett reali

sationsvinst som är skattepliktig till 75 % . Som intäkt av skogsbruk kan 
i dessa fall tas upp högst 25 96 av realisationsvinsten. Ar hela realisations
vinsten skattepliktig - vilket förutsätter att avyttringen skett inom två år 
från förvärvet - beskattas den del av vederlaget för fastigheten som belöper 
på skogen uteslutande som en realisationsvinst. Beskattning såsom intiikt 

av skogsbruk har heller inte ansetts kunna ske om fastighetsavyttringen 
inte medfört realisationsvinst. 

Jag har i det föregående föreslagit att vid fastighetsavyttring uppkommen 

realisationsvinst skall anses skattepliktig till I 00 9il oavsett innehavstidens 

längd. Nuvarande reducering av skatteplikten till 75 % efter två års innehav 

föreslås alltså böra slopas. Denna skiirpning av realisationsvinstbeskattningen 

medför att den del av realisationsvinsten som tidigare kunde beskattas som 
intäkt av skogsbruk alltid kommer att realisationsvinstbeskattas. Detta över

ensstämmer med vad som f. n. normalt gäller när en skogsfastighet avyttras 

inom två år från förvärvet. 

Jag f<ireslår mot bakgrund av det anförda att vederlag för växande skog 

som avyttras tillsammans med marken uteslutande skall beskattas som rea

lisationsvinst. Nuvarande bestämmelser om samordning mellan skogsbc
skattning och realisationsvinstbeskattning bör således upphöra att giilla. Jag 

vill dock betona att detta får ses som en provisorisk lösning intill dess 

beskattningen av skogsinkomster blir fi:iremål för en mer genomgripande 

översyn. 
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7.4 Avyttrin~ a\ akti~r 

7.4.1 . IJ/111änna regler .f(ir rins1beräk11i11gen 

I 11/edni11g 

Vinst som uppkom mer vid icke yrkesm;issig avyttring av aktier beskattas 
enligt 35 ~ 3 mom. KL. Vid denna beskattning görs i princip inte någon 

skillnad mellan börsnoterade och andra aktier. Det finns dock vissa slir
bcstämmelst:r om aktier i fåmansbolag. Dessa behandlar jag i avsnitt 7.4.3. 
De regla som gäller fiir aktier tilliimpas också på fondandelar och teck
ningsrlitter till aktier, andelar i aktiefonder. ekonomiska föreningar och han
delsbolag samt vissa dlirmed jlimförliga riittigheter. För aktier och andelar 
i s. k. äkta bostadsföretag giiller diiremol andra regler <35 ~ 4 mom. KL). 

Kommitten förordar att de nya regler som den föreslagit för aktier tilliimpas 
liven på obligationer. förlagsbevis och viss annan lös egendom som f. n. 

beskattas enligt 35 ~ 4 mom. KL. Jag kommer senare i avsnitten 7.5.3 och 
7.5.4 att ta upp denna fråga om utvidgning av tilliimpningsområdet för 
aktievinst reglerna. 

Nlir jag i det följande talar om "aktier" syftar jag, om inte annat framgår 
av sammanhanget, på egendom som f. n. omfattas av bestlimmelserna i 

35 ~ 3 mom. KL. 

H111·11dprinciprrna jbr aktierinstbeskatt11inge11 

Enligt nuvarande regler beskattas hela vinsten om aktie avyttras inom 
två år från förvärvet. Diirefter reduceras den skattepliktiga andelen stegvis 
så att den efter tv:\ men mindre än tre år utgör 75 % , efter tre men mindre 
iin fyra år 50 96 och efter fyra men mindre än fem år 25 % av vinsten. 
Någon indcxuppr2ikning av anskaffningskostnaden är inte tillåten. Med vinst 
avses alltså här den nominella vinsten. Vid avyttring av aktie som innehafts 
fem är eller mer sker beskattningen enligt en schablonregel. som inneblir 
att 10 "" av nettoförsliljningspriset, dvs. försiiljningspriset efter avdrag för 
försiiljningsomkostnader, tas till beskattning. Framstår det som sannolikt 
att avyttringen skett utan vinst eller med en vinst som inte överstiger 5 "<• 
av försiiljningspriset sker dock inte någon beskattning. liar aktie avyttrats 
genom t vångsförsiiljning beräknas vinsten inte till högre belopp än enligt 
schablonregeln. 

I !ar aktie förv~irvats genom arv. testamente. gåva eller annat benelikt 
fång skall man vid bestiimmande av innehavsti.den gå tillbaka till närmast 
föregäende onerösa fång. Om skattskyldig har flera aktier av samma slag. 
som han förviirvat vid olika tidpunkter. får han vid avyttring av några av 
dessa 01ktier sjiilv avgöra vilka aktier som skall anses avyttrade. Det föreligger 

alltså inte något krav på identitet mellan förvärvad och avyttrad aktie. Om 
aktier forviirvats genom fondemission eller vid nyemission på grundval av 
egna aktier. anses de nya aktierna förvärvade vid samma tidpunkt som 
de ~ildrc. 
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Kommitten anser att det från principiell synpunkt är riktigast att ak
tievinstbeskattningen även efter liingre tids innehav triiffar den verkliga 

vinsten. Samtidigt har kommitten framhållit att en beskattning som bygger 

på den verkliga vinsten kan medföra betydande kontroll- och utrednings

svårigheter. Kommitten anser dock inte att dessa svårigheter utgör något 

avgörande hinder mot att välja denna beskattningsmctod. Den föreslår att 

hela vinsten beskattas vid avyttring av aktie som innehafts kortare tid iin 

två år, medan 30 % av vinsten tas till beskattning vid senare avyttring. 
Enligt kommittens uppfattning medför en beskattning av 30 96 av vinsten 

i stort sett samma skatteuttag som nuvarande schablonregel. 
flertalet remissinstanser instämmer i att det i princip iir riktigt att låta 

beskattning av verklig vinst ersiitta nuvarande schablonregel. även om de 

samtidigt i likhet med kommitten understryker de praktiska svårigheterna. 
I regel har dessa remissinstanser också godtagit att beskattningen skall avse 

den nominella vinsten. Några remissinstanser har dock ansett att index

uppräkning av anskaffningskostnaden bör få ske. medan andra med hänsyn 

till befarade tillämpningssvårigheter föreslagit att en schablonregel införs 

som alternativ till beskattningen av verklig vinst. Jag avser att strax åter

komma till frågorna om indexuppräkning och schablonregler. De remiss

instanser som godtagit förslaget om nominell vinstbeskattning. har i regel 
också accepterat elen föreslagna pro.;'.entsatsen. dvs. 30 % . I några fall föreslås 

dock en höjning. bl. a. av LO som anser att procentsatsen inte bör understiga 

75 % . Organisationer som företräder näringslivet och aktiespararna vill å 

andra sidan ha en lägre procentsats än den kommitten föreslagit. 
I likhet med kommitten och flertalet rernissinstanser anser jag att starka 

principiella skäl talar för en övergång från schablonbeskattning till beskatt

ning av verklig vinst. Detta är motiverat redan av det skiilet att en scha
blonregel i vissa fall leder till materiellt otillfredsställande resultat. En be
skattning av verklig vinst ger bättre överensstämmelse med de regler s0m 
gäller för beskattning av vinst vid fastighctsförsäljning. Anledningen till 
att man vid 1966 års reform Lindå valde en schablonregel för beskattning 

av vinst vid avyttring av äldre aktieinnehav var att en beskattning av verklig 

vinst befarades medföra alltför stora praktiska problem. Det betonades att 
aktieägandet kunde förväntas bli relativt spritt genom aktiesparklubbar och 

på annat siitt och att reglerna därför måste vara lätta att förstå och tillämpa. 

De praktiska synpunkterna har i och for sig fortfarande samma betydelse. 

Utgångsläget är dock annorlunda i dag än det var år 1966. Då giillcle det 

att gå över från ett system. som innebar att vinster vid avyttring efter fem 

års innehav var skattefria. till ett system med en i tiden obegriinsad ak

tievinstbeskattning. Man kunde räkna med att många aktieiigare med tanke 

på elen skattefrihet som inträdde efter fem år inte hade bevarat det underlag 

som behövdes för en riktig vinstberäkning. I dag har systemet med en 

i tiden ohegr~insad beskattning ti!Uimpats i nästan tio år. Även om beskatt

ningen vid avyttring av äldre aktier sker efter schablon har en aktieägare 
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iindå numera större anledning iin tidigare att bevara sitt underlag för vinst
beriikningen. eftersom han kan undgå beskattning enligt schablonregeln 
genom att göra sannolikt att försiiljningen skett utan vinst eller med en 
vinst som understiger 5 ':'1i av försiiljningspriset. 

Till dessa skillnader i det faktiska utgängsliiget kommer att kommitten 

har utarbetat en ny metod för beräkning av anskafTningskostnaden för iildre 
aktieinnehav. Denna metod bör tillsammans med vissa hjHlpreglersom kom
mitten också föreslagit kunna betydligt unclerliitta tilliimpningen. Jag kom

mer i det följande att mer utförligt diskutera dessa förslag och kommer 
då att förorda vissa kompletteringar i förenklingssyfte. Jag anser all kom
mittens förslag med dessa kompletteringar skapar tillriickliga förutsiittningar 
för ett system som bygger på principen om beskattning av verklig vinst 
iiven vid försäljning av aktier som innehafts liingre tid. 

Jag tillstyrker således förslaget om beskattning av verklig vinst. I likhet 
med kommitten anser jag att indexuppriikning av anskaffningskostnaden 
inte bör komma i fråga. Beskallningen bör alltså i princip avse den nominella 
vinsten. I liinsyn till förviintade ändringar i penningviirdet för tas niir man 
bestämmer hur stor andel av vinsten som skall beskattas. Under en relativt 
kort initialperiod bör hela vinsten vara skattepliktig. Oiirefter bör den skat
tepliktiga andelen reduceras. Kommillcn har foreslagit att 30 ",, av vinsten 
skall beskattas efter initialperiodens utgång. Den har bedömt att detta förslag 
innebiir i stort sett samma ullag som enligt nuvarande schablonregel ( 10 ",; 
av nelloförsiiljningspriset). Som jag tidigare anfört anser jag all rättviseskiil 
och fördelningspolitiska skiil talar för en viss skiirpning av aktievinstbe
skau ningen i förhållande till nuläget. Jag föreslår att 40 "., av vinsten tas 
till beskattning vid avyttring efter utgången av initialperioden. 

Förslaget att den skattepliktiga andelen av realisationsvinsten efter 
en initialperiod skall reduceras från 100 till 40 % inneblir att en tvlir övergång 
från full till reducerad beskattning sker vid periodens utgång. Även obe
tydliga förskjutningar av tidpunkten för förviirvet eller avyttringen kan med 
sådana regler få stor bet~'delse for skatteuttaget. Av denna anledning kunde 
man överviiga att behålla nuvarande system med en stegvis avtrappning 
av skatteplikten. Mot en sådan lösning talar dock praktiska skiil och iiven 
önskemålet att befriimja rörligheten på aktiemarknaden. Man kan diiremot 
uppnå viss förenkling och samtidigt förbättra kontrollmöjligheterna genom 
att låta det kalenderår. under vilket aktien har forviirvats. bli avgörande 
for skattepliktens omfattning. Ett par remissinstanser har foreslagit att full 
beskattning skall ske vid avyttring av aktier som fiirv~irvats under avytl

ringsåret eller det närmast föregående kalenderåret. Förslaget innehiir att 

skatteplikten reduceras efter en initialperiod som varierar mellan ett och 
två år. Enligt min uppfallning iir den föreslagna perioden llir kort. Jag föres lär 
att regeln i stiillet utformas så att full beskattning sker vid avyttring av 
aktier som har förvärvats under avyttringsåret eller nägot av de tvä niirmast 
föregående kalenderåren. Detta innebär att initialperioden alltefter omstiin-
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digheterna kommer att umfotta mellan l vit och tre år. Aktier som har in
nehafis liingre tid lin under initialperioden kallar jag i det följande "iildre" 

aktier. 

I principiell överensstiimmclse med vad som giiller i dag bör - oberoende 

av innehavstidens längd - inte mer iin 40 ')(, av vinsten beskattas vid tvångs

försiiljning. 

Beräk11i11g m· anska//i1ingskos111acl 

Enligt nuvarande regler beriiknas vinst vid avyttring av aktier som in

nehafts kortare tid jn lem är till belopp som motsvarar skillnaden mellan 

<i ena sidan l'örsiiljningspriset l)Ch å andra sidan anskaffningskostnaden och 

andra kostnader i samband med fön iirv och a\·yttring (provision, stäm
pelavgift m. m.). lndexuppriikning av anskaffningskostnad m. m. iir inte till

låten. Har aktie fördrvats genom benetikt fång anses anskaffningskostnaden 

motsvara det vederlag som betalades vid niirmast föregäende onerösa fäng. 

Som tidigare anförts kriivs inte att identitet föreligger mellan förviirvacl och 

avyttrad aktie. I !ar skattskyldig !lera aktier av samma slag, som förviirvats 

för olika kostnad. och avyttrar han endast någon eller några av dem, har 

han säledes riitt att sjiilv avgöra vilka aktier som skall anses avyttrade. 
Kommitten avvisar tanken p[i en indexuppriikning av anskaffningskost

naden för aktier. Den föreslår inte heller i övrigt någon ändring i fråga om vinst

hcriikningen för aktier som avyttrats inom initialperioden. För aktier 
som innehafts i t vä år eller mer - lilclre aktier - föreslås däremot ett system 
med obligatorisk genomsnittsberäkning av anskaffningskostnaden. Systemet 

innebiir att anskaffningskostnaden för iildre aktier skall beriiknas på så siitt 
all den sammanlagda anskaffningskostnaden för alla lildre aktier av samma 

slag vilka den skattskyldige innehar vid avyttringstillfallet fördelas lika på 
de aktier som ingår i gruppen. Har elen skattskyldige såviil iildre som nyare 
aktier av samma slag och avyttrar han några av dem, fär han enligt kom
mitten iiven i fortsiittningen sjiilv avgöra om avyllringen skall anses omfatta 

iildre eller nyare aktier. Anses iildre aktier avyttrade, skall anskaffnings

kostnaden för dem bestämmas enligt de nya reglerna för genomsnittsbe
riikning. 

Som framgått av min tidigare n:dogörclse for nuvarande regler (avsnill 

4.1.1) skall man vid beriikning av anskaffningskostnad för teckningsriitter 

och delbevis göra en proportionering, diir man utgår hl. a. frän aktiernas 

anskaffningskostnad. Kom minen föreslår i princip inte någon iindring i dessa 

regler. Iliinför sig tcckningsriitt eller dclhcvis till iilclre aktier. inncbiir kom

millens förslag all det iir de iilclre aktiernas genomsnittliga anskaffnings

kostnad som i fortsäuningen skall liiggas till grund för proportioneringen. 

För teckningsriitter föreslår kommitten i förenklingssyfte all man som al

ternativ skall få använda en siirskild schablonregel. till vilken jag strax skall 

återkomma. 
Kommiuen har förutsall all tillriickligt underlag för genomsnittsberiik-
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ningen skall finnas tillgängligt genom att de skattskyldiga i sina sjiilvde
klarationer varje år Himnar en relativt utförlig redovisning a\· sitt aktie
innehav. Beträffande äldre aktier forutsiitts således att för varje aktieslag 
redovisas dels antal aktier och summa anskaffningsviirde vid årets ingång 
(ingående balans). dels under året tillkommande och avgäende poster, dels 

antal aktier och summa anskaffningsviirde vid årets utgång (utgående ba

lans). Uppgifterna om utgående balans skall föras över till nästa års de

klaration och redovisningen skall sedan fullföljas kontinuerligt från år till 

år. Någon prövning av uppgifterna från taxeringsrnyndighetens sida för

utsiitts inte ske förrän i s;tmhand med den vinstheriikning som skall göras 

när aktierna avyttras. 
Förslaget om genomsnittsberiikning oml~1ttar endast aktier och alltså inte 

andelar i aktiefonder. handelsbolag och ekonomiska föreningar eller annan 
sådan egendom som f. n. behandlas på samma siitt som aktier. 

Remissinstanserna har i allmiinhet stiillt sig positiva till kommittens för
slag om beräkning av anskaffningskostnad. I några yttranden har dock ifrå

gasatls om inte indexuppr~ikning bör rå ske. Ett par remissinstanser har 

föreslagit att genomsnittsberäkningen skall vara frivillig. I övrigt har anförts 

vissa betänkligheter beträffande den av kommitten förutsatta årliga redo

visningen. Flera remissinstanser har befarat att redovisningen kommer att 

bli alltför betungande för många skattskyldiga och att riskerna for felföringar 
blir stora. Man har i en del fall efterlyst uttryckliga regler. som ger be

skattningsmyndigheterna möjlighet att framtvinga redovisningen. och man 

har även ansett att möjligheter till särskild faststiillelsetalan angående de 

årliga uppgifterna bör finnas. I ett yttrande har föreslagits att skattskyldig 

som förviirvat aktier genom arv eller gåva skall få räkna boupptecknings
respektive gåvodeklarationsvärdet som anskaffningskostnad. 

För egen del får jag anfbra följande. 
I likhet med kommitten och det överviigancle antalet remissinstanser anser 

jag att indexuppräkning av anskaffningskostnaden for aktier inte bör komma 

i fråga. Främst praktiska skiil talar mot en sådan lösning. eftersom elen 
- till skillnad mot förslaget om genomsnittsberäkning - förutsLitter att för
värvstidspunkterna för iildre aktier hålls aktuella. 

Den föreslagna genomsnittsberäkningen kan i många fall innebära en 

värdefull förenkling. Om den skattskyldige har nera äldre aktier av samma 

slag och avyttrar några av dem, blir det inte nöclviindigt att beriikna an
skaffningskostnaden för enstaka avyttrade aktier. Det kommer att vara till

räckligt att utreda den totala anskaffningskostnaden för alla iildre aktier 

av ifrågavarande slag som den skattskyldige innehade vid avyttringstillfallet. 

Förutom förenklingsvinstcn vinner man också fördelar fran kontrollteknisk 

synpunkt. Av vad jag tidigare anfört framgår att en skattskyldig, som Liger 

nera iilclre aktier av samma slag vilka förvärvats för olika pris. har riitt 

att vid delavyttring själv avgöra vilka aktier som skall anses avyttrade. Till

liimpas genomsnittsberiikning, kan han inte liingre genom sitt val av aktier 
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påverka resultatet av delavyttringen. Bl. a. med hiinsyn hiirtill anser jag 
i likhet med kommitten att genomsnittsbcräkningen av kontrolltekniska 
skiil bör vara obligatorisk för alla skattskyldiga och för alla slags fälre aktier. 

Jag tillstyrker alltså kommittens förslag om en obligatorisk genomsnitts

beräkning för iildre aktier. Som kommitten föreslagit kommer den genom
snittliga anskaffningskostnaden för iildre aktier också att ligga till grund 
för beriikning av anskaffningskostnaden för teckningsrätter och delbevis 
som hiinför sig till dessa aktier. Metoden bör iiven tilliimpas på andelar 
i aktiefonder men diiremol inte på övrig egendom som vid sidan av aktier 
omfattas av 35 ~ 3 mom. KL 

.:\ven om genomsnittsberiikningen förenklar förfarandet. kriivs dock fort
farande att det vid vinstberiikningen linns uppgifter om den totala anskaff
ningskostnaden för äldre aktier. Kommitten har riiknat med att sådana upp
gifter skall hållas tillgiingliga genom att de skattskyldiga i sina självdekla
rationer fortlöpande redovisar sina aktier och anskaffningskostnaderna för 
dem. Enligt min mening kommer en sådan redovisning, om den verkligen 
fullgörs på det siitt som kommitten förutsatt. att vara ett utmiirkt hjälpmedel 
bäde för de skattskyldiga sjiilva och för beskattningsmyndigheterna. Det 
är diirför önskvärt att man genom information till de skattskyldiga och 
genom att tillhandahålla for iindamålet avfattade deklarationsblanketter ver
kar för att en fortlöpande och korrekt redovisning liimnas. En annan fråga 
iir om redovisningen skall vara obligatorisk. Vissa uppgifter måste redan 
i dag himnas. nämligen sådana uppgifter om aktieinnehav. avkastning m. m. 
som behövs för den årliga inkomst- och förmögenhetstaxeringen. Frågan 
Ur om man bör ålligga de skattskyldiga att därutöver liimna sådana uppgifter 
om anskaffningskostnad m. 111. som behövs först vid en framtida vinst
beräkning. Om uppgifterna görs obligatoriska, bör taxeringsmyndigheterna 
kontrollera att skyldigheten fullgörs och alltså varje år avstämma och kon
trollera uppgifterna och begiira in de uppgifter som saknas. Taxeringsmyn
digheterna bör i så fall också ha möjlighet att med verkan för den framtida 
realisationsvinstberiikningen korrigera elen skattskyldiges uppgifter. Detta 
torde i sin tur göra det nödvändigt att öppna möjligheter för skattskyldig 
och taxeringsintendent att få uppgifterna prövade i siirskilcl process. Man 
måste med andra ord tillåta att fastställelsetalan förs beträffande sådana 
uppgifter som får betydelse först vid en framtida taxering. Det blir också 

nöclviindigt att reglera vilka påföljder som skall intriida, om skattskyldig 

viigrar att liimna den årliga redovisningen eller ger felaktiga uppgifter. Det 
iir att miirka att uppgifternas betydelse för realisationsvinstberiikning och 

skatteuttag i regel inte kommer att vara kiind när ansvarsfrågan skall prövas. 
Ett system av det slag som jag här skisserat skulle bli betungande mr 

såviil de skattskyldiga som taxeringsmyndighetcrna. A ven om systemet 
fungerade på ett acceptabelt siitt. skulle det iindå inte ge några garantier 
för att tillriickliga uppgifter alltid fanns tillgiingliga vid realisationsvinst
beriikningen. Redovisningen kan förekomma eller den skattskyldige kan 
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t. ex. ha förvärvat aktierna genom gåva eller annat benefikt fång utan att 
ha fåll någon uppgift om föregående ägares anskaffningskostnad. 

Med hänsyn till det anförda anser jag att man bör avstå från ell system 
med obligatorisk löpande redovisning av anskaffningskostnad m. m. Frågan 
om anskaffningskostnaden får prövas i samband med taxeringen för det 
år då avyttring sker. Den skattskyldige har clå att liimna de uppgifter som 
behövs för en korrekt vinstberäkning. Enligt cle allmänna bevisregler som 
gäller för taxeringsprocessen skall han i princip kunna visa att yrkade avdrag 

är beriittigade. En korrekt utförd redovisning av det slag som kommiuen 
föreslagit kan vara ett lämpligt bevismedel. Han kan även behöva förete 
fondnotor eller andra handlingar angående sitt förvärv av aktierna. 

Ett system med obligatorisk genornsnittsberäkning av anskaffningskost
naden för iildre aktier och en frivillig ärlig redovisning av det slag som 
kornmitten förordat torde ofta ge tillräckligt underlag för vinstberlikningen. 

Åtminstone bör detta giilla aktier i fåmansföretag och andra aktier som 
inte iir föremål för allmän omsiittning. I fråga om aktier som ifr noterade 
på Stockholms fondbörs eller börs i utlandet kan det dock vara betydligt 
svårare att etier llingre tids innehav få fram erforderlig utredning om an
skaffningskostnaden, särskilt när aktierna förvärvats genom arv, gåva eller 

annat bcnefikt fång eller när en eller nera emissioner förekommit under 
innehavsticlcn. Detsamma giiller aktier som noteras på Svenska fonclhand
lareföreningcns kurslista eller som är föremål för liknande notering i utlandet. 
Jag anser att man med tanke på dessa och liknande fall bör införa en hjälp
regel, som gör det möjligt för skattskyldig att falla tillbaka på ett scha
blonbelopp om han finner det svårt att utreda elen faktiska anskaffnings
kostnaden. Jag föreslår att anskaffningskostnaden i nu avsedda fall skall 
kunna schablonmässigt bestiirnmas till ett belopp som motsvarar hälften 
av nettoförsäljningspriset för aktien, dvs. försiiljningspriset efter avdrag får 
kostnader i samband med avyttringen. Vill den skattskyldige hellre liigga 
den faktiska anskaffningskostnaden till grund för vinstbcrlikningen. skall 
han ha rätt att göra det. Han måste då tilHimpa den metod för genom
snittsberäkning som jag tidigare beskrivit. Denna metod förutsätter i princip 
att han kiinner till elen totala anskaffningskostnaden för alla sina vid av
yttringstillfallet innehavda lildre aktier av samma slag som den avyttrade. 
Om emellertid säkra uppgifter saknas beträffande någon eller några av de 
aktier som ingår i gruppen, bör det ändå vara möjligt för honom att visa 
ett minsta anskaffningsviircle som cless<J aktier hör åsättas vid genomsnitts
beräkningen. Detta minsta värde kan bestiimmas t. ex. med ledning av vad 
som är känt om noteringarna på aktien under elen period då förvärvet kan 

antas ha skett. Som en allmän riktpunkt bör giilla att det inte stiills alltför 
höga krav på exakthet vid genomsnittsber1ikningen. 

Om en skattskyldig kan göra sannolikt att en genomsnittsher~ikning, som 
utförs enligt nu angivna principer. leder till högre v[irdc iin schablonbeloppet 
bör detta högre värde anses som anskaffningskostnad vid vinstber[ikningen. 
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Om han å andra sidan hellre vill tillämpa schablonregeln. bör detta i nor
malfallet godtas av taxeringsmyndighetcn. Endast i de fall då det av om
stiindigheterna klart framgår att en genomsnittsberiikning skulle leda till 
!Hgre värde iin schahlonbeloppet, hör detta liigre värde ligga till grund för 

vinstberäkningen. Så kan t. ex. vara fallet om det med hänsyn till vad elen 

skattskyldige uppgivit om tiden för forviirvet och de börsnoteringar på aktien 
som då förekommit är uppenbart att schahlonbeloppet är för högt. 

Den schablonregel som jag hiir föreslagit kan sammanfaltas enligt följande. 
Avyttrar skattskyldig sådana äldre aktier. som noteras på hörs eller är föremål 
för liknande notering. skall anskaffningskostnaden anses utgöra hälften av 
vad han får för aktien efter avdrag för avy1tringskostnaderna (nettoförsälj
ningspriset). Kan han göra sannolikt att en genomsnittsberäkning skulle 
leda till elt högre värde. skall dock ·detta högre viircle anses som anskaff
ningskostnad. Framstår det å andra sidan som uppenbart att anskaffnings
kostnaden, heräknacl enligt genomsnittsmetoden. iir liigre än halva netto

forsiiljningspriset skall det lägre värdet ligga till grund for vinstberäkningen. 
Samma schablonregel bör få tilliimpas vid avyttring av iildre andelar i 

aktiefonder, dvs. andelar som förvärvats tidigare än två år före ingången 
av avyttringsåret. Detta bör giilla oavselt om andelen iir noterad eller inte. 
Även vid avyttring av teckningsrätt eller delbevis, som hänför sig till äldre 

noterad aktie, bör motsvarande schablonbcriikning vara tillåten. Detta in
nebiir att anskaffningskostnaden för avyttrad teckningsrätt eller delbevis 
får beräknas till belopp motsvarande halva nettoförsiiljningspriset, om inte 
den skattskyldige kan göra sannolikt att en beräkning med utgångspunkt 
i aktiens anskaffningskostnad. bestämd enligt metoden för genomsnitts
beriikning, leder till högre belopp eller det framstår som uppenbart att be
riikningen leder till liigre belopp. 

Retriiffande principerna för beriikning av anskaffningskostnad vill jag slut
ligen tilliigga följande. Det har inte varit min avsikt att föreslå någon ändring 
i de regler som tillämpas vid benefika fång. Om inte annat följer av den 
nya schablonregeln skall man alltså i dessa fall fortfarande i princip gå tillbaka 
till närmast föregående onerösa fång vid bestämmande av anskaffnings
kostnaden. Jag kan alltså inte ansluta mig till det i ett remissyttrande fram
förda förslaget alt i arvs- och gåvofall riikna aktiens boupptecknings- resp. 
g{1vodeklarationsvärcle som anskafT ni ngskost nad. 

Srlwblo1111\'drag 111. 111. 

'.'Juvarande schablonregel innebär alt 10 °i, av nettoförsäljningspriset för 

aktie tas till beskattning, om aktien innehafts fem år eller mer och det 
inte rramstår som sannolikt alt avyttringen skett utan vinst eller med vinst 
ej överstigande 5 % av forsiiljningsprisct. Från vinst som beräknas enligt 
schablonregeln får göras avdrag med 500 kr. För samtaxerade skattskyldiga 
gäller etl gemensamt avdragsbclopp på 500 kr. Avdraget medför att äldre 
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aktier - eller teckningsrätter och delbevis som hiinför sig till iildre aktier -
kan s;iljas for sammanlagt 5 000 kr. under ett beskattningsår utan att for
siiljningen leder till beskattning (10 % av 5 000 kr. = 500 kr.l. 

Kommitten har avvisat tanken på att föreslå någon allmän schablonregel 
som alternativ till bes1iimmelscn om beskattning av verklig vinst. Den anser 
vidare att nuvarande avdrag på 500 kr. kan slopas. För att underliitta vinst
bcriikningen vid försiiljning av teckningsrätter föreslår den dock att skatt
skyldig vid s~kliin försiiljning skall ha riitt att beräkna anskaffningskostnaden 
enligt schablon till belopp som motsvarar 2/3 av nettoförsiiljningspriset. 

Vid remissbehandlingen har i en del fall framförts önskemål om att nu
varande eller någon liknande allmiin schablonregel skall få tilliimpas vid 
sidan av huvudregeln om beskattning av verklig vinst. Vidare har Oera 
remissinstanser föreslagit att ett schablonavdrag skall behållas i systemet. 

För egen del får jag anföra följande. De bestiimmelser som jag tidigare 

har föreslagit för beriikning av anskaffningskostnad för aktier innefattar bl. a. 
en schablonregel för bestämmande av anskaffningsvärdet för iildre börs
noterade aktier. Det är enligt min mening inte motiverat att vid sidan diirav 
införa någon allmiin schablonregel för beriikning av vinst vid försiiljning 
av aktier o. d. Eftersom mitt förslag om beräkning av anskaffningskostnad 

avses omfatta iiven bl. a. teckningsriitter som iir hiinförliga till iildre börs
noterade aktier. finns ej heller någol behov av den av kommitten föreslagna 
schablonregeln för bestiimmande av anskaffningskostnad för teckningsrätter. 

Diiremot anser jag i likhet med Oera remissinstanser att starka praktiska 
och administrativa skiil !alar för att medge ett schablonavdrag vid avyltring 
av egendom som innehafts under Hingre tid lin initialperioden. Ett sådant 
avdrag underlii1tar i hög grad deklaration och taxering i alla de fall då endast 
teckningsrätter, delbevis eller smärre aktieposter sålts under beskattningsåret. 
Jag föreslar att schablonavdrag liksom hiuills medges med 500 kr. För sam
taxerade skattskyldiga bör gälla ett gemensamt avdragsbelopp på 500 kr. 
Enligt min mening bör schablonavdraget medges vid avyttring av all egen
dom som avses i 35 ~ 3 mom. KL under förutsiiltning att den avy1trade 
egendomen förviirvats mer iin två år före ingången av avyttringsåret. 

/11gd11gsl'ärde vid ö1·ergången 

Med hiinsyn till svårigheterna att i vissa fall faststiilla anskaffningskost
naden för iildre aktier föreslår kommitten siirskilda hjiilprcgler för beriikning 
av ingångsviirdc på sådana aktier som vid övergången till de nya reglerna 

innehafts minst fem år. Med utgångspunkt från att reglerna skall börja till
liimpas beskattningsåret 1976 föreslå~ i princip att som ingångsviirde skall 
riiknas 2/3 av det belopp till vilket aktien skall tas upp vid 1976 års for
mögenhetstaxering eller - om aktien inte iir föremål r9r notering på börs 
eller liknande - hela detta belopp. För börsnoterade aktier inncbiir förslaget 
alltså att den skattskyldige får räkna 2/3 av viirclet per den 31 december 
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1975 som anskaffningskostad. Samma regler som för aktier föreslås också 
giilla för andelar i aktiefonder och ekonomiska föreningar. Hjiilpreglcrna 
iir avsedda att vara frivilliga. Den skattskyldige får. om han så önskar. i 
smilet utgå fn"\n den faktiska anskaffningskostnaden. 

Förslaget om ingångsdrde för börsnoterade aktier har i allmiinhet god
tagits av remissinstanserna. Mot förslaget i övrigt har däremot riktats vissa 
anmärkningar. Bl. a. har företagsskattebereclningen ansett att förslaget såvitt 
gäller aktier i fåmansbolag kan leda till omotiverade skattelättnader samt 

att utredningssvårigheterna beträffande sådana aktier inte är så stora att 
en särskild hjiilpregel behövs. Andra remissinstanser anser å andra sidan 
att deklarationsviirdet p{t aktier i fåmansbolag iir ett för lågt ingångsvärde. 

För egen del rår jag anföra foljande. Vad J'örst beträffar aktier som noterats 
på börs eller liknande kan en hjälpregel - iiven med den av mig förordade 
schablonregeln för heriikning av anskaffningskostnad - fylla ett praktiskt 
behov i de fall då skattskyldig vid övergången till de nya reglerna innehaft 
aktierna i minst fem år. Jag anser att 2/3 av värdet vid utgången av år 
1975 är en lämplig nivå. Enligt min mening bör denna regel få tillämpas 

på andelar i aktiefonder oavsett om de iir noterade eller inte. 
Såvitt avser inte noterade aktier sniller jag mig mer tveksam. Vanligen 

torde inte några mei betydande utredningssvårigheter behöva befaras i dessa 
fall. Som företagsskatteberedningen framhållit kan en hjälpregel i fåmans
bolagsfallen medföra betydande skattel1ittnader vidjfönförelse med en vinst
beräkning som utgår från elen faktiska anskaffningskostnaden. Om man 
i\ andra sidan inte inför någon hjälpregcl för dessa fall, kan en övergång 
till de nya reglerna f(ir beskattning av realisationsvinst innebiira en mycket 
betydande skiirpning i förhållande till nuvarande regler. Av denna anledning 
anser jag mig böra förorda en hjiilpregcl iiven för aktier som inte iir noterade 
på börs eller liknande och som vid övergången till de nya reglerna innehafts 
minst lem år. Med hiinsyn bl. a. till ·att 1976 års förmögenhetstaxering inte 
är avslutad när de nya reglerna förutsätts träda i kraft är det dock mindre 
liimpligt att utgå från det förmögenhetsvärde som skall tillämpas vid denna 
taxering. Jag anser att man i stället bör utgå från det förmögenhetsvärde 
som riitteligen skulle deklareras av fysisk person per den 31 december 1974. 
Vidare anser jag att hela detta viirde iir ett for högt ingångsvärde. Jag foreslår 
att 2/3 av deklarationsviirdet per nämnda dag skall m användas som in
gängsviirde för inte noterade aktier som vid övergången till de nya reglerna 
innehafts fem år eller mer. Motsvaranue regler bör fft tilliimpas på andelar 
i ekonomiska föreningar. Det iir inte liimpligt att införa regler som medger 

<lit särskild faststiillelsetalan förs angående ingångsvärdet. Det riitta vär<let 
far prövas när det bt!hövs för beräkning av realisationsvinst. I regel torde 

man diirvicl kunna utgå från det viirde som faktiskt deklarerats vid 1975 
{lrs taxering. om vi.\rdet godtagits vid taxeringen. Finns det siirskild anledning 
alt frång{1 detta viirde eller iigs aktierna

0

av aktiebolag eller annan som inte 
var skattskyldig till förmögenhetsskatt. får man vid realisationsvinstberäk-
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ningen i elkrhand pröva vilket viirde som en fysisk person rätteligen borde 
ha deklarerat per den 31 deccmber 1974. 

De nu IOreslagna hjiilpreglerna iir avsedda att vara frivilliga. Om skatt
skyldig viiljer att betriiffande viss iildre aktie tilWmpa hjiilpreglcrna. betyder 

det att ingångsviirdet enligt dessa regler triider i stiillet for den faktiska 
anskaffningskostnaden för aktien i fråga. Det iir detta ingångsviirde som 
skall ligga till grund för den genomsnittsberäkning av anskaffningskostnad 

som skall göras, om den skattskyldige även har andra iildre aktier av samma 
slag. 

7.4.l A.1:r11ri11g ar organisarionsaklil'I' 111. 111. 

I 35 ~ 3 mom. KL har införts bestiimmclser i sytie att förhindra att ak
ticvinstbeskattningen hämmar strukturrationaliseringar inom näringslivet. 
Bestiimmelserna avser dels överföring av s. k. organisationsaktier inom en 

koncern. dels aktieöverlåtelser som har samband med en frän allmiin syn
punkt önskviird strukturrationalisering. 

Örer/iirifrg m· 01:i.:a11isario11sakrier 

Realisationsvinst som uppkommer niir ett koncernföretag överlater aktier 
eller andelar till ett annat företag inom samma koncern iir under vissa för
utsiittningar undantagen från skatteplikt. För skattefrihet kriivs att den 

överförda aktien eller andelen innehas som ett led i annan verksamhet inom 
koncernen iin förvaltning av fastighet eller värdepapper oi:h därmed lik
artad lös egendom (organisationsaktier). En förutsättning iir också att mo

derföretaget inom koncernen iir ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. 
Övriga koncernföretag som berörs av överföringen - vare sig det iir fråga 
om säljande eller köpande företag eller om det överlåtna företaget - kan 
vara antingen aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller utliindskt 
bolag. Restiimmelserna innebiir bl. a. att det köpande företaget vid senare 
avyttring till utomstäende rår riikna det vid överlåtelsen utgående vederlaget 
som anskaffningskostnad för clc övertagna organisationsakticrna. För s. k. 
interna aktieövcrlätelser mellan råmansbolag gäller dock siirskilda regler som 
jag senare skall beröra i avsnitt 7.4.3. 

Kommitten anser att skattefriheten vid överlåtelse av organisationsaktier 
mellan koncernföretag i princip bör bibehållas. Den anser dock att viss änd
ring i reglerna bör göras för att förhindra missbruk. Kommitten syftar på 
det follet att organisationsaktierna före en planerad försiiljning till utom
stående köpare överförs från ett koncernföretag till ett annat för belopp mot

svarande det pris. som elen utomstilende köparen sedan skall betala. Kom
mitten framh[1ller att man genom att p{1 detta siitt inom koni:ernen höja 
anskaffningskostnaden för aktierna kan ästadkomma att inte bara överlä
telsen mellan koncernföretagen utan ocksä försiiljningen till den utomst[t-

11 Riksdagen 1975171). I sam!. Yr /81) 
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ende köparen blir skallefri. Kommillen föreslår den ändringen i nuvarande 
bestämmelser all koncernföretag som övertar organisationsaktier från annat 
koncernföretag i fortsällningen skall anses överta även det säljande företagets 
anskaffningskostad och innehavstid för aktierna. En följd av "förslaget blir 
att det övertagande koncernföretaget vid försiiljning till utomstående köpare 
kan bli skyldigt all redovisa en vinst som i princip motsvarar skillnaden 

mellan priset vid sistniimnda försäljning och den övertagna anskaffnings
kostnaden. 

Kommitten har understrukit att den föreslagna regeln kan till~impas bara 
i de fall då den interna överföringen sker mellan två svenska koncernföretag 

men diiremot inte när överföringen sker från ett svenskt till ett utliindskt 
koncernföretag. Kommillcn anser att skattefrihet i regel inte bör intriida 
vid överföring till utländskt koncernföretag. Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestiimmer bör dock enligt kommitten kunna medge dispens 
från beskattning i dessa fall. 

Remissinstanserna har i princip inte haft något att erinra mot kommittens 
förslag i denna del. Företagsskalleberedningen har dock anmärkt att förslaget 
inte täcker interntransaktioner. som skett frire de nya reglernas ikraftträ
dande, och att även vissa andra transaktioner, bl. a. vad beredningen kallar 
"indirekta" aktieöverlåtelser till utomstående, faller utanför bestiimmelser
nas tillämpningsområde. 

För egen del anser jag all starka skiil talar för all genomföra kommillcns 
förslag. Nuvarande bestämmelser om skattefrihet vid överföring av orga
nisationsaktier inom en koncern har införts i syfte all förhindra all ak
tievinstbeskallningen hämmar strukturrationalisering. Bestiimmelserna är 
således inte avsedda att leda till skattefrihet vid försäljning till utomstående. 
Förslaget om övertagande av anskaffningskostnad och innehavstid leder 
enligt min mening till ell materiellt riktigt resultat. Della gäller oberoende 
av om den interna överlåtelsen i det enskilda fallet varit motiverad av or
ganisatoriska och liknande skiil eller genomförts i direkt syfte all uppnå 
skattelällnader. Jag tillstyrker därför kommittens förslag om övertagande 
av anskaffningskostnad m. m. och ansluter mig samtidigt även till förslaget 
all aktieöverföring till utländskt koncernmretag skall leda till realisations
vinstbeskallning enligt vanliga regler i den mån inte dispens av särskilda 
skiil medges. 

Den av foretagsskalleberedningen väckta frågan om bestiimmelsernas till
lämplighet på transaktioner som genomförts innan de nya reglerna införts 

ämnar jag ta upp i samband med att övriga övergångsbestiimmelser be
handlas i avsnitt 7.7. Vad beträffar beredningens anmärkning att bestäm

melserna inte tiicker vissa former av "indirekta" överlåtelser till utomstående 
och liknande transaktioner \·il! jag anföra följande. Transaktioner av det 
slag beredningen åsyftar torde i regel vara all betrakta som kringgående
handlingar. Som jag tidigare nämnt avser jag all inom kort anmäla frågan 
om införande av en allmän klausul mot skatteflykt. 
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A 1111a11 srrulaurrario11aliseri11g 

Om aktievinstbeskattning enligt nuvarande schablonregel ( 10 % av net

toförsiiljningspriset) kan antas hindra en strukturrationalisering som är önsk

viird från allmiin synpunkt, kan regeringen medge befrielse helt eller delvis 

från denna beskattning. Företag som berörs av strukturrationaliseringen skall 

göra ansökan om befrielse senast den dag avyttringen sker. 

Kommitten anser att denna dispensmöjlighet i princip bör finnas kvar. 

I många fall bör det dock enligt kommitten vara tillräckligt att medge upp

skov med beskattningen i stället för befrielse. Med nuvarande schablonregel 

för aktievinstbeskattning har uppskov av tekniska skäl inte kunnat komma 

i fråga. Om de av kommitten föreslagna reglerna för beskattning av ak

tievinster godtas, iir det emellertid enligt kommittens mening möjligt att 

medge uppskov med beskattningen. Uppskov föreslås avse endast den del 

av likviden som består av aktier och· bör innebära att de nya aktierna 

anses anskaffade vid samma tid och till samma kostnad som de avyttrade. 

Förslaget har i regel inte föranlett några erinringar vid remissbehand

lingen. Några remissinstanser anser dock att uppskov i de av kommitten 

avsedda fallen borde kunna medges utan dispens. 

För egen del får jag anföra följande. Kommittens förslag torde förutsätta 

ett mer utbyggt system för årlig redovisning, kontroll och prövning av an

skaffningskostnader för aktier än det jag anser lämpligt att införa. Förslaget 

är dessutom knappast förenligt med den schablonregel för beräkning av 

anskaffningskostnaden för vissa aktier som jag förordat. Jag kan alltså inte 

biträda kommittens förslag i denna del. Nuvarande dispensregler bör behållas 

oförändrade. 

7.4.3 Särskilda hestiimmel~er om Jämansholag 

Vid aktievinstbeskattningen tillämpas i princip samma regler för aktier 

i fåmansbolag som för aktier i andra bolag. I 35 ~ 3 mom. KL finns dock 

vissa bestiimmelser som avser att förhindra att fåmansbolag vid realisa

tionsvinstbeskattningen utnyttjas för skatteflyktstransaktioner. Två av dessa 

bestämmelser riktar sig mot s. k. vinstbolagstransaktioner och interna ak

tieöverlåtelser (se avsnitt 4.3.1). En tredje bestämmelse tar sikte på att 

förhindra att en skattskyldig som avser att avyttra en fastighet bereder sig 

skattelättnader genom att först överföra fastigheten på ett bolag eller en 

förening och därefter överlåta sina aktier eller andelar i stället för själva 

fastigheten. Bestämmelsen föreskriver att realisationsvinst vid aktie- eller 

andelsförsäljningen under vissa förutsättningar skall beräknas som om för

säljningen hade avsett fastigheten som sådan. 

Kommitten utgår ifrån att reglerna om vinstbolag och interna aktieöver

låtelser behålls oförändrade. Diiremot föreslås viss ändring av reglerna för 

beskattning när fastighet överförts på bolag eller förening. Är omstiindig

hcterna sådana att vinst vid påföljande avyttring av aktierna eller andelarna 

skall beräknas enligt de regler som gäller för fastigheter, skall vinsten enligt 
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kommittens förslag också i andra avseenden behandlas som vinst vid fas
tighetsavyttring. t. ex. såvitt gäller beskattningsort och subjektiv skattskyl
dighet. En sådan regel kan enligt kommitten bl. a. motverka att skattskyldig, 

som avser att bosiitta sig utomlands. inför en föreståemle fastighetsförsälj
ning övernyttar fastigheten till ett bolag och efter utflyttningen siiljer aktierna 
i bolaget. Vinsten vid försäljning av aktierna blir efter den föreslagna iind
ringen beskattad hiir i riket som vinst vid icke yrkesmässig avyttring a\ 

fastighet. 
Kommittens nu nämnda förslag har inte föranlett några erinri°ngar frtm 

remissinstanserna. I några yttranden har anförts vissa principiella synpunkter 
på den skattemiissiga behandlingen av aktier i rnmansbolag. Därvid har 
bl. a. begiirts en niirmare undersökning av möjligheterna till siirbehandling 

av realisationsvinster på aktier i fåmansbolag. 
För egen del vill jag anföra följande. Jag anser att kommittens förslag 

om skattekonsekvenserna vid överflyttning av fastigheter till bolag eller 
förening iir viilgrundat och bör genomföras. I likhet med kommitten finner 
jag inte anledning att i detta sammanhang ompröva reglerna förs. k. vinst
bolag och interna aktieöverlåtelser. Såvitt gäller önskemålen om en ytterligare 
översyn av reglerna för aktier i fåmansbolag får jag erinra om att det fi1ller 
inom ramen för företagsskatteberedningens uppdrag att från olika synpunk
ter pröva hur beskattningen av fåmansbolag och deras deliigare skall ut

formas. 

7.4. 4 Termins(J//ärer 

Begreppet terminsaffärer avser sådana afförstransaktioner med viirdepap
per diir den slutliga uppgörelsen - leveransen resp. betalningen - skall ske 
först vid en på förhand bestämd framtida tidpunkt. Från en säljares synpunkt 
innebiir terminsaffären en försäljning av värdepapper för senare leverans. 
Dessa avses bli inköpta genom ett s. k. täckningsköp vid llimplig tidpunkt 
i anslutning till leveransen. En säljare räknar således med en kursnedgång 
under terminen. En s. k. blankningsaffär (blancoafllir) kan sägas vara en 
mellanform av kontantaffiir och terminsaffär. En blankningsaffiir är oftast 

av kortsiktig natur och innebiir en spekulation i kursnedgång. Det första 
ledet i en sådan affär innebiir att säljaren lånar aktier. t. ex. hos en ban
kirfirma. Säljaren överlåter därefter aktierna till en utomstående köpare på 
vanligt siitt. Siiljaren avser att senare infria sina förpliktelser gentemot 
långivaren genom att göra ett täckningsköp till en lägre kurs. 

Den svenska börslagstitiningen tillåter inte renodlade terminsaffärer vid 
fondbörsen. Det finns däremot inte något förbud mot - och inte heller några 

reglerom-blankningsaffiircr. Detta hindraremellertid inte att det förekommer 
affärer av dessa slag på den svenska aktiemarknaden. 

KL innehåller inte några särskilda bestiimmelser till ledning for den skat
teriittsliga bedömningen a\ renodlade terminsafforer och blankningsalfarer. 
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I tilfamrmingen synes de renodlade terminsaffärerna i allmiinhet ha bedömts 
enligt realisationsvinstreglerna i 35 och 36 ~\ KL. iiven i det fall all det 
realisationsvinstgrundamle fånget tidsmässigt legat efter den avyttring vid 
vilken realisationsvinsten uppkommit. Betriiffamlc blankningsaffarerna är 
läget ett annat. I ett uppmiirksammat avgörande har det första ledet i en 
sådan affär - försträckningen och aktiernas försiiljning - betraktats som 
realisationsvinstgrundande fång resp. realisation samt det andra ledet- täck
ningsköpet och aktiernas återställande till försträckningsgivaren - på samma 
sätt. Detta betraktelsesätt innebär i princip att eventuell vinst på en genom
förd blankningsaffär skulle bli skattefri. 

Kommittens förslag innebär att elen skattemässiga behandlingen av ren
odlade terminsaffärer genom uttryckliga föreskrifter anknyts till det be

traktelsesiitt som varit förhärskande vid tillämpningen. Skattepliktig rea
lisationsvinst skall således anses ha uppkommit trots att det realisations
vinstgrundande fånget kan ha ägt rum efter elen försiiljning vid vilken rea
lisationsvinsten uppkommit. Jag biträder kommittens förslag i denna del. 

Enligt kommitten iir det nöclviincligt att lagstiftningsvägen iindra gällande 
praxis i fråga om den skattemiissiga bedömningen av blankningsaffarer. 
Kommitten anser att de olika affärshändclserna i en blankningsaffar bör 
betraktas som delar av en och samma transaktion och att realisationsvinst
reglerna skall göras tillämpliga även i detta fall. Vinsten eller förlusten 
vid en blankningsaffiir föreslå5 motsvara skillnaden mellan vad som erhållits 
vid avyttringen av de lånade värdepapperen och anskaffningskostnaden för 
de värdepapper som återställs till långivaren. Förslaget innebär således att 
täckningsköpet blir realisationsvinstgrundande i förhållande till den tidigare 
avyttringen. 

Jag delar kommittens uppfattning att den ståndpunkt som praxis intagit 
i fråga om den skattemässiga behandlingen av blankningsatfärer leder till 

ett resultat som ur materiell synvinkel är otillfredsstiillande. Rcalisations
vinstreglerna bör göras tillämpliga även på en blankningsafför - sedd i sin 
helhet - och i princip anknytas till de regler som föreslås skola giilla för 
de renodlade terminsaffärerna. I likhet med Oera remissinstanser anser jag 
att kommitten har föreslagit en Hndamålsenlig lösning av denna fråga. 
I det fall den skattskyldige för egen del redan iiger aktier av samma slag 
som dem han lånar, bör han enligt min mening i princip ha full valrätt 

när det gäller att bestiimma, om det är de redan innehavda eller de upplånade 
aktiern<i som skall anses vara försålda. Om försiiljningen avser lånade aktier 
och tiickningsköpet inte hunnit verkstiillas under samma beskattningsår som 
försäljningen, bör den skattskyldige i samband med taxeringen på lämpligt 

sätt kunna styrka att han håller på att genomföra en blankningsaff1.ir. I 

det motsatta fallet. dvs. när försiiljningen avser egna aktier eller lånade 

aktier clär täckningsköpet redan hunnit ske under beskattningsåret. skall 
den skattskyldige inkomma med en realisationsvinstutredning. 

Kommitten föreslår en särskild regel för att bl. a. inskränka möjligheterna 

12 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 180 
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till uppskov med beskattningen och forhindra risken för missbruk. Om 
blankningsaffären inte slutförts före utgången av det kalenderår som följer 

niirmast efter försäljningsåret, skall sålunda den skattskyldige anses ha er
hållit en realisationsvinst motsvarande skillnaden mellan försiiljningspriset 

och den lägsta köpkurs. som noterats från försiiljningsdagen till utgången 
av det kalenderår. som följer närmast efter försäljningsåret. Den vinst. som 
kan uppkomma vid ett senare överlämnande av aktierna. får enligt förslaget 
reduceras med den på della siill beskattade vinsten. Avdrag för förlust i 
samband med en ej slutförd blankningsatfär tillåts inte. 

Jag biträder kommittens förslag även i denna del. Som påpekats av 
några remissinstanser bör emellertid ett tillägg göras så att realisationsvinsten 
skall anses motsvara skillnaden mellan försäljningspriset för de avyttrade vär
depapperen och den lägsta betalkurs el ler. om sådan saknas. eten lägsta köpkurs 
som noterats under den aktuella tidrymden. 

7. 4 .5 Swi1chaf/"ärrr 

Enligt valutaregleringen får valutainlänningar. dvs. fysiska personer med 
fast bostad i Sverige och sådana juridiska personer vilkas styrelse har sitt 
säte i Sverige, i princip inte utan riksbankens tillstånd köpa värdepapper 
från utlandet. De valutainlänningar som vid valutaregleringens tillkomst 
ägde utländska värdepapper har emellertid behållit rä11en all siilja dessa 

viirdepapper i utlandet och att reinvestera eten erhållna valutan i andra ut
ländska värdepapper. Omplaceringen av viirclepapperen måste dock ske inom 
sex månader räknat från tidpunkten för försäljningen. Valutainlänning, som 
inte befinner sig i denna situation. har emellertid möjlighet an indirekt 
komma in på eten utliindska marknaden. Det sker genom all han gör inköp 
av utHindska viirdepapper från andra valutainliinningar. Genom att trans
aktionen sker mellan valutainliinningar övergår nämligen reinvesterings
rätten. den s. k. switchrätten. frir dessa viirdepapper från siiljaren till köparen. 

Det sagda har bidragit till all man numera kan tala om två helt olika 
kurser för uiländska värdepapper. Det har utbildats en kurs for sådana ut
liincfska värdepapper som ägs av valutainliinningar och som således kan 
försäljas till andra valutainliinningar som önskar få tillträde till utländsk 
hörs, och det finns en annan "fri"' kurs, dvs. elen kurs som gäller vid di
rektinköp på värdepappersbörserna i utlandet. Den förstniimnda av dessa två 

kurser ligger enligt vissa uppgifter 15-17 % över den sistnämnda. 
Vid sin bedömning av de ska11emässiga verkningarna av en switchaffi.ir 

anger kommitten som typfall att den skattskyldige i cteccmher under en 
och samma dag köper utländska värdepapper i Sverige och säljer dem i 
utlandet. För "förlusten"' - 15-17 '!(, av inköpspriset - yrkar den skattskyl

dige avdrag gentemot tidigare under året gjorda realisationsvinster. 
Enligt kommillcn iir det nöctviindigt all reglera heskanningsfrågan vid 

switchafförer så att avdrag inte tar åtnjutas for sådana "förluster"'. Ko111mi11cn 
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anser att switchriitten är en riittighet som skall beskattas som egendom av sam

nia slag som aktier och liknande viirdepapper. Vid realisationsvinstberäkning

en bör enligt kommitten försäljningspriset för de värdepapper som sälts utom

lands ökas med switchriittens viirde. 

Kommittens förslag har vid remissbehandlingen kritiserats frän flera håll. 

Oet har bl. a. påpekats att förslaget i princip har inskriinkts till att avse 

det första ledet i en switchaffär. Frågan om hur beskattningen skall ske 

i samband med avhiindelse av switchriitten vid fiirsiiljning till valutain

liinning omfol!as inte av kommittens forslag. Dessutom har det vid remiss

behandlingen efterlysts bestiimmelser om hur switchrätten som sådan skall 

behandlas skattemiissigt. 

För egen del vill jag framhålla l()ljamle. I likhet med vad klimmittcn 

uttalat anser jag att switchriitten bör betraktas som en riittighet. Switchriitten 

iir \isserligen förenad med de utländska viirclepapperen på så siitt att den 

iir anknuten till innehavet av dessa. Det iir således inte fråga om en fristående 

riittighet. vilken som sådan kan överlåtas eller bli föremäl för handel. Detta 

förhållande innebär emellertid inte att switchriitten och viirdepapperen i be

skattningshiinseende nödviindigtvis behöver betraktas som en odelbar enhet. 

Det folier sig tviirtom av llera skiil naturligt att se switchriitten som en 

i förhållande till viirclepapperen fristående riittighet. I hir kan t. ex. pekas 

på att det rent princpiellt inte möter några större svårigheter att siirskilja 

switchriittens ekonnmiska värde vid olika tidpunkter och att switchrätten 

som sådan kan gå helt eller delvis förlorad om inte omplacering sker inom 

ett halvår från tidpunkten för forsiiljningen. 

Detta synsätt talar enligt min mening för att switchriittens viirde bör 

brytas ut från den realisationsvinstberäkning som kan aktualiseras for vär

depapperen i samband med en switchatfär. En annan fräga blir då hur man 

skattemiissigt skall behandla switchriittcn som sådan. J<tg återkom mer till 
denna fri'lga i det följande. 

Jag iir således inte beredd att lösa beskattningsfrågorna på det siitt kom

mitten föreslagit. Realisationsvinsthcriikningen i samband med en switchafl:ir 

bör, som ocksä har förordats från remisshålL alltid beräknas helt med bort

seende från viirdet av switchriitten. V~irdet av denna skall således inte riiknas 

in i \'are sig !Orsiil,iningssumman eller anskaffningskostnaden för de viir

clepapper som berörs av en switchaffär. 

Viirdet på en switchriitt som sällan kan givetvis av olika anledningar 

komma att undergå föriindringar. Beskattningen av en sådan viirdeföriindring 

hör sjii!vi'allet anknytas till något av de regclsystem som nu finns och inte 

brytas ut till en siirbehandling. Enligt min mening ligger det niirmast till 

hands att tilliimpa de för annan lös egendom iin aktier giillande bestiim

melserna. dvs. de regler som - enligt vad jag kommer att föreslå i det 

följande - ~ivcn fortsiittningsvis bör giilla tör bl. a. riittighetcr av olika slag. 

t. ex. fordrings-, options- och forlagsriitter. Det innehiir att skattskyldighet 

skulle föreligga tör ,·inst vid avyttring inom fem <1r efter fön iirvet varvid 
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beskattningen sker med tillämpning av den fallamk skalan efter innehavs

tidens längd. Vinst i samband med avyttring efter femårsperiodens utgång 
skulle diiremot bli helt skattefri. Någon uttrycklig föreskrift om att be

skattningen bör ske enligt dessa regler anser jag inte erforderlig. 

7.4.6 Konrcrtihla sk.uldehrer 111. 111. 

Genom bestiimmelser i lagen ( 1973:302) om konvertibla skuldebrev m. m. 
- numera intagna i den nya aktiebolagslagen ( 1975: 1385> - har aktiebolag 
fätt möjligheter att utge konvertibla skuldebrev eller skuldebrev l<:irenade 

med optionsrätt till nyteckning. 
Det konvertibla skuldebrevet ger fordringsägaren rlitt att på vissa i skul

debrevet angivna villkor byta ut sin fordran enligt detta - helt eller delvis 
- mot aktier i bolaget. Från innehavarens synpunkt ger konvertibla obli
gationer vissa fördelar både jämfört med en placering i vanliga obligationer 
och jiimfört med en direkt placering i aktier. Värdet på ett konvertibelt 
skuldebrev kan i många fall vlintas stiga i ungefär samma mån som kursen på 

bolagets aktier. Ut bytesrätten innebär att innehavaren kan förvandla sin ford
ran på bolaget till en andel i bolaget. vilket kan vara till fördel om bolaget visar 
stigande vinster som medger högre utdelning iin elen riinta som gäller för obli
gationslånet. Denna fördel är särskilt påtaglig under en fortgående inflation. 
Skulle aktiekursen sjunka kan innehavaren avstå från utbytet och i stiillet hålla 

sig till fordringsriitten. 
Skuldebrev med optionsriitt ger fordringsiigaren riitt att teckna nya aktier 

i bolaget mot betalning i pengar. Denna riitt kan knytas till optionsbevis 
som fogas till skuldebrevet. Obligationer förenade med optionsriitt till ny
teckning har i huvudsak samma fördelar som konvertibla skuldebrev. Ett 
utnyttjande av optionsrätt till nyteckning innebär att bolaget får ett ytterligare 
kapitaltillskott vilket inte iir fallet vid en konvertering. 

I tilliimpningen har konvertering av obligationer till aktier likställts med 
avyttring av obligationerna. Obligationsinnehavaren har således beskattats 
för eventuell realisationsvinst på sitt innehav vid konverteringstillfallet. Be
skattningen har därvid ansetts böra följa de regler som gäller för annan 

lös egendom än aktier o. d. 
Kommitten föreslår att skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill reali

sationsförlust inte skall anses uppkomma när konvertibelt skuldebrev byts ut 
mot aktie. Aktien skall i stället anses anskaffad vid elen tidpunkt då skuldebre
vet förvärvades och till en anskaffningskostnad som motsvarar kostnaden för 
skuldebrev jiimte eventuell kontantbetalning vid sjlilva utbytet. Även i fråga 

om beskattningen vid utnyttjande av optionsrätt. som är förenad med eller fo
gad till skuldebrevet. föreslår kommitten att aktierna skall anses förviirvade 

niir skuldebrevet IOvärvades. 
För egen del vill jag framhålla följande. Den ordning jag föreslagit i det 

föregäende inneb~ir att realisationsvinstberäkningen för aktier i princip skall 
grundas pi1 den verkliga vinsten. Jag har i det sammanhanget pekat på 
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de svårigheter som uppkommer när det i ett sådant system gäller att be
stiimma anskaffningskostnaden. Dessa svårigheter är siirskilt uttalade niir 
det giiller att bestämma anskaffningskostnaderna för de äldre innehaven. 
För sådana innehav har jag l. o. m. ansett det nödviindigt att föreslå siirskilda 
sd1ablonregler för beriikningen av anskaffningskostnaden i vissa fall. Ett 

system som innebiir att man i de hiir aktuella fallen skulle behöva gå tillbaka 
iinda till den tidpunkt då skuldebreven anskaffades, skulle med all san
nolikhet försvåra tillämpningen av systemet med beskattning av den verkliga 
vinsten. Jag är diirfor inte beredd att godta kommittens förslag i denna 
del. Den praxis. enligt vilken konvertering av skuldebrev eller utnyttjande 

av en med skuldebrev förenad optionsrätt betraktas som om ett nyförvärv 
av aktier iigt rum. bör således gälla även i fortsättningen. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att kommitten föreslagit att vinst vid 
avyttring av bl. a. konvertibla skuldebrev skall beskattas på samma sätt som 
aktievinster. Kommittens förslag i denna del berör jag senare i avsnitt 7.5.3. 

Den nya aktiebolagslagen (1975: 1385) innehåller även bestämmelser som 
möjliggör utgivande av konvertibla aktier. I bolagsordningen kan således be

stämmas att aktier av visst slag skall i närmare angiven ordning kunna 
omvandlas till aktie av annat slag. J lärigenom har det givits möjligheter 
att introducera s. k. konvertibla preferensaktier. dvs. preferensaktier vilkas 
innehavare har riitt all påkalla att aktierna utbyts mot eller förvandlas till 
stamaktier. 

Kommitten föreslår att ett sådant utbyte i realisationsvinsthänseende inte 
hör betraktas som ett nytt fång. 

För egen del får jag anföra följande. Det är i detta fall inte fråga om 
en nyteckning som påverkar aktiekapitalets storlek. Avsikten är i stället 
att de utbytta aktierna skall få samma rättsställning som de nya aktierna. 
Det ligger tlt1 niirmast till hands alt. såsom kommitten föreslagit. anknyta 
till den praxis som ut vecklats i fall då ett utbyte av aktier inte har betraktats 
som ett nyförvärv. De nya aktierna bör således anses anskaffade vid tid
punkten för IOrviirvet av de utbytta aktierna och till den då erlagda kö
peskillingen. 

7. 4. 7 Ha11de/sbolag 

Handelsbolaget - liksom den sHrskilda form av handelsbolag som kom
manditbolag utgör - kan avyttras på två olika siitt. Antingen kan andelarna 
i bolaget Ö\'erlåtas eller också överlåter bolaget sjiilvl sin rörelse med tillgångar 

och skulder. Den skattemässiga behandlingen blir helt olika. I det första 
fallet skall siiljaren beskattas enligt de regler som gäller vid avyttring av 

aktier. Om rörelsen i stiillet siiljs av bolaget som sådant framkommer vinsten 
i bolagets riikenskaper. Vinsten blir diirefter beskattad hos bolagets delägare 
en! igt van! iga regler. 

Kommitten konstaterar att skatteförfattningarna inte innehåller några reg-
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ler frir hur anskaffningskostnaden skall bestiimmas i samband med avyttring 
av ancli:;I i handelsbolag. Kommitten anser att det föreligger ett behov av 

anvisningar för hur anskaffningskostnaden skall beriiknas och redovisar ut
förligt sin syn på hur sådana bör utformas. 

De regler som kommitten föreslagit bör inte ges formen av lagföreskrifter. 
Jag ärdärförinte beredd att i detta lagstiftningsiirende gå in på de av kommitten 
behandlade problemen. 

7.5 ;\\"~·ttring a'" annan lös egendom än aktier o. d. 

7.5. J /11/ed11i11g 

Olika regler giiller för beskattning av vinster vid avyttring av fast egendom. 
aktier och därmed jämställd egendom samt lös egendom i övrigt. Jag har 
i tidigare avsnitt lämnat en redogörelse för de beskattningsregler som gmler 
i dessa olika fall. Reglerna om realisationsvinstbeskattning av annan lös 
egendom än aktier o. d. tillämpas vid icke yrkesmiissig avyttring av sådl 
lösa saker (lösören) som vissa rättigheter och viirdepapper. 

Kommitten framhåller att det enligt dess mening knappast finns något 
bärande skiil för att i fortsättningen ha två system för realisationsvinst
beskattning av lös egendom diir i det ena fallet - aktier o. d. - beskattningen 
iir obegriinsad i tiden medan elen i det andra - annan lös egendom - iir 

tidsbegriinsad. I betänkandet föreslås cliirför att all lös egendom. med undan
tag för visst lösöre som helt undantas från beskattning. blir föremål för 
en icke tidsbegriinsad realisationsvinstbeskattning. 

Så gott som samtliga remissinstanser säger sig i princip dela kommittens 
uppfattning att en icke tidsbegränsad realisationsvinstbeskattning betriilfan
de lös egendom skulle vara det riktiga. Med hänvisning till svårigheter att ef
fektivt kontrollera de föreslagna reglerna ställer sig dock Oertalet remissinstan
ser tveksamma eller avvisande till förslaget såvitt avser lösöre. 

7.5.J Lösiirc 

KL innehåller f. n. inga särskilda regler om beskattning av realisations
vinster på lösören utan dessa behandlas enligt de regler som gilller för annan 

lös egendom iin aktier o. d. Reglerna innebiir att skatteplikt föreligger be

triiffancle all egendom om avyttringen sker senast fem är efter förviirvet 
och om den avyttrade egendomen förviirvats genom köp. byte eller diirmed 
jämförligt fång. I vissa fall föreligger dock skatteplikt även när egendomen för
värvats genom benefikt fång från make eller skyldeman. Om avyttring sker 

inom femårsperioden reduceras elen skattepliktiga delen av vinsten från 100 "11 

om innehavsticlen understiger två årtill 25 ",,om den uppgår till minst fyra ar. 
Kommitten skiljer i sitt förslag mellan två grupper av lösören. Utmiirkande 

för den ena gruppen. som omfattar t. ex. vanligt bohag. bilar och båtar. 
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anges vara att de vid användning normalt minskar i värde. Den andra grup
pen omfattar i första hand konst och antikviteter, men även frimärken. 
mynt, ädelstenar m. m. Det gemensamma för dessa tillgångar anges vara 
att de inte är underkastade kontinuerlig värdeminskning. Kommittens för
slag innebiir att den första gruppen av lösören inte skall vara underkastade 
realisationsvinstbeskattning medan den andra skall vara föremål för en i 
tiden obegränsad beskattning. Avyttras sådant lösöre som omfattas av skat
teplikt föreslår kommitten att hela vinsten skall tas till beskattning om 
avyttringen sker inom två år efter förvärvet. Vid avyttring mer än två år 
efter förvärvet föreslå5 beskattning ske enligt den schablonregel som f. n. 
giiller vid avyttring av aktier o. d. som innehafts minst fem år. Detta innebär 
att den skattepliktiga realisationsvinsten i normalfallen skall anses utgöra 
10 % av nettoförsäljningspriset. Kommitten framhåller att det främst är 
de stora försäljningarna som bör bli föremål för beskattning och föreslår därför 
attett belopp av 1 000 kr. får avräknas från den schablonmässigt beräknade vin
sten. 

Åtskilliga remissinstanser säger sig dela kommittens principiella inställ
ning att lösöre bör bli föremål för en i tiden obegriinsad realisationsvinst
beskattning. Stor tveksamhet uttalas dock från flera håll beträffande möj
ligheterna att effektivt kontrollera de föreslagna reglerna. I flera remiss
yttranden framhålls även att gränsen mellan sådant lösöre som omfattas 
av skatteplikten och sådant som undantas från realisationsvinstbeskattning
en är både oklar och felaktig och att skatteplikten t. ex. borde omfatta även 
dyrare fritidsbåtar. 

För egen del vill jag anföra följande. Enligt gällande regler är allt lösöre 
föremål för en tidsbegränsad realisationsvinstbeskattning. Detta innebär att 
sådan egendom i detta hänseende behandlas förmånligare än t. ex. aktier 
och fastigheter. Det skulle i och för sig vara önskvärt att undanröja denna 
skillnad i beskattningen och därmed åstadkomma regler på detta område 
som blir mer neutrala från investeringssynpunkt. Kommitten anser sig ha 
uppnått detta genom att föreslå en i tiden obegränsad realisationsvinstbe
skattning för sådant lösöre som inte är underkastat kontinuerlig värdeminsk
ning. Kommitten har framhållit att den är medveten om de kontrollsvårigheter 
som förslaget medför, men anser inte att dessa bör utgöra något avgörande 
hinder för förslagets genomförande. Enligt kommitten torde vissa kontroll

möjligheter finnas, t. ex. genom att uppgifter kan inhämtas från kvalitetsauk
tioner och att mera betydande försäljningar kan medföra förändringar i dekla
rerad förmögenhet. För att underlätta kontrollen föreslås också att den skatt
skyldige skall åläggas att i deklarationen lämna uppgift om huruvida lösöre för
sålts under beskattningsåret och i så fall till vilket belopp. Som jag tidigare re

dovisat är åtskilliga remissinstanser tveksamma beträffande möjligheten att 
effektivt kontrollera de föreslagna reglerna. Jag delar denna tveksam het. Även 
om kommittens förslag inte förutsätter att man må5te faststiilla anskaffnings
pris beträffande tillgångar som avyttras mer än två år efter förvärvet erbjuder 
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det lindå stora kontrollsvårigheter. Sannolikt torde sådant lösöre som t. ex. 
konst,antikviteteroch frimärken i ickeoväsentlig utsträckning avyttras på den 

internationella marknaden. Kommitten har emellertid inte niirmare gått in på 
de speciella kontrollproblem som skulle uppkomma vid försäljningar utanför 

landets griinser. Om kontrollen vid försäljningar inom Sverige tänkes ske bl. a. 

så att uppgifter inhämtas från s. k. kvalitetsauktioner torde, som också påpe
kats i flera remissyttranden. följden bli att handeln i allt större utsträckning 

kommer att ske i andra och mera okontrollerbara former. Detta vore från 
många synpunkter en olycklig utveckling som skulle medföra risker forojäm
na och slumpartade taxeringar. 

Med hiinsyn till vad jag nu har anfört, anser jag att kontrollfrågan är så oklar 
att jag f. n. inte är beredd att föreslå någon ändring i gällande realisations

vinstregler for lösöre. 

7.5.J Värd<'papper och rälliglwter som illfe iirjämstiillda m<'d ak1ier 

Värdepapper och rättigheter som inte är jämställda med aktier är f. n. 
föremål för samma tidsbegränsade realisationsvinstbeskattning som gäller 

för lösöre. Kommitten föreslår att en i tiden obegränsad realisationsvinst
beskattning skall. införas även for dessa tillgångar och att beskattningen 
skall grundas på den verkliga vinsten. Förslaget innebär att vid beskattning 
av realisationsvinster på här avsedd egendom i princip samma regler skall 
gälla som beträffande aktier. Betriiffande förslagets innebörd hänvisar jag 
till vad jag redan har anfört om beskattning av aktier o. d. (avsnitt 7.4). 

De remissinstanser som har kommenterat förslaget i denna del har lämnat 
det utan erinran. 

För egen del får jag anföra följande. De värdepapper och rättigheter som 

här avses är av skilda slag. Hit hört. ex. obligationer. skuldebrev, förlags
bevis, fordrings-. options- och forlagsriitter. Även om dessa handlingar kan 
vara förmå! for överlåtelse bör man emellertid beakta att de i flera här 

relevanta hänseenden brukar skilja sig från aktier. Således är dessa handlingar 
normalt inte föremål for samma långsiktiga värdestegring som aktier och om
sätts vanligen inte heller i samma utsträckning. Det finns då inte heller anled

ning att vid realisationsvinstbeskattningen behandla dem som aktier. En viss 

siirsHillning intar de konvertibla skuldebreven. Som jag tidigare nämnt kan 

värdet på dem i många fall viintasstiga i ungefär samma mån som aktierna i det 

bolag som gett ut skuldebreven. Förhållandena kan dock variera med hänsyn 

bl. a. till konverteringsvillkoren. F. n. anser jag inte att det finns tillräckliga 

sklil att föra in de konvertibla skuldebreven under de regler som giiller for be

skattning av aktievinster. 

7.5.4 Aktier och andelar i s. k. äkta bostad~för<'/Og 

Med s. k. äkta bostadsföretag avses sådana bostadsaktiebolag och bo

stadsförcningar som enligt 24 ~ J mom. KL skall schablonbeskattas for in-
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komstav fastighet. Realisationsvinster på aktier och andelar i sådana företag 
beskattas f. n. enligt de regler som gäller för lös egendom i allmänhet. Detta 

innebär. som jag tidigare har angivit. bl. a. att beskattningen är tidsbegrlinsad 
och att vinst som uppkommer vid avyttring mer iin fem år efter förvärvet 

blir skattefri. 
Kommitten konstaterar att det numera knappast torde finnas några bä

rande skäl till varför realisationsvinstbeskattningen när det gäller aktier och 

andelar i äkta bostadsföretag skall vara begränsad i tiden. Enligt kommitten 

bör för dessa aktier och andelar i stället gälla i princip samma regler som 

för andra värdepapper. Kommitten har dock samtidigt funnit att det från 

bostadspolitiska synpunkter kan anföras skäl för alt ha en något mildare 

realisationsvinstbeskattning för aktier och andelar i äkta bostadsföretag än för 

andra aktier och andelar. Den föreslår därför att till anskaffningskostnaden 
skall få göras ett fast årligt tillägg med 3 000 kr. i sådana fall tfär säljaren utnytt

jat elen mot aktien ellerandclen svarande lägenheten som bostad för sin och fa

miljens räkning. 
Flertalet remissinstanser är i princip positiva till kommittens förslag om 

en icke tidsbegränsad realisationsvinstbeskattning för ifrågavarande tillgång

ar. Svenska riksbyggen. SABO. HSB:s riksförbund samt Hyresgästernas riks

förbund anse; dock att denna fråga måste lösas i ett vidare bostadspolitiskt 

sammanhang. 
För egen del anser jag i likhet med nyssnämnda remissinstanser som 

har anknytning till bostadsmarknaden att frågan om beskattning av rea
lisationsvinster på aktier och andelar i äkta bostadsfciretag bör lösas i ett 

större bostadspolitiskt sammanhang. Jag är därför inte beredd att nu ta 
ställning till frågan om lindrad beskattning av realisationsvinster vid av

yttring av sådana aktier och andelar. 
Med hänsyn bl. a. till vad jag nu har anfört vill jag f. n. inte heller ta 

upp frågan om beskattning av medlem i ekonomisk förening som överlåter 
sin andel till föreningen. Detta gäller vare sig fråga är om bostadsförening 

som avses i 24 ~ 3 mom. KL eller annan ekonomisk förening. 

7.6 ÖHiga frå~or 

7. 6. i A l'drag /ör rea/isationsfbrlust 

Vid inkomsttaxeringen skall resultatet av varje förvlirvskälla beräknas 

för sig. Icke yrkesmiissig avyttring av fastighet. som är be!Hgen i skattskyldigs 

hemortskommun. och av lös egendom samt deltagande i lotteri räknas som 

en förvärvskälla. Avyttring av fastighet utanför hemortskommunen utgör 

däremot en särskild förvärvskälla för varje kommun där den eller de av

yttrade fastigheterna är belägna. Vid kommunalbeskattningen får realisa

tionsförlust kvittas mot realisationsvinst endast om förlusten enligt nu an
givna regler uppkommit i samma förvärvskälla som vinsten. Vid taxeringen 

till statlig inkomstskatt är däremot kvittning mellan underskott av tillfällig 

13 Riksdagen 1975176. I samt. Nr 180 
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förvärvsverksamhet i en förvärvskälla och inkomst av sådan verksamhet 
i annan förvärvskälla tillåten. Någon möjlighet att kvitta underskott av till

fällig förvärvsverksamhet mot inkomster av annat slag, t. ex. inkomst av 
tjänst eller kapital, föreligger däremot inte. 

Vid beräkning av inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet gäller vidare 
som allmän regel att realisationsförlust som uppkommit under visst år får 
kvittas endast mot realisationsvist som uppkommit under samma beskatt
ningsår som förlusten. Från denna regel finns ett undantag. Förlu·st som 
hänför sig till avyttring av fastighet får nämligen även avräknas mot rea
lisationsvinst som uppkommit under något av de sex år som följer närmast 
efter för I uståret. 

Realisationsförlust beräknas i princip efter samma grunder som realisa
tionsvinst. Beträffande fastigheter gäller dock att förlustberäkningen alltid 
skall ske med utgångspunkt i den faktiska anskaffningskostnaden. Varken 

indexuppräkning eller fasta tillägg får alltså ske och inte heller får ingångsvär
det - som vid vinstberäkningen - i vissa fall baseras på taxeringsviirde. 
Om fastigheten har förvärvats genom arv, gåva eller annat benefikt fång 
gäller - på samma sätt som i fråga om aktier o. d. - att det vederlag som 
betalades vid närmast föregående onerösa fång blir avgörande för förlust
beräkningen. Har den med förlust avyttrade egendomen innehafts under 
sådan tid att, om vinst i stUllet hade uppkommit vid avyttringen, endast 
en del av vinsten skulle ha varit skattepliktig, medges avdrag endast för 
motsvarande del av förlusten. I de fäll då avyttrad aktie innehafts fem 

år eller mer och vinst alltså f. n. skulle ha beräknats enligt schablonmetod 
(I 0 % av nettoförsäljningspriset) är inte någon del av förlusten avdragsgill. 

I KL finns inte någon uttrycklig bestämmelse om vad som skall anses 
som beskattningsenhet vid beräkning av resultatet av fastighetsavyttring. 
Som jag tidigare belyst (avsnitt 6.1.1) kan denna fråga få stor betydelse 
för skattskyldig, som under ett och samma beskattningsår säljer flera fas
tigheter eller fastighetsdelar, eftersom olika regler gäller för beräkning av 
vinst och för beräkning av förlust vid fastighetsavyttring. 

Kommitten anser att man bör utvidga riitten att avräkna realisationsförlust 
som uppkommit under visst beskattningsår mot realisationsvinst som upp

kommit under något av de sex följande åren. Enligt kommittens förslag 
bör sådan rätt föreligga inte bara i fråga om förlust vid fastighetsförsäljning 
utan även niir förlusten uppkommit vid avyttring av lös egendom. 

Vad beträffar beräkningen av realisationsförlust innebiir kommittens för
slag att förlust vid avyttring av fastighet skall beräknas liksom hittills med 
utgångspunkt i faktiska belopp. För fastighet, som förvärvats före år 1952, 
skall dock även vid förlustberäkningen som anskaffningskostnad anses 
150 % av 1952 års taxeringsvärde. I övrigt får anskaffningskostnaden vid 
beräkning av avdragsgill förlust inte grundas på taxeringsviirde. Vid avyttring 
av aktier o. d. skall enligt förslaget avdragsgill realisationsförlust beräknas 
enligt samma regler som gäller för beräkning av skattepliktig realisations
vinst. Detta betyder bl. a. att avdrag i fortsättningen föreslås få ske iiven 
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för förlust som uppkommit vid avyttring av äldre aktier. Anskaffnings

kostnaden för sådana aktier skall bestämmas med hjälp av den av kommitten 
föreslagna genomsnittsberäkningen. 

Kommitten diskuterar frågan om hur stor del av en förlust som bör vara 
avdragsgill i det fall då motsvarande vinst endast delvis är skattepliktig. 

Kommitten anser att nuvarande regler av praktiska skäl bör behållas oför

ändrade. 

Kommitten har också tagit upp frågan om vad som skall utgöra beskatt

ningsenhet vid realisationsvinstberäkningen. Den föreslår att den taxerings
enhet, som gäller vid försäljningstillfållet, skall utgöra beskattningsenhet. Som 

tidigare redovisats (avsnitt 6.1.2) är kommitten medveten om att en 

sådan bestämmelse f. n. kunde medföra vissa komplikationer i de fall då 

en fastighet anskaffats successivt och vissa delar förvärvats två år eller mera 

före avyttringen. medan andra delar förvärvats mindre än två år före av

yttringen. I sådana fall får man enligt kommitten proportionera den fram

räknade realisationsvinsten på de olika fastighetsdelarna. 
Kommitten har slutligen också föreslagit att en särskild bestämmelse införs 

för att förhindra obehöriga förlustavdrag. Enligt den föreslagna bestämmelsen 

skall realisati0nsförlust inte vara avdragsgill om det framstår som uppenbart 

att transaktionen tillkommit främst i syfte att framkonstruera en avdragsgill 

förlust, vilket kan vara fallet t. ex. när försäljning sker till närstående. 

Kommittens förslag om principerna för beräkning av realisationsförlust 

har i regel godtagits av remissinstanserna. Inte heller har förslaget om ut

vidgade möjligheter att kvitta realisationsförlust mot senare års realisations
vinster föranlett några erinringar. 

Endast i ett par fall har remissinstanserna kommenterat förslaget att den 

taxeringsenhet som gäller vid försäljningstillfållet skall vara beskattnings
enhet och att således - om en försäljning omfattar flera taxeringsenheter 
- separat vinstberiikning skall ske för varje enhet. Näringslivets skattedele
gation anser att förslaget kan leda till orimliga resultat eftersom vinstbe
räkningen sker i fast penningvärde medan förlustberäkningen sker efter 
en nominell metod. Lantbrukarnas skattedelegation godtar däremot förslaget 
i princip men anser att praktiska skäl talar mot att använda den av kommitten 
IOrcslagna proportioneringsmetoden i de fall då viss del av fastigheten in
nehafts kortare tid än två år och en annan del längre tid. 

De remissinstanser som yttrat sig angående kommittens förslag om sär

skild bestämmelse mot obehöriga förlustavdrag har ansett att förslaget bör 

bedömas i ett större sammanhang när man tar ställning till frågan om in

förande av en allmän skatteflyktsklausul. 
För egen del får jag anföra följande. Jag tillstyrker kommittens förslag att rät

ten att avräkna visst års realisationsförlust mot senare års realisationsvinster 

utvidgas till att omfatta även förluster vid avyttring av lös egendom. 

Vidare ansluter jag mig till vad kommitten föreslagit angående beräkningen 

av realisationsförlust vid avyttring av fastigheter samt av aktier och annan 
egendom som f. n. omfattas av 35 ~ 3 mom. KL. Jag delar också uppfattningen 
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att avdragsgill förlust på samma sätt som hittills skall reduceras i de fall då mot
svarande vinst skulle ha varit endast clclvis skattepliktig. 

Vacl jag nu sagt innebär bl. a. att förlust vid fastighetsförsUljning i vissa 
fall får beräknas med utgångspunkt i en anskaffningskostnad, som motsvarar 
150 °;, av 1952 års taxeringsvärde, men att i övrigt anskaffningskostnaden 
för fastigheter inte får baseras på taxeringsvärde· vid förlustberakningen. 
Beträffande aktier o. cl. innebär mitt förslag att iiven förluster vid avyttring 
av egendom, som förvärvats mer än två år före ingången av avyttringsåret. 
i princip blir avdragsgilla. Detta får anses vara den följdriktiga lösningen 
i ett system som bygger på en i tiden obegriinsacl beskattning av verklig 
vinst. Den omständigheten att anskaffningskostnaden för äldre börsnoterade 
aktier i vissa fall beräknas enligt schablon bör inte föranleda begränsning 

av rätten till avdrag för faktiska förluster. Jag vill dock framhålla att inte hela 
utan endast 40 <l;i av förlusten blir avdragsgill vid avyttring av äldre aktiero. d. 

Anskaffningskostnaden för sådana aktier skall vid förlustbcräkningen - på 
samma sätt som vid vinstberäkningen-bestämmasenligt de föreslagna regler

na för genomsnittsberäkning. 
Av mitt ställningstagande i frågan om beskattning av vinst vid avyttring 

av annan lös egendom än aktier o. d. följer att jag beträffande sådan egendom 
inte föreslår någon ändring i nuvarande bestämmelser om avdrag för rea
l isationsförl ust. 

Jag tillstyrker kommittens förslag att taxeringsenheten skall vara beskatt
ningsenhet vid beräkning av resultatet av fastighetsförsäljning. Jag vill fram
hålla att de svårigheter som med nuvarande regler kunde uppkomma när 
en del av taxeringsenheten innehafts mindre än två är och en annan del 
längre tid bortfaller i och med att hela vinsten - såsom jag föreslagit -
är skattepliktig även efter tvåårstidens utgång. 

I likhet med de. remissinstanser som yttrat sig i saken anser jag att frågan 
om åtgiirder mot obehöriga förlustavdrag inte bör prövas i detta sammanhang 
utan i samband med stiillningstagandet till det förslag om allmän skat
teflyktsklausul som inom kort kommer att läggas fram. 

7.6.} Ackumulerad inkomst' 

Bestämmelserna i lagen ( 1951 :763)om beräkning av statlig inkomstskatt för 

ackumulerad inkomst( se avsnitt 6.2.1) är f. n. tillämpliga på två former av rea

lisationsvinst. Vinst vid fastighetsförsäljning behandlas som ackumulerad in
komst,om vinsten till merän hälften består av återvunna värdeminskningsav
drag. Vinst vid avyttring av aktie eller andel i fåmansbolag betraktas som ac
kumulerad inkomst, om aktien eller andelen innehafts fem år eller mer och 

vinsten alltså skall beräknas enligt schablonmetod. 
Kommitten anser att viss utvidgning av rätten till skatteberäkning för 

ackumulerad inkomst vid fastighetsförsäljning är befogad. Kommitten fö
reslår att man skall mildra verkningarna av tvångsförsäljning av fastighet 
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genom att låta vinst vid sådan försäljning behandlas som ackumulerad in
komst. I fråga om aktieroch andelar i tamansbolag föreslår kommicten - i linje 
med sitt huvudförslag om aktievinstbeskattningen-den iindringen att realisa
tionsvinst fårbetraktassom ackumulerad inkomst vid avyttring redan efter! vå 

och ej - som f. n. - först efter fem års innehav. 
De remissinstanser som yttrat sig i saken har tillstyrkt kommittens 

förslag. I ett par yttranden föreslås dock viss ytterligare utvidgning av möj

ligheterna att behandla reaL.~ationsvinst som ackumulerad inkomst. 
för egen del tillstyrker jag kommittens förslag. I enlighet med vad jag 

tidigare har föreslagit om initial perioden vid aktievinstocskattning bör rlitten 
till siirskild skatteberäkning vid försiiljning av aktier och andelar i fömans
bolag avse egendom som förvärvats mer än två år före ingången av av
yttringsåret. Detta föranleder en viss lindring av 3 ~ 4 mom. lagen om be
räkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. Dessutom bör 
en av omHiggningen av skogsbeskattningcn föranledd formell jiimkning i 

3 ~ 2 mom. denna lag göras. 
Jag iir inte beredd att tillstyrka någon utvidgning av bestämmelserna utöver 

vad kornmitten föreslagit. 

7.6.3 Ansrånd med hetalning m· skall 

Realisationsvinst tas till beskattning det år då första delen av köpeskil
lingen betalas. Detta kan ibland leda till påfrestningar på den skattskyldiges 
likviditet när betalningen av köpeskillingen är utstriickt över liingre tid. 
Med hiinsyn till sådana fall har i 48 ~ 4 mom. uppbörds I agen ( 1953:272, Ull in
förts en bestämmelse, enligt vilken skattskyldig under vissa förut
siittningar k<in få anstånd med skattebetalningen om försäljningslikviden 
skall betalas under minst tre år. Anstånd innebiir i princip att betalningen 
av kvarstående eller tillkommande skatt för det taxeringsår. då försäljningen 
tas till beskattning, får fördelas på tre år. Anståndsrcglerna giiller f. n. vid 
avyttring av fastighet och rörelse men däremot inte vid avyttring av t. ex. 
aktier. 

Kommitten föreslår att anståndsbestämmelserna skall kunna tillämpas 
också niir skattskyldig avyttrar aktier eller andelar i fåmansbolag. Remiss
instanserna har inte gjort några invändningar mot förslaget. 

Jag tillstyrker kommitlens förslag i denna del. Med anledning av att ett 
par remissinstanser efterlyst möjligheter till anstånd med skattebetalning 
i de fall då skallskyldig begärt uppskov med beskattningen av realisations
vinst får jag erinra om att möjlighet till uppskov i dessa fall numera införts 

<SFS 1975: 1179). 

7.6.4 A/.:.tie/imclers beskatrning 

Gällande regler innebär att aktiefond vid avyttring av aktie beskattas för 
realisationsvinst enligt samma regler som gäller för andra kapitalförvaltande 
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skattesubjekt. I den mån realisationsvinst utdelas till andclsägarna blir denna 
inte beskattad hos fonden. Vid tillkomsten av nuvarande regler förordade 
några remissinstanser att aktiefond helt eller delvis skulle befrias från skatt
skyldighet för realisationsvinst därför att andelsägarna annars skulle bli hår

dare beskattade än vid enskilt aktieinnehav på grund av det bottenavdrag 
om 500 kr. som aktieägare kan göra vid försäljning av aktier som innehafts 
i minst fem år. Som framgått av vad jag har anfört kom den lagstiftning som 

genomfördes inte att innehålla några särskilda realisationsvinstbestämmclser 
för aktiefonder. Vid tillkomsten av dessa regler framhöll jag dock i likhet 
med skatteutskottet att en omläggning av realisationsvinstbeskattningen 
kunde föranleda att frågan prövades på nytt. 

Realisationsvinstkommittcn har inte berört frågan om beskattning av ak
tiefonders realisationsvinster vid avyttring av aktier. Frågan har dock ak
tualiserats i skrivelser från Svenska bankföreningen och Svenska sparbanks
föreningen. Föreningarna anser att aktiefonder inte bör beskattas för reali

sationsvinst på aktier som innehafts i mer än två år. De framhåller bl. a. 
att de skiil som jag vid genomförandet av nu gällande regler anförde för 
att inte föreslå särskilda realisationsvinstbestämmelser för aktiefonder har 
förlorat aktualitet om kommittens förslag genomförs. 

För egen del vill jag anföra följande. Vid genomförandet av gällande 
regler år 1974 framhöll jag i propositionen (prop. 1974: I 81 sid. 42) att man, vid 
bedömning av frågan om det finns anledning att vid realisationsvinstbeskatt
ningen behandla aktiefonder förmånligare än andra skattesubjekt. må5te be
akta att sparande i aktiefond ger delägare påtagliga fördelar jämfört med priva
ta aktieplaceringar. Jag pekade i det sammanhanget bl. a. på att en aktiefond 
på grund av sin stora aktieportfölj kan utnyttja möjligheterna till kvittning av 
realisationsförluster på ett helt annat sätt än en vanlig småsparare. Jag fram
höll också att en lindring i realisationsvinstbeskattningen skulle kunna leda 
till opåkallade skattelättnader. Enligt min mening är de skäl som jag då anför
de mot att lindra realisationsvinstbeskattningen för aktiefonder alltjämt bä
rande även om mina förslag till ändringar i realisationsvinstbeskattningen 
genomförs. Jag är av dessa skäl inte heller nu beredd att föreslå några sär

skilda realisationsvinstbestämmelser för aktiefonder. 

7.6.5 Emissio11s- och fo11dstämplar 

Som jag tidigare harnämnt (avsnitt 6.5) behandlades frågan om slopande 
eller begränsning avs. k. emissions- och fondstämplar av riksdagen år 1974. 

Några ändringar ansågs då inte böra vidtas. Svenska bankföreningen har 
i en skrivelse till finansdepartementet ånyo tagit upp frågan. 

Vad först gäller emissionsstämpeln saknar jag anledning att frångå den 
bedömning av detta spörsmål som gjordes år 1974. Förslag om begränsningar 
av denna beskattning läggs därför inte fram. Inte heller föranleder de av 
mig föreslagna reglerna om realisationsvinstbeskattning i och för sig någon 
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ändring av bestiimmelserna om fondstämpel. Emellertid anser jag - i likhet 
med vad som uttalats i skilda sammanhang - att dessa hestlimmelser är 
i behov av teknisk modernisering. Enligt vad jag har inhämtat avser bankin
spektionen alt föreslå vissa ändringar i detta avseende. 

7. 7 Ön•rgångsbestämmelser 

De föreslagna reglerna för beskattning av realisationsvinst på grund av 
fastighetsavyttring torde genomsnittligt sett medföra en måttlig skärpning 
av beskattningen. Detta hindrar dock inte att de nya bestämmelserna i vissa 
fall kan vara avseviirt förmånligare och i andra fall avsevärt oförmånligare 
iin nuvarande regler. Det måste betecknas som olämpligt om en fastig
hetsägare genom tidigare- eller senarel[iggning av försäljningen av sin fas
tighet sjlilv kan bestiimma om försäljningen skall bedömas enligt nuvarande 

eller de föreslagna bestämmelserna. För att förhindra spekulation av detta 
slag bör enligt min mening de nya bestämmelserna tillämpas i fråga om 
alla fastighetsavyttringar som sker fr. o. m. den dag då proposition avses bli 
överlämnad till riksdagen. dvs. fr. o. m. den I april 1976. Nuvarande bestäm
melser bör alltså tilliimpas på alla fastighetsavyttringar som ägt rum före ut
gången av mars 1976. 

Vad jag nu har sagt om tilliimpningen av realisationsvinstreglerna för fas
tigheter gäller i lika hög grad de nya reglerna om beskattning av aktievinster. 
.Ä. ven dessa regler bör alltså tillämpas på avyttring av aktiero. d. som sker efter 
utgången av mars 1976. 

De hjälpregler för bestämmande av ingångsvärdet på äldre aktier som jag ti
digare har föreslagit (avsnitt 7.4.1) kan Himpligen tas in i övergångsbestäm
melserna. 

De föreslagna övergångsbestämmelserna kan medföra att skattskyldig vid 
1977 års taxering har att redovisa både vinster som skall beskattas enligt 
äldre bestämmelser och vinster som omfattas av de nya reglerna. Avyttras 
aktier. som innehafts fem år eller mera, före utgången av mars 1976 blir nuva
rande schablonregel tillämplig ( 10 '';, av nettoförsäljningsprisel). Enligt denna 
regel får schablonavdrag göras med 500 kr. .Avyttras aktier. som förvärvats 
före ingången av är 1974, den I april 1976 eller senare tillämpas den nya regeln 
om beskattning av 40 "o av vinsten. ;\ven enligt denna regel får schablonav
drag göras med 500 kr. Det finns ine någon anledning att vid 1977 års taxering 
tillåta alt skattskyldig får fullt avdrag enligt både iildre och nya regler. I över
gångsbestiirnrnelserna bör foreskrivas att schablonavdrag enligt nya och äldre 

bestämmelser vid 1977 års taxering får ske med sammanlagt högst 500 kr. För 
samtaxerade skattskyldiga bör ett gemensamt maximibelopp på 500 kr. giilla. 

Som företagsskattcberedningen anfört i sitt remissyttrande bör i över
gångsbestiimmelserna klargöras att de nya bestämmelserna om övertagande 
av anskaffningskostnad m. m. vid överlåtelse av organisationsaktier mellan 
koncernföretag skall tillämpas iiven nlir överlåtelsen mellan koncernföre-
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tagen skett före utgången av mars 1976. Detta betyder att koncernföretag som 
efter den 31 mars 1976 överlåter organisationsakticr till utomstående har 
att vid vinstberiikningen bestiimma aktiernas anskaffningskostnad enligt 
de nya reglerna. 

Med stöd av dispensregeln i 35 ~ 3 mom. tredje stycket KL har regeringen 
medgivit befrielse från beskattning enligt nuvarande schablonregel i vissa 
fall då denna beskattning antagits hindra en strukturrationalisering som 
är önskvärd från allmän synpunkt. Det bör klargöras att en sådan dispens, 
som liimnats enligt iildre regler, gliller liven om aktie som avses i regeringens 
beslut avyttras efter den 31 mars 1976. De villkor för befrielse som angivits 
i beslutet - t. ex. att dispensen gäller vid visst års taxering och att aktierna 

vid avyttring skall ha innehafts minst fem år - bör fortfarande gälla. 
De nya bestiimmelserna om ·switchrlitt bör tilHimpas i frt1ga om switchr~itt 

som förvärvats erter utg{mgen av mars 1976. 
För jordbrukare, som ännu inte gått över till bokföringsm~issig redovisning 

av inkomst av jordbruksfastighet, gäller alltjiimt vissa tör övriga jordbrukare 
upphHvda lagrum i KL. Den omlliggning som jag i det föregående har fö
reslagit i fråga om beskattning p{1 grund av avyttring av fastighet med viix
ande skog bör iakttas iiven vid tillämpning av dessa lagrum. En erinran 
om detta bör tas in i övcrgångsbestiimmelserna. 

De av mig föreslagna ändringarna i förordningen ( 1968:276) om uppskov 
i vissa fall med beskattning av realisationsvinst bör tilfampas i fråga om 
realisationsvinst på grund av avyttring som sker efter utgången av mars 
1976. Såvitt g;iiler avyttring av ersättningsfastighet. bör de nya bestHmmel
serna tillämpas endast om den tidigare avyttringen skett fl:ire niimnda tid
punkt. 

Förordningen ( 1959: 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intiikt 
av skogsbruk omfattar endast intiikt av skogsbruk som erhålls i samband 
med att skog avyttras tillsammans med marken. Ett genomförande av mitt 
förslag om om!Hggning av skogsbeskattningen medför diirfiir att förord
ningen inte kan tilliimpas på fastighetsavyttringar som iiger rum erter ut
gången av mars 1976. I övergångsbestämmelserna bör därför anges att för
ordningen upphävs men att dess bcstiimmelser alltjiimt skall Himla till efter
riittelse i fråga om fastigheter som avyttrats flire nämnda tidpunkt. 

8 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att antaga inom linansdepartementet uppriittade förslag 

till 
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (]928:370), 
2. lag om ändring i förordningen ( 1968:276) om uppskov i vissa 

fall med beskattning av realisationsvinst. 
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3. lag om ändring i förordningen (1967:752) om avdrag vid in
komsttaxeringen för avsättning till fond för återanskalTning 
av fastighet, 

4. lag om lindring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig in
komstskatt för ackumulerad inkomst, 

5. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272). 

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte. 

9 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 
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