Prop. 1975176:77
Regeringens proposition
1975176:77
om avveckling av s. k. faktisk sambeskattning

beslutad den 6 november 1975.

Regeringen föreslår riksdagen all antaga de förslag som har upptagits
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar

OLOF PALME
G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås bl. a. att den s. k. faktiska sambeskattningen av
makar slopas. Förslagen innebär att gift person. som driver jordbruk eller
rörelse tillsammans med sin make inte längre beskattas ensam för hela inkomsten av verksamheten. I stället skall vardera maken beskattas för värdet
av sin arbetsinsats. En forutsättning är att medhjälpande make har arbetat
i den gemensamma verksamheten minst 600 timmar under året. Värdet
av sådan makes arbete tas upp till belopp motsvarande marknadsmässigt
vederlag för arbetet, dock högst till en tredjedel av nettointäkten av verksamheten.
Vidare föreslås en höjning i vissa fall av förvärvsavdraget då båda makarna har arbetsinkomst. Avdraget vid inkomst av jordbruksfastighet som
f. n. är I 000 kr. föreslås höjt till högst 2 000 kr
De nya reglerna föreslås bli tillämpade första gången vid 1977 års taxering.

I Riksdag<'n 1\175176. J sam/. Nr 77
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l Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrives all 20 ~- 23 ~ I mom .. 30 ~ I mom .. 46 ~ 3 mom.·.
52 ~ I mom .. punkt 2 av anvisningarna till 20 ~. punkt I av anvisningarna
till 22 ~-punkt 11 av anvisningarna till 29 ~samt anvisningarna till 52 och
65 ~~ kommunalskallelagen (] 928:370> skall ha nedan angivna lydelse.
N11rarandc lrddw·

Föreslagen lwlclse

20 ~I
Vid beriikningen av inkomsten från siirskild förvärvskälla skola från samtliga ur förviirvskiillan under beskattningsåret hiirfiutna intiikter i penningar
eller penningars värde (brutto i n täkt l avriiknas alla omkostnader under
beskattningsåret för intiikternas förvärvande och bibehållande. All koncernbidrag, som icke utgör sådan omkostnad. ändå skall avriiknas i vissa fall
och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 ~ 3 mom.
Avdrag må i c k e ske för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hiinförliga utgifter, diiruti
inbegripet vad skattskyldig utgivit säsom gåva eller såsom periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;
värdet av arbete, som i elen skattvärdet av arbete. som i elen skattskyldiges förvärvsverksamhet ut- skyldiges förviirvsverksamhet utförts av den skattskyldige sji:iJv·, and- förts av den skattskyldige sjiilv el/N
rc maken. hc111111m·aranck barn 1111der andre maken eller av barn som ej
/6 år ellN hemmm•arw1dl; horn. som anses tillhöra arbetspersonalen;
Ji·l/r 16 men ei 18 dr och som ej anses
tillhöra arbetspersonalen;
ränta å den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda kapital;
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning å skuld;
avgift enligt 8 kap. studiestöclslagen <1973:349);
avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;
belopp. för vilket arbetsgivare iir ansvarig enligt 75 ~ uppbördslagen
( 1953:272);
förlust som är att hiinföra till kapitalförlust.
<Se vidare anvisningarna.)

' Lydelse enligt prop. 1975176:70.
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N111•arande (vdel.1·e

Föreslagen (rdel.1·e

2H
mo m.' Vad som återstår av intäkt av jordbruksfastighet, sedan avdrag
enligt 22 *gjorts och hänsyn tagits till in- och utgående balans, utgör n c t t o intäkt av jordbruksfastighet.
Al' amisningarna riff 5l ,, fi'amgdr
atr del al' nerrnintiikren i 1·issafa// raxeras hos skatrskyldf!!.. vars make bcdril'it l'crksamherrn pd fasrf!!,lwtcn.

30 ~
I mo m. Vad som återstår av intäkt av rörelse. sedan avdrag enligt 29 ~
gjorts och hänsyn tagits till in- och utgående balans, utgör nettointäkt
av rörelse.
.41· a11vis11i11gama ti// 5l .11· tiwngdr
alf del m· nerrointiikren i vissa fal/ raxeras hos skartskyldf!!.. vars make bedrivit rörelsen.

46
3 mo m.' Ha makar med hemmavarande barn under 16 år båda
haft A-inkomst enligt 9 ~ 3 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, må den make som haft
den lägsta inkomsten av sådant slag
åtnjuta förvärvsavdrag. Ha makarna
haft lika stora A-inkomster, åtnjutes
avdraget av den yngsta maken. Avdraget är i fråga om inkomst av rörelse 25 procent av nettointäkten av
rörel~en och i fråga om inkomst av
tjänst 25 procent av inkomsten. i
hddafaffen dock högst 2 000 kronor.

~

I fi'åga om inkomsr a1• jordhruksf'as-

ligr rredic' srv<'kcr

Vid
jämförelsen av makarnas inkomster
skall hänsyn tagas även till under beskattningsåret uppburen kontant inkomst
ombord
enligt
lagen

5l .11

tigher iir avdraget I 000 kronor.

2
Senaste lydelse 1972:741 Ufr 1972:742).
·'Senaste lydelse 1973:1121.

3 mo m. Ha makar med hemmavarande barn under 16 år båda haft
A-inkomst enligt 9 ~ 3 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt,
må den make som haft den lägsta
inkomsten av sådant slag åtnjuta fårvärvsavdrag. Ha makarna haft lika
stora A-inkomstcr. åtnjutes avdraget
av den yngsta maken. Avdraget iir
i fråga om inkomst av iordbrukstäsrigher O<'h rörelse 25 procent av nettointäkten av .förviirl'skii//an el/er - i
fal/ dd skatrskl'ldf!!. rnrs make hcdril'ir
l'erksamheten Taxeras /(jr inkomsr rn-

-

l5

{I\'

proccm

a11l'is11i11garna riff

{I\'

den del m• 11er-

toinräkre11 som raxeras hos al'ilrags-

i fråga om inkomst av tjänst 25 procent av inkomsten, i samrlf!!,a fal/ dock högst

hcrärrigad make samr

4

Prop. 1975176:77
N11rara11dc zrclef\c

Fiires/agen lvddl"l'

2 000 kronor. Vid jiimforelscn av
makarnas inkomster skall hiinsyn tagas iiven till under beskattningsåret
uppburen kontant inkomst ombord
enligt lagen ( 1958:295) om sjömansskatt samt enligt I ~ 2 mom. nyssniimncla lag skattepliktig dagpenning.
Har gift skattskyldig med hemmaHar gift skattskyldig med hemmavarande barn under 16 år haft A-in- varande barn under 16 år haft A-inkomst av jorclbruksfastighet eller rökomstav jordbruksfastighet eller rörelse och har maken utfört arbete i relse och har maken ullört arbete i
förviirvskiillan, må elen skattskyldige förviirvskiillan 11ra11 all taxNas /l'ir ini\tnjuta förviirvsavdrag med viirdet
komst enligt trec/je .>trcket m• a11l'isav makens arbetsinsats. dock med
11i11gama ti/15} 1'. ma den skattskyldige åtnjuta förviirvsavdrag med
högst i 000 kronor.
viirdet av makens arbetsinsats, dock
med högst I 000 kronor.
Avdrag enligt första och andra styckena må åtnjutas endast av make
som levt tillsammans med andra maken under beskattningsåret.
liar skatts~ylclig med hemmavarande barn under 16 år, som under beskattningsåret antingen varit gift men icke levt tillsammans med sin make
eller ock varit ogift (varmed jiimstiilles iinka. iinkling eller fdnskild), haft
A-inkomst. må han ätnjuta förviirvsavdrag. Avdraget iir i fräga om inkomst
av jordbruksfastighet rn:h rörelse 25 prtKent av nettointiikten av förviirvskiillan och i fråga om inkomst av tjiinst 25 procent av inkomsten. i samtliga
fall dock högst 2 000 kronor.
Avdrag enligt detta moment må
Avdrag enligt detta moment må
t1tnjutas endast av elen som umler åtnjutas endast av elen som under
större delen av beskattningsåret varit större delen av beskattningstiret varit
hiir i riket bosatt. Avdraget mti åt- hiir i riket bosatt. Avdraget må åtnjutas endast om och i elen män elen
njutas endast om och i den mån den
inkomst som beriittigar till avdrag
inkomst som berättigar till avdrag
därtill förslår. Avdrag må for skatt- djrtill försfö. Avdrag må för skattskyldig eller. om skattskyldig varit skyldig eller. om skattskyldig varit
gift och levt tillsammans med sin gift och levt tillsamman~ med sin
make, för makarna tillsammans icke
make. för makarna tillsammans icke
överstiga
överstiga
om avdrag ifrågakommcr enligt
om avdrag ifri1gakommer enligt
l'örsta stvck1•1 l'icl inkomst m· riirefo· första eller Giirde stycket: 2 000 kronor; och
eller tiä11s1 eller enligt Gärde stycket:
2 000 kronor; och
i övriga fall: I 000 kronor.
i övriga fall: I 000 kronor.
( 1958:295) om sjömansskatt samt
enligt I ~ 2 mom. nyssniimncla lag
skattepliktig dagpenning.

s
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Fiires/agcn

~rclelsc

Avdrag enligt detta moment skall erhållas i kommun där inkomst, som
berättigar till avdrag, tages till beskattning, i första hand. niir så kan ske,
inom hemortskommunen och i övrigt enligt fördelning som bestämmes
av taxeringsnämnden i sagda kommun.

5H
mo m.' Äkta makar.som under
beskattningsåret levt tillsammans,
taxeras en var för sin inkomst sa1111
111a111w11 diiriiin11c fiir boe/.~ gemen-

1 mo m. Äkta makar.som under
beskattningsåret levt tillsammans,
taxeras en var för sin inkomst.

samma inkom1·1.

Har vid dylik taxering avdrag. som i 46 ~ 1 och 2 mom. medgives. helt
eller delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens skattepliktiga inkomst,
må bristen avriiknas å den andra makens inkomst i samma kommun. Kvarstående brist, dock högst belopp motsvarande avdrag enligt 46 ~ 2 mom.,
må, med tilliimpning i förekommande fall av bestiimmclserna i punkt 4
av anvisningarna till 46 ~. avriiknas å förstniimnda makens inkomst och,
diir denna icke förslår. å andra makens inkomst i andra kommuner.
Underskott å icke yrkesmiissig avyttring av fast eller lös egendom. som
uppkommit för endera maken, må avriiknas från den andra makens inkomst
i samma kommun av förviirvskiilla av samma slag.
Avdrag. som i SO~ 2 mom. andra eller tredje stycket sägs, beriiknas för
vardera maken för sig. Härvid iakttages att vardera makens skatteförmåga
bedömes med hänsyn till mäkarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet
samt att avdraget för makarna tillsammans icke må överstiga det högsta
belopp som bestiimmelserna i 50 ~ 2 mom. andra och tredje styckena medgiva.
Avdrag enligt SO~ 2 mom. fjärde stycket beriiknas för vardera maken
för sig utan hänsyn tagen till andra makens inkomst. I-råga om jämkning
av avdraget enligt bestiimmelserna i punkt 2 femte stycket av anvisningarna
till 50 ~ prövas dock med hiinsyn till viirdet av makarnas sammanlagda
skattepliktiga förmögen hel.
Amisningar

till 20 ~
2.' Hc111111m·ara11</e barn, som fyllt
2. Ram under /fi dransl'H'i 1il/hiira
16 men ci 18 år och som deltagit i arh1•1s11ersonale11.
Barn. som fyllt 16 år och som delden skattskyldiges förviirvsverktagit
i den skattskyldiges förviirvssamhet, anses t'i tillhöra arbetspersonalen, med mindre harncls inkomst verksamhet. anses tillhöra arbetsper' Senaste lidelse 1975:312.
' Senaste l;'uclsc 1945:897.
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liireslagen ~vdel.l'e

av arbete eller e/jes1 är så stor. att den
föranleder skatteplikt för barnet enligt 51 ~.

sonalen. Deua giillcr dock icke barn
som på he/1id hedril'er s111dier eller
genomgår an11a11111bildni11g, 1110111 så1•ilf avser arbe1e som 11tför1s 1111der
somma1krier elll'I' wmal uppehåll av
minst e11 må11ads 1•araklf'.!.he1. Har
bamcl <'Ui·/11 18 år, anses det lillhöra
arhe1spNso11alc11 c11das1 om dess in-

komst av arbete i den skattskyldiges
.fiirl'än·s1•erksa111he1 är så stor, att den
som sådan föranleder skatteplikt för
barnet enligt 51 ~.
Frågan om barns ålder bedömes efter förhållandet den I november året
niist före taxeringsåret (se 65 n
.4 l'<lrag fiir liin eller 111111011 Nsätt11i11g /nr hams arbe1e/dr icke iil'ers1iga
111ark11ads111ässf!.(t i·eder/ag fih' arhetsi11sa1se11.

till 22

~

I.' Till driftkostnader hän föres lön eller liknande vederlag liksom underhåll
åt personal, som anviints för jordbruket eller dess binäringar; undantagsformåner. pensioner. periodiska utbetalningar på grund av förutvarande anstiillning på fastigheten; arrendeavgift; avgiild. som skolat utgå av fastigheten; riinta pä lånat kapital som nedlagts i fastigheten eller använts för
dess drift; kostnader för inköp av djur. utsäde. foder. gödselmedel och dylikt;
kostnader för reparation och underhåll av driftbyggnader. markanläggningar
och inventarier; kostnader för vård och underhåll av skog, såsom förvaltning.
bevakning. viig- och byggnads underhåll. skogskultur. skyddsdikning. skogsindelning m. m .. samt vid skogsavverkning kostnader för virkets huggning,
till redning. utdrivning. nattning m. m.; kostnader för försäkring av personal'
byggnader. skog. gröda, djur. förråd och inventarier som ej äro att hänföra
till personlig lösegendom. m. m.
Till reparation och underhåll hiinföras vid tilliimpning av första stycket
kostnader för sådana ändringsarbeten på ekonomibyggnad som iiro normalt
påräkneliga i jordbruksdrift. såsom upptagande av nya fönster- eller dörröppningar samt Oyttning av innerväggar eller inredning i samband med
omdisponering av ekonomibyggnad. exempelvis i samband med omläggning
av driften från en animalieproduktion till en annan. Atgärcl som innebiir
en väsentlig iindring av byggnaden. såsom när ett djurstall ombygges för
'Lydelse enligt prop. 1975/76:31.
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N11rara11de ~rdelsc

fi"ireslagrn ~rdl'l.\1'

att i stället användas för helt annat Linda mål, hän föres dock ej till reparation
och underhåll.
Som driftkostnad skall anses Liven anskaffning och insättning av sådana
utrustningsdetaljer i skyddsrum som ha värde endast från civilförsvarssynpunkt, såsom speciella dörrar, luckor och karmar för dessa, inre begriinsningsväggar för gasfång vid ingångar och reservutgångar, luftrenare och tillhörande fördelningslcclningar.
Kostnad för inköp och plantering av träd och buskar för yrkesmässig
frukt- eller b~iroclling får efter den skattskyldiges eget val dragas av antingen
i sin helhet för det år kostnaden uppkommit eller enligt avskrivningsplan.
Vid planenlig avskrivning fördelas kostnaderna på ett antal är i följd sä
att de kunna i sin helhet dragas av under elen ticlrymcl odlingen beräknas
vara ekonomiskt användbar. Föreskrifterna i punkt 4 sjätte stycket iiga motsvarande tilliimpning.
Värdet av fastighetens egna produkter, som anvLindas för fastighetens
fortsatta drift. får avföras som driftkostnad men skall då samtidigt upptagas
som intiikt.
Avdrag för avsättning till pensions- eller personalstiftelse och kostnad
för pensionsförsäkring får ske enligt bestLimmelserna om rörelse i punkt
2 av anvisningarna till 29 ~.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen ( 1967:531) om !ryggande av pensionsutfästclse m. m. i sin balansriikning en post Avsatt till pensioner. iiger punkt
2 av anvisningarna till 29 ~ motsvarande tilliimpning i fråga om jorclbruksfastighet.
Hemmavarande ha/'//. som llfl/'nå11

Ska11skrldigs ha/'// anses tillhiira ar-

I 6 års dlder och delragi1 i arhCICI på

hclsflcrsonali•n i de .f(i/I som anges i

/'as1fi:hc1cn.

p11nk1

anses 1i/lhöra /ll'rsonal

l m· a11visninga/'lla 1il/ 20 ·''·

som anl'ii11/s /iir l'l'l'k\amhe1en /Id !i1.1righcrrn. Om har/1('/ ci (i'/11 18 år. gäller della dock cndas1 1111der !1'im1sä1111i11g all ha/'llc/s sammanlagda i11ko111s1
är sci slor, all den .fiiranlcder ska11ep/ik1 .för bamel rnligl 51 ; . I frmma1·arande bam under

16

cir anses i i11-

re1 fall 1i/lhöra f1Nso11ale11. !.I/i"

JO :

och dithörande anl'isningar punkt].)

Barn, som anws 1illhbra flNSonalen,
taxeras sjLilvt för elen inkomst av arbete på fastigheten som barnet kan
ha haft i form av pengar, naturaförmåner eller annat. :\1otsvarande belopp får dragas av som driftkostnad.

Barn taxeras självt för den inkomst av arbete på fastigheten som
barnet kan ha haft i form av pengar.
naturaförmåner eller annat 1111der lid
dti ha/'lli'/ til/hiin arhc1v1er.mnali'11,
,/ock hiigsl /iir vad som 11101s1·arar
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N11varande (rdelse
För barn som delragif i arbercr men
icke a11ses rillhöra personalen /är avdrag irke göras. Lön och underhåll år
sådanr barn skall ej heller 11pp1agas
som inkomsr för bamcr.

marknadm1ässig1 vederlag .för harncts
arbersinsars. Motsvarande belopp får
dragas av som driftkostnad. För liin
och underhåll till barn som deltagit i
arbete! men dän·hl icke rillhört arbNspersonalcn f(/r aw/rag icke göras. Lönen och underhållet skall då ej heller
upptagas som inkomsr .tör barner.
Punkt 18 av anvisningarna till 29 ~ äger motsvarande tillämpning beträffande inkomst av jordbruksfastighct.

till 29 ~
11.' Angående hemmarnrande
11. Skarrskvldigs ham anse.1 rillhiira
arhcrsp<'l"sonalcn i dcfall som a11gcs
barn. som användas i rörel5c, gäller
vad om sådana är sradgat berri.ifl'ande i p1111kr l av anl'isningama rill 20 f
P1111k1 I nionde s~rcker av am·isjordbruk (~e punkr I ai· am•isningarna
11ingarna fil/ l ] .~ äger morwara11dc
fil/ 22 .~J.
rillämp11i11g hcrrä//'a11i/r inkomsr av rörc/1c.
till 52 ~·
Ha makar ri/l\'(/mmans delragir i
.fijrrän·.wNksamhcr al'scende inkomsr
av iordbrukstastighct ellN riirelsc
gälla brsrämmefw'nw i a11dra-:fi'mlc
sryckena.
V<'l"ksamhere11 anses hedril'cn ar
den ena a1• makama 0111 han med hä11wn rill 111bild11ing, arhersuppgifier och
iivri.ga omsrändi.ghcrer ka11 anses ha c11
ledande ställning i verksamheren och
de11 andra makc11 ei har e11 såda11 lcda11de sräll11i11g. De11 make som sål1111da driver wrksamheten beskarras
för hela i11komsten m• verksamheren
om a11nat ejfiHier av rredie och /iärde
srycke11a. Har ingen av makama en
sådan ledande sriillning som 11t1 har
sagts anses verksamheten hedril'en al'
makarna gemensam!. I sådana .f(i//
sker beskattning enlig! femrc s(vcker.
När vcrksamlle1c11 bedril'ils ar den
'Senaste lydelse 1972:741
' Senaste lydelse 1970: 162.

Ofr

1972:742).
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Föreslagen ~rdel.se
ena av makarna men den andra make11 (111edhiiilpa11de make) arhetar i
1•erksamhere11 mi11s1 600 rimmar u11der
beska1111ingsåre1, skall de11ne på gr1111d
m' sin arbctsinsars heskallas .för 1·iss
i11komst m• l'erksamhetcn. De11a sker
gc11om all han raxeras fiir sd stor del
m• 11elloinräkren m' /(irl'ärrskällan som
kan anses morsvara marknadsmässig!
l'edNlag för arbete!, do<"k hiigsrf(ir 1•n
trC'djcdel ar nclloit11äk1e11. Omti111ar
heska11ni11gsårct kortare eller längre
rid än Il månadcr. jämkas anralet
arbetstimmar 111ed hänsyn härtill.
Arbetsinsats i maka mas gemensamma bostads1111:r111111e får medräknas
endasr om särskilr/ arbetslokal fiir
vcrksamheren sak11as och der med
hiinsy11 rill rörelse11s art och andra
såda11a omsrämlighc1cr .fiirel(i:ger
synnerliga skäl all medriik11a arhersimarsen. Jiid hediimallile ar 0111
medl1iälpa11de make undN beska11ningsåre1 arherar fiircskrircr a111al arbetsrimmar skall anses 011 han under
rid. då han 11pph11ri1 sjukpenning eller /firiildrapenning rnligl lagen
(/<i6l:381) 0111 allmän fiirsiikring eller diirmedjiimfiir/ig ersii11ning enlig!
annan ./(irfä11ning. arberar i samma
omfallning som niirmasr .fiire den
rid. då sådan ersii11ning 11pph11rirs.
I de .fäll då rerksamher hedril"irs
al' de11 e11a al' makarna och de11
andra maken ägr del i .fiirl'ärrskiilla
eller der i denna nedlagda kapiralcl.
miirer ej hinder all sisrnämnda make
taxeras - .förurom .f(ir arbersinkomst
när der .~kall ske enligr 1redje slyckcr
- iiren .fiir skälig! belopp som han
ka11 ha 11pph11ri1 pd gmnd a1· sin iiganderii11 eller kapiralinsars.
/fa makarna gcmc11samt hu/ril"it

Prop. 1975/76:77
Nul'ara11ile

10

~vcldsc

Fiires/age11

~vete/se

verksamheten. skall l'ill'llcra 111ake11
taxeras fiir dc11 i11komst däral' som
mccl häns1·11 till hans arhete och övriga
insatser i verksamheten skäl(~en tillkommer honom.
Av 65 ~ framgår, att bestiimmelser som avse gift skattskyldig i vissa
fall skola tilliimpas i fråga om dem som, utan att vara gifta, leva tillsammans.

till 65 ~·
I. Utan hi11dcr al' rnd .wm fiireskri1·1•s i 65 .1' a11dra St\'cket skola hestämmelserna i lO .1' andra st1·cket och a11l'is11i11ga/'lla till 51 .1' iiga tillämpning
1111clcr tid. dd makar /el'([ tillsammans.
U1111hiir sc1111111a11/e1·1wclcn. äga be\tiimmdwma alltic'imt tillä111pni11g till
cless/iir11tsiitt11i11gar/iir allmänt a1·drag
/iir flC'l'iocliskt 1111dC'l'stiid/i"d11 den ena
111C1ke11 till c/1'11 andra föreligga e11/ig1
punkt 5 m· alll'i.111i11ga/'lla ti/146 11. Om
11il gmncl m· l'ac/ 1111 sagrs lwstämml'lsema i }() .1' andra s11·ckC1 och anl'isninga/'lla till 5] 1' äro tillii111p/(~C1 c11das1 tiir iil'I m· hl'ska1111i11gsdre1. skall
ändock /i"dgan h11ru\'icla ska11sh/d(~1·
make giorr se/dan minsra arbe1sinsa1s. som /iirclras /iir rasering en/(~!
treilic s~l'cket av an\'i.\'llingama rill
5} : . argiiras med hiinsyn till hans
arhetsinsats under hela beskmtningsciret i elen skatts~vlcl(~es /iif"l'äf"l'st'l'/'k\t1111hl'l.

Hestii111111else11 i 65 ~ andra stycket
skall iiga motsvarande tillämpning i
fall som avses i paragrafens sista
stycke. Med iiktenskaps ingående iir
diirvid att jiimstiilla att sammanlcvnaden återupptagits efter iiktenskapets upplösning eller att barn fötts
eller - i fråga om sammanlevnad
som börj~tr efter barnets födsel - att
sammanlevnaden bö~jar.

' Senaste Iydc:ls.:: 1960: I72.

}. Hestä111111c!~cma i 65 ~ andra
St\'cket och i am·imi11gs171111k1 I 'kola
iiga motsvarande tillämpning i fall
som avses i paragrafens sista stycke.
Med iiktenskaps ingående iir därvid
att jiimställa att sammanlevnaden
återupptagits efter ~iktenskapets upplösning eller att barn fötts eller - i
fråga om sammanle\'nad som börjar
efter barnets födsel - att sammanlevnaclen börjar.

Prop. 1975/76:77

Il

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1977 års taxering.
Skattskyldig, som enligt punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:374) om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370) förvärvat pensionsförsäkring, äger med verkan i beskattningshänseende under år 1976 återföra
försäkringen till den tidigare innehavaren. Om sådan överlåtelse sker skall.
i den mån yrkande därom framställs. den som återfått försäkringen anses
som försäkringens ägare redan från ingången av år 1976.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrives alt 9 ~ 3 mom. och 11

~

I mom. lagen (] 947:576)

om statlig inkomstskatt' skall ha nedan angivna lydelse.

N11rnra11de

~vde/se

Föreslagen

~rdelse

9'
'
3 mo m.2 Ha makar. som under beskattningsåret levt tillsammans och
under någon del dLirav varit bosatta här i riket, båda haft taxerad inkomst.
skall beskattningsbar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst för dem
båda beräknas enligt följande.
Med A-inkomst förstås inkolllst
Med A-inkomst förstås inkomst
av tjlinst, dock icke periodiskt unav tjänst. dock icke periodiskt understöd eller därmed jämförlig perioderstöd eller därllled jLimforlig periodisk intiikt som avses i 31 ~ komdisk int~ikt SOlll a\'ses i 31 ~ komlllunalskattelagen, samt inkomst a\'
munalskaltelagen. samt inkomst av
jordbruksfastighet och rörelse Olll jordbruksfastighet och rörelse om
den skattskyldige varit vcrksalll i den skattskyldige varit verksam i
forvärvskällan i ej bloll ringa omförvärvskällan i ej blott ringa omfattning. \1cd B-inkolllst förstås övfattning. Till .·I-inkom\! räkna~ ii1·c11
i11k01m1 som hcska1ta.1 ('///igr rrcdic
riga inkomster.
srrckcr ar a11ris11i11gama ri!! 5:! ,1 ko111111111wlska11c/ag1'11. Med B-inkomst
förstås övriga inkomster. !Tiirundl'r
i11hcgri1wr lwlopp som 11\"S<'S i .liiirdc'
srycker ar 11ä11111cla am•is11i11gur.
Beskattningsbar A-inkomst utgöres av det samlllanlagda beloppet av den
skattskyldiges A-inkomst minskat med allmiinna avdrag. förlustavdrag.
grundavdrag ocl1 sådant avdrag utöver grundavdrag som avses i 2 molll.
andra stycket. lkskattningsbar A-inkomst avrundas nedåt till helt hundratal
kronor. Sa att överskjutande belopp, SOlll iL·ke uppg{tr till helt hundratal
kronor. bortfaller.
Beskattningsbar B-inkomst utgöres av skillnaden mellan den skattskyldiges beskattningsbara inkolllst, beräknad enligt 2 molll .. och den beskattningsbara A-inkolllsten.
Il

mo m.3 Akta Jllakar. solll under
beskattningsåret levt tillsammans.

~

I mo lll . .Äkta makar. som under
beskattningsåret levt tillsammans.

, s~naslc lvdclse av lai:cns rubrik 1974:770.
Senaste 1\·dclsc 1970: 163.
'Senaste 1;·delse 1975:313.
2

Prop. 1975/76:77
N11rnra11cle zrcll'l\c'

13
nirl'slagen l\'clclsc

taxeras en var för sin inkomst sam1
mannen clii1jä1111e .fiir bol'l.\ gemensamma inkomst.

taxeras en var for sin inkomst. rarl'id
a11risningama ti/152 :~ ko1111111111alskarte/agen ( 1928:370) äga 11101srnra11de
tilliinipni11g.
Har vid dylik taxering avdrag, varom i 4 ~ I mom. förm~iles. helt eller
delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens inkomst, m[1 bristen avriiknas
å den andra makens inkomst.
Avdrag, som i 9 ~ 2 mom. andra stycket sägs, ber~iknas för vardera maken
for sig. varvid bestiimmclserna i 52 ~ I mom. fjiirde och femte styckena
kommunalskattelagen (1928:370) liga motsvarande tillämpning.
I fall då endast ena maken har beskattningsbar inkomst, berliknas skatten
på hans beskattningsbara inkomst utan uppdelning i beskattningsbar Ainkomst och beskattningsbar B-inkomst.
Ha båda makarna beskattningsbar inkomst, beriiknas skatten enligt sjätte-nionde styckena.
Skatt på beskattningsbar A-inkomst berliknas för vardera maken för sig.
Ha makarna enbart beskattningsbar B-inkornst. beräknas skatten på det
sammanlagda beloppet av dessa inkomster och fördelas på makarna efter
förhållandet mellan de beskattningsbara inkori1sterna.
I annat fall sammanHigges beskattningsbar B-inkomst hos make, som
har den lägsta beskattningsbara A-inkomsten. med andra makens beskattningsbara inkomst. Därefter beräknas skatt med tilliimpning av 10 ~ I mom.
på summan av nämnda B-inkomst och andra makens beskattningsbara inkomst. Skatten på makarnas B-inkomster utgör skillnaden mellan den sålunda beräknade skatten och den skatt som belöper på den i niimnda summa
ingående beskattningsbara A-inkomsten. Skatten på B-inkomst fördelas på
makarna efter förhållandet mellan deras beskattningsbara B-inkomster. BestUmmclserna i 10 ~ 3 m6m. skola diirvid iakttaga;;.
Om det sammanlagda b'ioppet av makars B-inkomster icke överstiger
2 000 kronor, skola dessa :·1komster vid tillämpning 1v detta moment anses
som A-inkomst.
Sammanlagda beloppet av skatt på makes beskattningsbara :\-inkomst
och B-inkomst utgör makes statliga inkomstskatt.
Denna lag triider i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk t'örfattningssamling och tilliimpas
forsta gimgen vid 1977 års taxering.
Skattskyldig, som enligt punkt 3 av övergängsbestiimmelserna till förordningen !1973:375) om iinclring i t'örordningen (]947:576) om statlig inkomstskatt forviirvat pensionsllirsiikring, iiger med verkan i beskattningshiinseenclc umler år 1976 äterllira l'örsiikringen till den tidigare innehavaren.
Om sådan överlåtelse sker skall. i den mån yrkande därom framstiills. den
som återfått försiikringen anses som försiikringens iigare redan från ingången
av år 1976.
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3 Förslag till
Lag om ändring I lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Härigenom föreskrives att 12 ~ I mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nul'(Jrande (vde/se

Föreslagen zvdelse

I mo m. 2 För äkta makar, som

under beskattningsåret levt tillsammans, beräknas den skattepliktiga
förmögenheten för makarna var för
sig. rarrid boers gemensamma.förmögenher

inräknas

i mannens ·skar-

rcplikriga .förmögenhet. Har därvid

I mo m. För äkta makar, som
under beskattningsåret levt tillsammans, beräknas den skattepliktiga
förmögenheten för makarna var för
sig. Har därvid skuld, som i 5 ~ avses, helt eller delvis ej kunnat utnyttjas å den därtill närmast berättigade makens förmögenhet, må
bristen avräknas å den andra makens
förmögenhet.

skuld. som i 5 ~avses, helt eller delvis ej kunnat utnyttjas å den därtill
närmast berättigade makens förmögenhet, må bristen avräknas å den
andra makens förmögenhet.
Har skattskyldig hemmavarande barn, som icke fyllt 18 år, och uppgår
barnets till statlig inkomstskatt beräknade beskattningsbara inkomst till
minst 100 kronor. beräknas den skattepliktiga förmögenheten för den skattskyldige och barnet var för sig.
Den beskattningsbara förmögenheten beräknas i fall som avses i första
stycket gemensamt för makarna och i fall som avses i andra stycket gemensamt för föräldrar och barn. Frågan om skatteplikt enligt 10 ~ bedömes
med hänsyn till den sålunda gemensamt bestämda beskattningsbara förmögenheten. Skatt beräknas likaledes efter nämnda förmögenhet och fördelas på envar efter hans skattepliktiga förmögenhet. Vad i 11 ~ 3 mom.
sägs skall därvid iakttagas.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1977 års taxering.
' Senaste lydelse av Jagens rubrik 1974:859.
Senaste lydelse 1974:241.

2
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4 Förslag till
Lag om ändring i skogskontolagen (1954: 142)
Härigenom föreskrives att I och 2 g skogskontolagen (1954:142)' skall
ha nedan angivna lydelse.
Nul'arande

~rdelse

Föreslagen lvdelse

Fysisk person. oskift dödsbo eller
familjestiftelse, som i självdeklaration till ledning för taxering för inkomst har att uppgiva intäkt av
skogsbruk, må under de förutsättningar och i den utsträckning nedan
stadgas erhålla uppskov med taxering till kommunal och statlig inkomstskatt för den del av intäkten,
som insatts å särskilt konto i bank
(skogskonto). Rätt att erhålla uppskov. som nu sagts, tillkommer icke
delägare i handelsbolag eller kommanditbolag för någon del av den
inkomst. han åtnjutit av bolagets
verksamhet. Ej heller tillkommer sådan rätt delägare i oskiftat dödsbo.
på vilket 53 ~ 31110111. fjärde stycket
kommunalskattelagen
(1918:3 711)
tillämpas. för någon del av den inkomst han åtnjutit av dödsboets
verksamhet. Uppskol' må ej cltniutas
i .fi"åga om inkomst. som taxeras enl(~t tredje s(l'Cket al' a11l'is11i11gama
till 52 -~ ko111111u11alska11elage11.
Med bank avses i denna lag riksbanken, affärsbank, sparbank samt cen~
tralkassa för jordbrukskredit.
Skattskyldig må för ett och samma beskattningsår och för en och samma
förvärvskälla endast göra insättning å ett skogskonto. Har skattskyldig i
strid mot denna bestämmelse upplagt skogskonto i mer än en bank må
uppskov med taxering erhållas allenast för insättning å det först öppnade
kontot.
'Senaste lvdclse
av la>Ccns
rubrik 1975:26.1.
2
•
•
Senaste lydelse 1975:263.

Fysisk person, oskift dödsbo eller
familjestiftelse, som i självdeklaration till ledning för taxering för inkomst har att uppgiva intäkt av
skogsbruk, må under de förutsättningar och i den utsträckning nedan
stadgas erhålla uppskov med taxering till kommunal och statlig inkomstskatt för den del av intäkten,
som insatts å särskilt konto i bank
(skogskonto). Rätt att erhålla uppskov, som nu sagts, tillkommer icke
delägare i handelsbolag eller kommanditbolag för någon del av den
inkomst, han åtnjutit av bolagets
verksamhet. Ej heller tillkommer sådan rätt delägare i oskiftat dödsbo.
på vilket 53 ~ 3 mom. fjärde stycket
kommunalskattelagen tillämpas, för
någon del av den inkomst han åtnjutit av dödsboets verksamhet.
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J\'11\'aramle lrclelse

H3
Beträffande viss förvärvskälla må uppskovet för ett och samma beskattningsår avse högst ett belopp, motsvarande summan av
a) sextio procent av den å beskattningsåret bclöpande köpeskillingen för
skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
b) fyrtio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
avyttrade skogsprodukter, samt
c) fyrtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.
Har så~om intäkt upptagits likvid, som avses i punkt 11 av anvisningarna
till 21 ~ kommunalskattelagen, må uppskov jämväl erhållas för sådan intäkt
i dess helhet.
Skattskyldig, som vid jorddelningsförrättning tillträtt ny mark och efter
tillträdet uttagit skog för att erhålla medel till framtida betalning av sådan
likvid som anges i andra stycket. må för beskattningsår, under vilket likviden
ännu ej förfallit till betalning, erhålla uppskov med högst ett belopp, motsvarande köpeskillingen för skog som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt eller sjuttio procent av köpeskillingen för avyttrade skogsprndukter.
Uppskov må dock ej åtnjutas för
Uppskov må dock ej åtnjutas för
högre belopp än som motsvarar den
högre belopp än som motsvarar den
beräknade nettointäkten av den förberäknade ncttointliktcn av den förvärvskälla, varifrån iritäkten av
värvskälla, varifrån intäkten av
skogsbruk härrör.
skogsbruk härrör, eller - ifall då del
av 11et1oinräk1e11 wxeras enlig! /re(fje
szrcket a1· am·isningarna till 52 _,1kom111u11alska11elage11(1928:37())- den del
m· återstdende 11e11oi111äk1 som wxeras
hus ska11skyldig. som är berä11igad till
ll[l{JSkOI'.

Har i förvärvskällan redovisats utdelning från samfällighet, som avses
i 53 ~ I mom. första stycket f) kommunalskattelagen ( 1928:370), får uppskov
åtnjutas till den del utdelningen härrör från intäkt av skogsbruk i samfälligheten under det beskattningsår vartill utdelningen hänför sig på samma
sätt som om denna del utgjort inUkt av skogsbruk, som den skattskyldige
drivit själv.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1977 års taxering.
3

Senaste lydelse 1975:263.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Härigenom föreskrives att punkt 1 av anv1sntngarna till I ~ lagen
(1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst'
skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'Grande

~vde/se

Föreslagen

~vde/se

Anvisningar
till 1 ~
2

I. lnkomst skall enligt denna lag anses hiinförlig till visst beskattningsår,
om intiikten exempelvis intjänats eller eljest motprestation får densamma
i någon form lämnats under ifrågavarande år.
För att en inom visst beskattningsår åtnjuten inkomst skall anses utgöra
ackumulerad inkomst enligt denna lag fordras. att inkomsten hänför sig
till minst två beskattningsår.
Engångsbelopp, som uppbäres så5om ersättning för årlig pension. skall
i allmänhet anses hänföra sig till tio år.
Ackumulerad inkomst. som avses i 3 ~ 4 mom .. skall anses hänföra sig
till det antal år den skattskyldige innehaft aktien eller andelen.
Intäkt av skogsbruk skall anses hänförlig till det antal år som motsvarar
förhållandet mellan intäkten. minskad med vederbörliga avdrag, och värdet
av ett års skogstillväxt å fastigheten.
Ackumulerad inkomst, som avses i 3 ~ 2 mom. vid 6)--8) samt i 3 ~ 3
mom. vid 2), 5) och 6). skall anses hänföra sig till det antal år den skattskyldige bedrivit jordbruket eller rörelsen. Har skattskyldig åtnjutit ackumulerad inkomst som nu sagts i egenskap av de!Hgare i handels- eller kommanditbolag. skall inkomsten anses hänförlig till den tid han varit delägare
i bolaget. Inkomsten skall dock anses hänförlig till kortare tid än den skattskyldige bedrivit jordbruket eller rörelsen eller varit delägare i bolaget. därest
han så yrkar och företer utredning om det antal år vartill inkomsten hänför
sig, eller eljest om det framstår såsom uppenbart att inkomsten hänför sig
till kortare tid.
Har jordbruk eller rörelse. som beHar jordbruk eller rörelse, som bedrivits av den ena av två makar, drivits av den ena av två makar.
övertagits av den andra maken, skall övertagits av den andra maken, skall
denne, om han så yrkar, anses hava denne. om han så yrkar. anses hava
bedrivit jordbruket eller rörelsen
bedrivit jordbruket eller rörelsen
' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860.
a Senaste lydelse 1974:860.
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Nuvarande

~vdl'll"I'

18
Fiirl'slage11

~wldse

jämväl under den förstnämnda makens innehav av förvärvskällan, under förutsättning att makarna då
voro taxerade med tillämpning av
11 ~ I mom. lagen om statlig inkomstskatt eller. därest andra maken haft inkomst, skulle hava taxerats med tillämpning av nämnda
bestämmelse. Vad nu sagts skall äga
motsvarande tillämpning när andel
i handels- eller kommanditbolag,
som ägts av elen ena av två makar,
övertagits av den andra maken samt
när jordbruk, rörelse eller andel i bolag i samband med den ena makens
död övertagits av den andra maken,
och denne var ensam dödsbodelägare. Inkomst. som enligt tredje s1ycke1
m· a11ris11i11gama fil/ 52 { ko111m1111alska11elagen (1928:3 70) wxeras hos
make. skall icke till någon del anses
111göra ackumulerad i11koms1.
Vad i nästföregående stycke stadgas om makar skall i tillämpliga delar
gälla även andra skattskyldiga, vilka taxeras med tillämpning av där angivna
bestämmelse.
Vid skatteberäkning enligt I ~ skall oskift dödsbo och den avlidne anses
som en och samma skattskyldig.

jämväl under den förstnämnda makens innehav av förvärvskällan, under förutsättning att makarna då
voro taxerade med tillämpning av
11 ~ I mom. lagen om statlig inkomstskatt eller. därest andra maken haft inkomst, skulle hava taxerats med tillämpning av nämnda
bestämmelse. Vad nu sagts skall äga
motsvarande tillämpning när andel
i handels- eller kommanditbolag,
som ägts av den ena av två makar.
övertagits av den andra maken samt
när jordbruk, rörelse eller andel i bolag i samband med den ena makens
död övertagits av den andra maken,
och denne var ensam dödsbodeliigare.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången i fråga om 1977 års taxering.
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6 Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Härigenom föreskrives i fråga om uppbördslagen (1953:272)'
dels att 54 ~ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 77 b ~. av nedan angivna
lydelse.
Nuvarande

~vde/sc

Ftireslagcn lrdelse

5H
Har skattskyldig eller annan arbetsgivare än i 53 ~ I mom. tredje stycket
sägs försummat att inbetala skatt under rätt uppbördstermin, äger han att
senast den 18 i den månad. under vilken terminen infallit. på postanstalt
inom riket betala skatten med skatteanvisning, varvid han skall erlägga
särskild avgift, utgörande för skattebelopp om
högst
över 20 men icke över
över
50
över
varje påbörjat hundratal

..

20 kronor ..........
..........
50
. .........
100
. ....... ..
100
kronor.

20 öre
50 ..
krona samt
för

Oavsett om inbetalning av skatt avser en eller flera skatteposter, vare
högsta avgift etthundra kronor.
Sådan särskild argi/i skall dock
berrätfande preliminär skarr icke erläggas ai· skam/...yld~<.? som upphär
prnsion enlig! lagen (i 961 :38 i) om
allmän försäkring och .tör vilken 111.fiirdars debrrsedel på preliminär Bska11.
Inbetalas skatt i den ordning. som
i första stycket sägs. skall postanstalt
lämna kvitto i enlighet med vad i
53 ~ 2 mom. första stycket finnes
föreskrivet samt pd kvi1101 ange den
erlagda särskilda avgiften.

Inbetalas skatt i den ordning. som
i första stycket sägs. skall postanstalt
lämna kvitto i enlighet med vad i
53 ~ 2 mom. första stycket finnes
föreskrivet samt därjämte.förse skarte<1111•isningen med ./i"imärke till belopp. 111otsrnrande den erlagda särskilda avgiften.
Då särskilda omständigheter diirtill föranleda, må länsstyrelse förordna
om återbetalning, helt eller delvis. av avgift. som erlagts enligt bestämmelserna i denna paragraf.
'Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.
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N11vara11dc (l'll<'ll'C'

rarcs/agc11
77 h

(rdd~c

'~

Har gi/; skartskyldf'.!, ickl' if1)rcskriV1?11 rid och ordni11g i11hcralat skatt som
pd/iirts pd grund av sddan i11komst som
ll\'Sl'S i tredje stycket a1' a11vis11i11garna
till 5l 11· kommu11alskattelagcn
(I 9l8.'3 70), är makcnjämre den skattsk,1'/digl' hl'ralningssk,1'/dig/rir skat relwlopper Jämte restll\'.'.!,ifi. Hl'loppet fdr
llllagas hos maken i den ordning som
gäller/iir i11dril'!1ing a1• skall som på.förts ho11om.
A·fakt's ans1·arf'.!,hN l'lllf'.!,t ,liirsra
sryckl'I al'ser der hclopp som 111gör
skillnadrn mella11 den skartskrldf'.!,t'
dchircrad skall pil grund av inkom\!
och de11 .1"/.:.att pd gru11d m• i11ko111st som
skulle ha pd/brrs den ska11skr/df'.!,c om
dcn11e icke ha/i art erlägga skatt för
inkomsr som a1•scs i ,l(irsw srycket.
Skall. som har erlagts pd annar säll
i.in ge11om indril'lling hos dl'n ska11skvldf'.!,es makl', anws i ,liirsta hand m·sc
annat än inkomsr en/f'.!,1 /(irslll srycker.
I fi'dga 11m hl'talning al' .1ka11 enlig!
derta stycke äga bcstämmelsema i
:: .; 3 1110111. andra srycker 11101.1w1rande rillämpning.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgifi
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
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7 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Härigenom föreskrives i fråga om taxeringslagen <1956:623)'
dels att 26 ~ och 105 ~ I mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels all i lagen skall införas ett nytt moment, 38 ~ 4 mom .. av nedan
angivna lydelse.

Numrande

~i·clelse

Föreslagen

~rclefa'

Därest inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet redovisas enligt bokföringsmässiga grunder med räkenskapsavslutning medelst vinst- och förlustkonto, skall sjiilvdeklaration utöver vad eljest är föreskrivet innehålla:
I) uppgift om storleken av omsättningen.
2) uppgifter huru viirdesällningen å lager samt fordringar skett.
3J uppgift huru det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats till överensstämmelse med de för den skattemässiga inkomstberiikningen stadgade
grunderna.
4) uppgifter rörande i räkenskaperna gjorda avdrag för värdeminskning,
5) uppgifter rörande gjorda avdrag för avsättningar till pensions- eller
andra personalstiftelser eller till fonder eller stiftelser av annat slag,
6) uppgift om vad den skallskyldige 1 varor. penningar eller annat uttagit
ur näringsverksamheten eller annorledes använt för bestridande av levnadskostnader eller eljest för utgifter. som icke iiro hänförliga till omkostnader
i verksamheten. så ock om andra förmåner som den skauskyldige åtnjutit
av rörelsen eller jordbruksfastigheten.
7) uppgift om belopp. som vid inkomstberäkningen avdragits såsom resekostnader, i den mån sådant belopp icke utgivits till anställda och upptagits
å kontrolluppgifter rörande dessas förmåner. dock att. därest lämnandet är
förenat med synnerliga wårighcter. uppgiften efter medgivande av skattechefen i det 11in. där den skattskyldige skall taxeras till statlig inkomstskatt.
må lämnas först efter anmaning,
8) uppgift om kostnader för reklam. som riktar sig till bestämda personer
och som har karaktär av gåva av mer än obetydligt värde,
9) uppgift om verkställda nedskrivningar av värdet å rättigheter till leverans av omsättningstillgångar samt maskiner och andra inventarier. samt
IOl uppgifter rörande i riikenskaperna gjorda avsiittningar för framtida
garantiutgifter.
Redovisas inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet enligt bokföringsmässiga grunder men utan räkcnskapsavslutning medelst vinst- och för1

Lagen omtryckt 1971:399. Senaste l\Jdse av lagens rubrik 1974:773.

'Senaste lydl!i>e 1973:1058.
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Föreslagen ~rde/se

lustkonto, skall beträffande innehållet i självdeklaration i tillämpliga delar
gälla vad ovac1 sägs.
Vid redol'isning m' i11ko111s1 m' rörelse och jordbmk~/"as1igile1 skall gifi
skal/Skyldig uppge arr och 0111/"allning
m· sill och makens arbe1c i ./Örvärvskiillan sam/ i Öl'rigl lämna de llfl[lgi/ier
som e1/rmlras .fiir 1illi:i111{111ing av anl'isningama fil/ 51 ,1 komm11nalska11elagen (1918:370).

Vad i denna paragraf stadgas skall av livförsäkringsanstalt, såvitt angår
försäkringsrörelse. iakttagas allenast i vad gäller uppgifter om huru värdesättningen å lager samt fordringar skett; härutöver skall iakttagas vad
i 27 ~ sägs om skyldighet att lämna där avsedda uppgifter.

38

~

4 111o111. Del dliggcr ska11skrldig,
rars make skall 1axcras .tör inko111s1
enlig/ lrcdjc s1yckc1 av anvisningarna
fil/

51 .I'

ko11111111nalskar1elagen

(19]8:3 70), all li:imna denne de llflflgi/ier 0111 l'erksa111he1e11 som behöl's
.fiir hNiikning

O\'

inko111s1en.

IOH
mo m.' finner kammarriitt eller regcringsrätten vid prövning av
bcsv:ir, att taxering verkstiillts på orätt ort eller underlåtits på rätt ort eller
ej skett till riktigt belopp, må rätten. efter vederbörandes hörande. vidtaga
erforderlig rättelse. Skattskyldigs hela taxering må dock icke höjas utöver
vad tidigare bestiimts. om icke sådan höjning yrkats i besviiren. Ändras
taxering av kammarrätten eller regeringsrätten därför att inkomst eller utgift
bör hänföras till annat beskattningsår än det som taxeringen avser, må härav
föranledd ändring vidtagas i den skattskyldiges taxering för det förstnämnda
beskattningsåret. Om någon av kammarrätten eller regeringsrätten befrias
från taxering därför att annan person i stället bort taxeras. må rätten över!lytta
taxeringen på denne.
Kammarrätt eller regeringsriitten
Kammarriitt eller regeringsrätten
iiger vid lindring i skattskyldigs tax- iiger vid iindring i skattskyldigs taxering besluta om härav påkallad riit- ering besluta om hiirav påkallad riittelse i taxering, som avser den skatt- telse i taxering, soni avser den skattskyldiges make eller med make vid skyldiges make eller med make vid
' Senaste lydelse 1973: 1116.
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taxeringen jiimstiilld skattskyldig,
såvitt angår tillämpning av 46 ~ 3
mom., 48 ~ 2 mom .. 52 ~ I mom.
eller anvisningarna ril/ 5l .1' kommunalskattelagen, 11 ~ I mom. lagen
om statlig inkomstskatt eller 12 ~ 1
mom. lagen om statlig förmögenhetsskatt eller avser förutsättning för
skattereduktion enligt 2 ~ 4 mom.
uppbördslagen. 1 mål angående avdrag eller beskattning för periodiskt
understöd eller därmed jiimförlig periodisk utbetalning äger kammarriitt
eller regeringsrätten vid iindring av
givarens eller mottagarens taxering
vidtaga lliirav föranledd iindring av
den andres taxering.
Hava besvär anförts hos kammarriitten eller regeringsriitten rörande taxering, som åsatts avliden person eller hans dödsbo, och har dödsboet tidigare
befriats från att erliigga skatt på grund av taxeringen. skall vid iindring
av taxeringen i anledning av besvären jiimviil beslutet om skattebefrielse
i erforderlig mån ändras.
Vidtager kammarriitt eller regeringsriitten sådan iindring i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt inom viss kommun att avdrag enligt
46 ~ 2 mom. kommunalskattelagen eller kommunalt grundavdrag icke vidare kan helt utnyttjas inom samma kommun. skall. iindå att yrkande därom
icke framstiillts. sådan iindring vidtagas i taxering inom annan kommun
som kan föranledas av bestämmelserna i 46 ~ 4 mom. eller 50 ~ 3 mom.
andra stycket niimnda lag.
taxeringen jämstiilld skattskyldig,
såvitt angår tillämpning av 46 ~ 3
111om .. 48 ~ 2 mo111. eller 52 ~ I
mom. kommunalskattelagen, 11 ~ 1
1110111. lagen om statlig inkomstskatt
eller 12 ~ I mom. lagen om statlig
förmögenhetsskatt eller avser förutsiittning för skattereduktion enligt
2 ~ 4 mom. uppbördslagen. I mål angående avdrag eller beskattning för
periodiskt understöd eller därmed
jiimförlig periodisk utbetalning äger
kammarriitt eller regeringsrätten vid
iindring av givarens eller mottagarens taxering vidtaga därav föranledd ändring av den andres taxering.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1977 års taxering.
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8 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring
Härigenom föreskrives att 38 ~ lagen (l 954:243) om yrkesskadeförsäkring'
skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande /wlc/sc

Fö/"l's/agc11 lrdelse

38 ~'
Arbetsgivare erlägger för varje år försiikringsavgift enligt vad nedan siigs.
Avgift utgär ä summan av vad arbetsgivaren under året utgivit till arbetstagare, som omfattas ;tv obligatorisk försäkring enligt denna lag, såsom
lön i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad.
Vid beriikning av avgift skall hiinsyn icke tagas till arbetstagare, vars
lön under året understigit femhundra kronor.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erliigges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med an- för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del
ledning av barns födelse till elen del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föräldrapenning, som arbetsgivare föräldrapenning. som arbetsgivare
äger uppbiira enligt bestiimmelserna iiger uppbära enligt bestämmelserna
i 3 kap. 16 ~ lagen ( 1962:381) om alli J kap. 16 ~ lagen (1962:381) om allmiin försiikring. Avgift erliigges ej
miin försäkring. Avgift crliigges ej
heller för lön som arbetsgivare utheller för lön som arbetsgivare utgivit till hemmarnramlc b;.1rn för ar- givit till barn för arbete utfört i hans
förvärvsverksamhet i de fall avdrag
bete utfört i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej fär för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen.
ske vid inkomsttaxeringen.

Denna lag träder i kraft etagen efter den dag. då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om avgift som belöper på tid från och med den 1 januari 1976.

' Lagen omtryckt 1962:408.
'Senaste lydelse 1975:317.
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9 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift
Härigenom föreskrives att 2 ~ lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift' skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande

(vdel~e

H'
Byggnadsforskningsavgift utgår för kalenderår med sju tiondels procent
av den lön i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad,
som arbetsgivare under året utgivit till arbetstagare, för vilken arbetsgivaren
skall påföras avgift enligt lagen om yrkesskadeförsäkring och vilken iir att
hänföra till näringsgrenen byggnads i n d u st r i i niiringsgrensindelningen för yrkesskadestatistik.
Vid beräkning av byggnadsforskningsavgift skall hiinsyn icke tagas till
arbetstagare. vars lön hos arbetsgivaren under året ej uppgått till femhundra
kronor.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erliigges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med an- för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föräldrapenning, som arbetsgivare föriildrapenning, som arbetsgivare
äger uppbiira enligt bestiimmelserna iiger uppbiira enligt bestiimmelserna
i3kap.16~lagen(l962:38l)omall
i 3 kap. 16 ~lagen (]962:38l)om allmän försiikring. Avgift erliiggcs ej
miin försäkring. Avgift crliigges ej
heller för lön som arbetsgivare ut- heller för lön som arbetsgivare utgivit till he111111amra11de barn för ar- givit till barn för arbete utfört i hans
bete utfört i hans förvärvsverksam- förvärvsverksamhet i de fall avdrag
het i de fall avdrag för lönen ej får för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen.
ske vid inkomsttaxeringen.
Angående debitering och uppbörd av avgiften gäller vad därom siirskilt
iir stadgat.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, Jå lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas
fr{1ga om avgift som belöper på tid från och med den I ianuari 1976.

' Lagen onuryckt I%2: 134. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:793.
' Senaste lydelse 1975:818.
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10 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1961 :300) om al'gift för sjöfolk'i pensionering
Hiirigenom föreskrives att 2 ~ lagen ( 1961 :300) om avgift för sjöfolks pensionering' skall ha nedan angivna lydelse.
N11rnra11de

~rdelse

Färc~/agen

lrdel'ie

2 ~2
;\ vgift utgår för varje år å vad arbetsgivaren sammanlagt under året utgivit
lön till sjöman, som avses i 1 ~ 1 1110111. första stycket lagen (1958:295)
om sjömansskatt.
Avgiften beriiknas för varje arbetsgivare å lön i penningar och naturaförmåner i form av kost eller bostad. Vid beriikningen skall bortses från
sjöman, vars lön under t1ret understigit femhundra kronor. och sjöman som
icke är obligatoriskt försiikrad enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.
Avgift erliigges icke för sjömans
Avgift erlägges icke för sjömans
lön vid sjukdom eller ledighet för
lön vid sjukdom eller ledighet för
vård av sjukt barn eller med anledvård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del lö- ning av barns födelse till den del lönen motsvarar sjukpenning eller förnen motsvarar sjukpenning eller föriildrapenning. som arbetsgivare iigcr iildrapenning, som arbetsgivare iiger
uppbiira enligt bestiimmelserna i 3 uppbiira enligt bestiimmelserna i 3
kap. 16 ~ lagen ( 1962:381) om allmiin
kap. 16 ~lagen (1962:381 )om allmiin
försiikring. Avgift erliigges ej heller försiikring. i\ vgift erlägges ej heller
för lön som arbetsgivare utgivit till
för lön som arbetsgivare utgivit till
hc111111m·ara11dc barn för arbete utfört barn för arbete utfört i hans förvärvsi hans förviirvsverksamhet i de fall
verksamhet i de fall avdrag för lönen
avdrag för lönen ej får ske vid in- ej får ske vid inkomsttaxeringen.
komst ta.xeri ngen.
Regeringen fastställer procentsats för avgiften med hiinsyn till det avgiftsbehov som föranledes av de enligt 1 ~ besWmda eller eljest giillande
grunderna för sjöfolks pensionering. Faststiilld procentsats får tillämpas tid igast för tiret niist efter det år varunder den faststiillts.
Denna lag triicler i kraft dagen efter elen dag, då lagen enligt uppgift på elen utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas i fråga om avgift som belöper på tid från och med den l januur! ! 976.
' Lagen

omtryckt 1968:612. Rubrik~ns lyd~lse 1975:952.
l;ddse 1975:<l52.

's~nastc
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11 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Hiirigenom föreskrives att 11 kap. 3 ~ och 19 kap. I ~ lagen (! 962:381)
om allmän försiikring' skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen ~rdefse

Numrandc lwlelse

11 kap.
3 ~2

Med i n ko m st a v an n a t för v ii r v sa r bete
avses
a) inkomst av hiir i riket bedriven rörelse;
b) inkomst av hiir beliigen jordbruksfastighet, som brukas av den försiikradc;
c) crsiittning i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad
för arbete för annans räkning; samt
d) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsiikring eller motsvarande ersättning som utg<'tr enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande. i den mån ersiittningen triider
i s@let för inkomst som ovan nämnts;
allt i den mån inkomsten icke enligt 2 ~ iir att hänföra till inkomst av
anstiillning.
Till inkomsr som m·s1's i/(irsra sl\'Ckcr a) och b) räknas iire11 sådan inko111.1·r m· rörelse cllcrirmlbruk1/(1.\"lf!!,h<'I. som enffi.:r rrc1(ie srvck<'f m• anvis-

ningarna rill 51

11 /.:om11111nal~/.:arrcla

gc11 (19]8:3 70) raxcras hos tiirsäkrad
1·ars make anses ha hcdril'if n!rc!1"l'!1
eller hrukar tästf!!,hcren.

l lar inkomst som avses i forsla stycket a). b> eller c) icke uppgått till
femhundra kronor för år. tages den ej i beriikning.
19 kap.

1 ~'

Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erliigga socialförsiikringsavgift till sjukförsiikringen. folkpensioneringen och försiikringen för
tilliiggspension.
Avgift till siukförsiikringen och till folkpensioneringen utg{ir å summan
av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar
eller naturaförm<lner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller.
'Lagen omtryckt 1973:908.
' Senaste' lydelse I lJ74:5 IO.
'Lydelse enligt prnp. 1975176:46.
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(för fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten iir för handen.
annan ersättning för utfört arbete.
i\ vgift till försiikringen för tilliiggspension utgår å summan av vad arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där fall
som avses i 11 kap. 2 ~ andra stycket iir för handen, annan ersättning för
utfört arbete. sedan från niimnda summa dragits ett belopp motsvarande
det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med det beriiknade
genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under året. Hiirvid skall
arbetstagare. som under hela året varit anstiilld med full arbetstid. riiknas
såsom en arbetstagare och arbetstagare. som under året varit anställd i mindre
omfattning. medräknas i motsvarande mån. Det antal arbetstimmar per
år som i allmiinllet skall anses motsvara full arbetstid faststiillcs av regeringen
efter förslag av riksförsiikringsverket. Genomsnittliga antalet arbetstagare
bcriiknas med en decimal. Om särskilda skiil föranleda därtill. må avgift
bcriiknas på siilt som avviker från vad nu stadgats men som giver i huvudsak
samma resultat.
Vid bcriikning av avgift enligt denna paragraf skall hiinsyn icke tagas
till arbetstagare. vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor. Vad
giiller sjukförsiikringen och folkpensioneringen skall vidare bortses från arbetstagare. som icke ~ir obligatoriskt försiikrad enligt lagen om yrkesskadeförsiikring, eller. diir fråga iir om arbete som utförts för annans räkning
utan att anstiillning förelegat. från arbetstagare som varit bosatt utomlands
och utfort arbetet utom riket. St1vitt angår fcirsiikringen för tilliiggspension
ska Il hiinsyn icke tagas till arbetstagares lön eller ersättning i vad den tör
år riiknat överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång giillande
basbeloppet. Såvitt angår försäkringen för tilliiggspension skall vidare bortses
från arbetstagare. som vid årets ingång uppnått sextiofem års tilder. så ock
rrfo arbetstagare i fall då lön eller annan ersiittning till honom antingen
enligt 11 kap. 2 ~ tredje eller fjiirde stycket icke riiknas såsom inkomst av
anstiillning eller. om arbetstagaren icke iir svensk medborgare och ej heller
iir bosatt hiirstiicles, avser arbete utom riket.
Avgift erliigges icke fi:ir arbetstaAvgift erhigges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med an- för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
fCir:ildrapenning. som arbetsgivare föriilclrapenning. som arbetsgivare
iiger uppbiira enligt 3 kap. 16 ~- Av- iiger uppbiira enligt 3 kap. 16 ~-Av
gift erlägges ei heller för lön ~om argift erliigges ej heller för lön som arbetsgivare utgivit till hcmmarnrancle betsgivare utgivit till barn för arbete
barn förarbete utfört i hans förviirvsutfört i hans förv:irvs\·erksamhet i
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~l'llelsc

verksamhet i de fall avdrag för lönen
ej får ske vid inkomsttaxeringen eller
för ersiittning för vilken bevillningsavgift erlagts enligt lagen (1908: 128
s. I) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

29
Fares/agen

~rdell"l'

de fall avdrag för lönen ej får ske
vid inkomsttaxeringen eller för ersiittning för vilken bevillningsavgift
erlagts enligt lagen ( 1908: 128 s. 1) om
bevillningsavgifter för siirskilda förmåner och rättigheter.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om beräkning av inkomst och avgift för tid från och med den 1
januari 1976.

30
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12 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift
H:irigcnom föreskrives att 2 och 4 ~~ lagen (1968:419) om allmiin arbetsgivaravgift' skall ha nedan angivna lydelse.
N11l'ara11dc lvdclsc

Förcsfage11 frdc!~c

Arbetsgivare erlägger allmän arbetsgivaravgift med belopp motsvarande
fyra procent av summan av vad arbetsgivaren utgivit under året som lön
till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad.
I fråga om sjöman som avses i I ~ I mom. första stycket lagen (1958:295)
om sjömansskatt beräknas dock allmän arbetsgivaravgift efter den lägre
procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndighet fastställer med motsvarande tillämpning av 19 kap. 4 ~andra stycket
lagen (1962:381 l om allmän försäkring.
Vid beriikningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare vars lön
under året understigit femhundra kronor, eller arbetstagare. som ej iir obligatoriskt försäkrad enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, eller
till fall. som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten lagen () 962:381 l
om <illmiin försäkring.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med an- för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till elen del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föriilclrapenning, som arbetsgivare föriilclrapenning, som arbetsgivare
iiger uppbiira enligt bestiimmelserna iiger uppb:ira enligt bestiimmelserna
i 3 kap. 16 ~ lagen om allmän föri 3 kap. 16 ~ lagen om allmän försäkring. Avgift erliigges ej heller för säkring. Avgift erlägges ej heller för
lön som arbetsgivare utgivit till barn
lön som arbetsgivare utgivit till hcmfor arbete utfört i hans förvärvsverkmararandc barn för arbete utfört i
hans förviirvsverksamhet i de fall av- samhet i de fall avdrag for lönen ej
drag för lönen ej får ske vid in- får ske vid inkomsttaxeringen.
komst taxeringen.

Fysisk person. som åtnjutit inkomst av annat förviirvsarbete enligt

Fysisk person, som åtnjutit inkomstav annat förvärvsarbete enligt

' Senaste lydelse av lagens rubri~ 1974:774.
' Senaste lydelse 1975:953.
' Scnastc lydelse 1975:315.
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Nurarandc ~vdefse

Fiircslagcn ~vdclsc

11 kap. 3 ~lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av inkomst
av här i riket bedriven rörelse eller
inkomst av här belägen jorclbruksfastighet som brukas av honom, erlägger allmiin arbetsgivaravgift om
inkomsten av annat förvärvsarbete
överstiger 18 000 kronor. Avgiften iir
fyra procent av den del av inkomsten
som överstiger niimncla belopp. Avgift erlägges icke i elen mån arbetsgivare har att erlägga allmiin arbetsgivaravgift för inkomsten enligt 2 ~
denna lag.

11 kap. 3 ~lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av inkomst
av här i riket bedriven rörelse, inkomst av hiir beWgen jordbruksfastighet som brukas av honom eller sddan inkoms1 ar riirelw l'llN)ordbmks/as1f"hc1 som avses i andra slv<"kl'l a1·
niimnda lagmm. erlägger allmän ar-

betsgivaravgift om inkomsten av annat förvärvsarbete överstiger 18 000
kronor l'ller del lägre hclopp som liiljer
a1· liiirdc s1vckl'l. Avgiften är fyra
procent av den del av inkomsten
som överstiger niimnda belopp. Avgift erlägges icke i den mån arbetsgivare har att erliigga allmän arbetsgivaravgift för inkomsten enligt 2 ~
denna lag.
Till grund för beräkning av inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet
under visst år skall läggas elen avgiftsskylcliges taxering till statlig inkomstskatt avseende nämnda år. Avser taxering beskattningsår som ej
sammanfaller med kalenderår, skall inkomsten under beskattningsåret anses
hava åtnjutits under det kalenderår som närmast föregått taxeringsåret.
Har inkomst av rörelse eller jorclbruksfastighet icke uppgått till femhundra
kronor för år tages den ej i beriikning.
Härrrir inkomsl som m·s1's i tiir1w
s/\'<"ki'l/i"dn l'erksamhe1, som lwdril'ils
ll\'

makar g1•mc't1sam1 e/IN

ll\'

elen ena

maken ml'd hjälp al' den andra. iak1f(1gcs .!bliandc' . .·I 1:"i/i er/iiggcs fiir inkom11 m· wldan 1·crksa111hc1. om inko111.1·1en ö1•1•rs1f"er 1'11./iir makarna gC'mc·nsaml hclopp a1· 18 ()()() kronor.
De11a bl'lopp /iirdclas mellan makarna
i /iirhållandc' fil! s1or/ckcn ar \'ardc•ra
makens inko111s1 a1· 1·crksamhe1cn.
Har 111ak1' iiren ha/i annan i11ko111s1
cnligl/iir.\f(I s11·c·kc'l. l'rliiggcs argi/i,liir
sådan i11ko111s1. 0111 dl'n iil·erslf"er
/8 ()IJ() kronor minska/ med elen del
m' makarnas g<'111c11.1a111ma m·gi/isli"ia
belopp 10111 1il/-.:odoriik11a1s hn11n111.
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Fiir<'slag<'n lrtle/1·<'

Med makar likställas persorwr som avses i 65 1' sista stvckct kommunalskatte/agcn (J</28:370).
Avgift erlägges icke for inkomst, som avses i 11 kap. 3 ~ första stycket
d) lagen om allmän försäkring.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om avgift som belöper på tid från och med den I januari 1976.
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13 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1970:742) om Iönegarantiavgift
Härigenom föreskrives att 2 ~ lagen (1970:742) om lönegarantiavgift skall
ha nedan angivna lydelse.
Fiireslag<'l1 (vdelse

N11rnra11de (rd<'IS<'

2 ~1
Arbetsgivare erlägger årligen lönegarantiavgift med belopp som motsvarar
en femtiondels procent av summan av vad arbetsgivaren under året utgivit
som lön till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner i form av kost eller
bostad.
Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare, vars lön
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna berUkning
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt försUkrad enligt lagen <1954:243)
om yrkesskadeförsUkring.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med anför vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till elen del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
förUldrapenning, som arbetsgivare föräldrapenning, som arbetsgivare
äger uppbära enligt bestämmelserna
~iger uppbära enligt bestämmelserna
i 3 kap. 16 ~ lagen om allmän föri 3 kap. 16 ~ lagen om allmän försäkring. Avgift erlägges ej heller för säkring. Avgift erliigges ej heller för
lön som arbetsgivare utgivit till barn
lön som arbetsgivare utgivit till hemmarnrande barn för arbete utfört i
för arbete utfört i hans förvärvsverkhans förvärvsverksamhet i de fall av- samhet i de fall avdrag för lönen ej
drag för lönen ej får ske vid infår ske vid inkomsttaxeringen.
komsttaxeringen.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om avgift som belöper på tid från och med den I januari 1976.

' Lydelse enligt prop. 1975/76:46.
3 Rik1d<1gl'11 1975 I 76. I

1<1111/.

.\'r 77
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14 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1971 :282) om arbetarskyddsa\·gift
Härigenom föreskrives att 3 ~ lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift
skall ha nedan angivna lydelse.
Fiireslage11 ~rde/se

Nuvara11de lvdf!/se

-1 '',
Arbetsgivare erlägger årligen arbetarskyddsavgift med belopp som motsvarar en tiondels procent av vad arbetsgivaren under året utgivit som lön
i pengar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad.
Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare. vars lön
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna beräkning
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen <1954:243)
om yrkesskadeförsiikring.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med anför vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till elen del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föräldrapenning. som arbetsgivare föriildrapenning. som arbetsgivare
äger uppbära enligt besWmmelserna äger uppb~ira enligt bestämmelserna
i 3 kap. 16 ~ lagen ( 1962:381) om alli 3 kap. 16 ~ lagen(! 962:381) om allmän försäkring. Avgift erlägges ej
män försäkring. Avgift erHigges ej
heller för lön som arbetsgivare utheller för lön som arbetsgivare utgivit till he111111al'ara11de barn för ar- givit till barn för arbete utfört i hans
förvärvsverksamhet i cle fall avdrag
bete utfört i hans förviirvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej får för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen.
ske vid inkomsttaxeringen.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, clå lagen enligt uppgili
på elen utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas
i fråga om avgift som belöper på tid från och med den I januari 1976.

' Senaste lydelse 1975:321.
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15 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973:372) om arbetsgharavgift till arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet
Härigenom föreskrives att 2 ~ lagen (I 973:372) om arbetsgivaravgift till
arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet skall ha
nedan angivna lydelse.

Nuvarande

Föreslagen

~vde/se

~rde/se

H'
Arbetsgivare erlägger årligen arbetsgivaravgift med belopp som motsvarar
fyra tiondels procent av summan av vad arbetsgivaren under året utgivit
som lön till arbetstagare i pengar eller i naturaförmåner i form av kost
eller bostad eller, i fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten
lagen (] 962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete.
Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare, vars lön
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna beräkning
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen ( 1954:243)
om yrkesskadeförsäkring, om ej fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket
sista punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring är för handen.
Avgift erlägges icke för arbetstai\ vgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med an- för vård av sjukt barn eller med anledning av barns rödelse till den del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
röräldrapenning, som arbetsgivare röräldrapcnning. som arbetsgivare
Hger uppbära enligt bestämmelserna äger uppbära enligt bestämmelserna
i 3 kap. 16 ~ lagen (1962:381 lom alli3kap.16~1agen()962:381)omall
män rörsäkri ng. Avgift erlHgges ej
män försäkring. Avgift erlHgges ej
heller för lön som arbetsgivare utheller för lön som arbetsgivare utgivit till hemmararande barn för ar- givit till barn för arbete utfört i hans
förvHrvsverksamhet i de fall avdrag
bete utfört i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej får för lönen ej får ske vid inkomsttaxske vid inkomsttaxeringen.
eringen.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om avgift som belöper .på tid från och med den 1 januari 1976.

' Senaste lydelse 1975:322.
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ll6 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975:335) om arbetsgirnral'gift till arbetsmarknadsutbildningen
Härigenom föreskrives att 2 ~ lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till
arbetsmarknadsutbildningen skall ha nedan angivna lydelse.
N111'(Jra11de

~vdelse

Föresla~en ~rdelse

n
Arbetsgivare erlägger årligen arbetsgivaravgift med belopp som motsvarar
fyra tiondels procent av summan av vad arbetsgivaren under året utgivit
som lön till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner i form av kost eller
bostad eller. i fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten lagen
(] 962:381) om allmän försäkring. annan ersättning för utfört arbete.
Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare. vars lön
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna beräkning
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen ( 1954:243)
om yrkesskadeförsäkring. om ej fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket
sista punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring lir för handen.
Avgift erlligges icke för arbetstaAvgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med anför vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föräldrapenning. som arbetsgivare förHldrapenning. som arbetsgivare
äger uppbära enligt bestiimmelserna äger uppbiira enligt bestämmelserna
i 3 kap. 16 ~ lagen ( 1962:381) om alli 3 kap. 16 ~ lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. Avgift crlligges ej
män försäkring. Avgift erlligges ej
heller för lön som arbetsgivare utheller för lön som arbetsgivare utgivit till hemmarnrande barn för ar- givit till barn för arbete utfört i hans
förvärvsverksamhet i de fall avdrag
bete utfört i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej får för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen.
ske vid inkomsttaxeringen.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgift
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
i fråga om avgift som belöper på tid från och med den I januari 1976.
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17 Ftirslag till
Lag om ändring i lagen (1975:358) om

rnxenutbildningsa~·gift

I hirigenom föreskrives att 2 ~ lagen ( 1975:358) om vuxenutbildningsavgift
skall ha nedan angivna lydelse.
fiircs/agen (rdc/se

:V11rnra11dc lrdc/sc

n
Arbetsgivare erWgger årligen vuxenutbildningsavgift med belopp som
motsvarar (J.15 procent av summan av vad arbetsgivaren under året har
utgivit som lön till arbetstagare i pengar eller i naturaförmåner i form av
kost eller bostad eller. i fall som avses i 3 kap. 2 ~andra stycket sista punkten
lagen (! 962:381) om allm;in förs;ikring. annan ersättning för utfört arbete.
Vid ber:ilrningen av avgiften tages icke hlinsyn till arbetstagare. vars lön
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid beräkningen
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt förs;ikrad enligt lagen (1954:243)
om yrkesskadeförs;ikring. om ej l~tll som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket
sista punkten lagen om allmän förs;ikring föreligger.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erliigges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med anmr vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föräldrapenning. som arbetsgivare
ICir;ildrapenning. som arbetsgivare
~igcr uppb;ira enligt bestämmelserna
liger uppbära enligt bestämmelserna
i 3 kap. 16 ~lagen (1962:381> om alli .3 kap. 16 ~ lagen ( 1962:381) om allmän försiikri ng. Avgift e1faggcs ej
män försäkring. Avgift erlägges ej
heller för lön som arbetsgivare har heller för lön som arbetsgivare har
utgivit till lw111111m·ara11dc barn för utgivit till barn för arbete utfört i
arbete utfört i hans förvärvsverkhans förvärvsverksamhet i de fall avsamhet i de fall a\'drag för lönen ej
drag för lönen ej får ske vid inför ske vid inkomsttaxeringen.
komsttaxeringen.
Denna lag tr;ider i krati dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den utkommit fdn tr~·cket i Svensk författningssamling och tilliimpas
: Cdga om ;1vgift som bell.iper på tid från och med den 1 januari 1976.
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18 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring
Härigenom föreskrives att 7 ~ lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring
skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen

~rde/se

7~
För finansiering av delpensionsförsäkringen erlägger arbetsgivare årligen
socialförsäkringsavgift som motsvarar 0,25 procent av summan av vad arbetsgivaren under året utgivit som lön till arbetstagare hos honom i pengar
eller som naturaförmåner i form av kost eller bostad eller. i fall som avses
i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten lagen 0962:381) om allmän försäkring. annan ersättning för utfört arbete.
Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare. vars lön
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna beräkning
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen () 954:243)
om yrkesskadeförsäkring. om ej fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket
sista punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring är för handen.
Avgift erlägges icke för arbetstaAvgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet gares lön vid sjukdom eller ledighet
för vård av sjukt barn eller med anför vård av sjukt barn eller med anIE:dning av barns födelse till den del
ledning av barns födelse till den del
lönen motsvarar sjukpenning eller lönen motsvarar sjukpenning eller
föräldrapenning. som arbetsgivare föräldrapenning. som arbetsgivare
äger uppbära enligt 3 kap. 16 ~- Av- äger uppbära enligt 3 kap. 16 ~- Avgift erlägges ej heller för lön som ar- gift erlägges ej heller för lön som arbetsgivare utgivit till hc111111arnra11de betsgivare utgivit till barn för arbete
utfört i hans förvärvsverksamhet i
barn för arbete utfört i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen de fall avdrag för lönen ej får ske
eJ får ske vid inkomsttaxeringen.
vid inkomsttaxeringen.
Avgiften skall ingå till en fond. som förvaltas av riksförs1ikringsverket.
\1ed arbetsgivare avses den som enligt 19 kap. I ~ lagen (1962:381) om
allmän förs~ikring skall erlägga avgift till sjukförsäkring.

Denna lag tr:ider i kraft den I juli 1976. Avgiftsbestämmelserna i 7 ~
tillämpas från och med januari 1976. Avgiften utgör för kalenderåret 1976
0,125 procent av avgiftsundcrlaget.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammantriide
1975-11--06

Närrnrande: statsministern Palme, ordförande. och statsråden Striing. Andersson. Joha;1sson. Ilolmqvist. Aspling. Lundkvist. Geijer. Bengtsson. Norling. Carlsson

Föredragande: statsrådet Striing
Proposition om aneckling av s. k. faktisk sambeskattning

1 Inledning
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 14 april 1972 tillkallade
jag sakkunniga' att se över skattesystemet m. m. (( 972 ärs skatteutredning.
Fi I972:02).
Skatteutredningen har i september 1975 avliimnat delbetiinkandet ([)s
Fi 1975: 10) Faktisk sambeskattning. I betänkandet föreslås att make. som
arbetat i andre makens jordbruk eller rörelse minst 600 timmar per år. skall
beskattas för den del av nettointäkten av förviirvskiillan snm motsvarar
marknadsmiissigt vederlag. dock högst en tredjedel av nettointäkten. Om
makarna bedrivit verksamheten gemensamt skall de beskattas med hänsyn
till värdet av sina insatser i förvLirvskLillan. En forutsLittning för rLHt att
dela upp inkomsten iir i princip att elen medhjälpande makem arbetsinsats
skett utom bostaden. Vidare föreslås att avdragsrätten för lön till egna barn
begriinsas. Förslagen Lir samordnade med företagsskattcbereclningcns <Fi
I970:77> förslag i motsvarande delar beträffande fåmansbolagen (SOLJ
1975:54).
I socialförsLikrings- och avgiftshiinseende skall makes andel av nettointiikten behandlas som inkomst av annat förviirvsarbete iin anställning. \1cclh.iiilpande make skall således påföras egenavgifter för sjukförsiikring m. m.
' Di1\ arandc riksdagsledamoten Erik Brandl. ord!Orande. riksdagsledamoten Alvar AndeP;son. prnt"essurn Oshurne Rartk\ tfr. 1J. m. den I april 1974). kanslir:°1det Gunnar
Bjiirnc. riksdagsledamoten ..\rne Gadd. <;ckrctcrarcn Anna I leclborg (fr. n. 111. den 29
juni I 9741. riksdagsledamoten Carl-Henrik Hcrmansson. direktören "lils I Iol~erson
(fr. o. 111. den 26 februari 19751. riksd:1g-;lcd:1111ötcrna Gi.irdis !fornlund. Valtc; Kristt:nson. frie· Krönmark nch lngcm:ir i\lumkbu samt rörhundsordförandcn Sune Tideklt.
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samt allmän arbetsgivaravgift. Den andre maken föreslås ansvara får att
medhjiilpande makes avgifter och skatter verkligen betalas.
Förslagen om rätt till inkomstuppdelning och individuell beskattning
medför att nuvarande merbelastning på grund av faktisk sambeskattning
niistan helt undviks vid lägre inkomster och reduceras viisentligt vid högre
inkomster. - De nya reglerna föreslås bli tilliimpliga redan på 1976 års inkomster.
Förslagen iir inte enhiilliga. Ledamöterna Andersson och Mundebo har
reserverat sig mot kravet på att medhjälpande makens arbetsinsats skall ha
skett utom hemmet och mot begränsningarna av avdragsriitten får lön till
barn. Även ledamoten Krön mark har reserverat sig hiiremot. Han har dessutom förordat att kravet på arbetstidens liingd sätts till 400 timmar per
år. Ledamoten I lermansson anser i reservation att den faktiska sambeskattningen är en fråga som bör lösas i samband med att slutgiltiga reformförslag
på skattepolitikens område liiggs fram. I vart fall anser han att en spiirr
borde föras in mot alltför stora skattelättnader som en följd av den föreslagna
reformen.
Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av kammarriittcn
i Stockholm, riksförsäkringsverket (RFV), riksskatteverket (RSV), liinsstyrclscrna i Stockholms. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus,
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands, Örebro. Jämtlands och Västerbottens län, Familjeföretagens förening, Föreningen auktoriserade revisorer.
Landsorganisationen i Sverige (LOJ, Lantbrukarnas riksförbund <LRFl.
Landstingsförbundet. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Företagares riksförbund, Svenska revisorsamfundet <SRS). Sveriges advokatsamfund, Sveriges hantverks- och industriorganisation (SlllOl. Sveriges
industriförbund <SIF), Svenska kommunförbundet, Taxeringsnämndsordfårandenas riksförbund <TOR), Tjänstemännens centralorganisation
<TCOl samt f'redrika-Brcmer-förbundet.
SAr och SIF har avgett gemensamt yttrande. LRF har åberopat yttrande
av Lantbrukarnas skattedelegation. Föreningen auktoriserade revisorer, LO
och SRS har i tilliimpliga delar hiinvisat till sina yttranden över företagsskatteberedningens delbetänkande <SOU 1975:54) Fåmansbolag.

2 Gällande ordning
2.1 Inledning
Genom 1970 års skattereform infördes en individuell beskattning av makars arbetsinkomster. s. k. A-inkomst. llit riiknas bl. a. inkomst av jordbruk
och rörelse om den skattskyldige varit verksam i förviirvskiillan i ej blott
ringa omfattning. Siirbeskattningen genomfördes dock inte fullt ut. Fortfarande sambeskattas makars kapitalinkomst m. m., s. k. B-inkomst. .Ä.ven
en annan form av sambeskattning kvarstod efter 1970 års reform. Skatt-
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skyldig som i förviirvsverksamhet utgett lön till make har niimligen inte
rätt till avdrag för denna lön. En skattskyldig, som bedriver jordbruk eller
rörelse med hjiilp av make blir således beskallad för hela inkomsten av
förviirvskiillan. Detta kallas .täk1isk sa111lw1km111i11g.
Avdragsförbud finns iiven för vissa löneutbetalningar till den skattskyldiges barn. Är barnet under 16 år medges inget avdrag. Om barnet iir mellan
16 och 18 år kan avdrag medges i vissa fall.
Faktisk sambeskattning sker om verksamheten drivs i förviirvskiilla som
iigs av en av makarna. Om verksamheten i stiillel drivs i bolagsform eller
makarna tillsammans iiger del jordbruk eller den rörelse som de driver kan
inkomstuppdelning ske.
Den faktiska sambeskattningen äterverkar iiven på s01:ialförsiikringsförmåner och avgiftsskylclighet. I ek fall faktisk sambeskattning iiger rum blir
enbart elen av makarna som sttir för verksamheten beriilligad till exempelvis
;\ TP. Likaså får denne make svara för hithörande avgifter.
Problemen kring elen faktiska sambeskattningen har under årens lopp
behandlats av flera statliga utredningar. niimligen sambeskattningssakkunniga (SOU 1949:47), 1949 års skatteutredning !SOU 1951 :51 ). 1957 års sambeskattningsrevision !SOU 1959: 13). allmiinna skatteberedningen !SOL:
1964:25) och familjeskatteberedningen (l)s Fi 1969:4 och 5). Framlagda förslag har inte föranlett lagstiftning betriiffande den faktiska sambeskattningen
som sädan. Däremot har man sökt alt i viss mån kompensera hiir aktuella
skattskyldiga genom bl. a. förviirvsavclrag.

2.2 Heskattn;ngen n makar

De grundliiggancle bestämmelserna för inkomstbeskattningen av makar
finns i 52 och 65 ~~ kommunalskattelagcn (1928:370), KL. :\fotsvarande
bestiimmelser finns i 3 och 11 ~~ lagen ( 1947:576) om .~lallig inkomstskatt.
Si.
Enligt 52 ~ I mom. KL beskattas makar. som levt tillsammans under
beskattningsäreL var och en för sin inkomst. För sammanlevande makar
giiller sedan vissa siirskilcla skatteregler. Har makarna cWremot under beskattningsåret levt åtskilda behandlas de enligt 52 ~ 2 mom. KL vid taxeringen inte som gifta utan som av varandra oberoende skattskyldiga.
Enligt 65 ~ KL tilliimpas bestiimmelserna för ogift det beskattningsår di\
iiktenskap ingås. Beskattningsreglerna för makar tilliimpas iiven det {ir dä
iiktenskapet upplöses genom ena makens död. Restiimmelscrna om gift skattskyldig tilliimpas iiven i fråga om ogifta som lever tillsammans. om de
tidigare varit gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn.
Enligt 20 ~ andra stycket KL och 2 ~ Si medges inte avdrag för viirdet
av arbete som i den skattskyldiges förviirvsverksamhet utförts av hans make.
Detta giiller ~iven om lön faktiskt utbetalats till den medhjiilpande maken
pä grund av anstiillningsavtal eller diirför att d~nne eljest enligt civilriittsliga

Prop. 1975/76:77

42

regler har riitt till crsiittning. Maken beskattas i sådant fall inte för den
lön eller ersiittning som kan ha utgått.
,\ven i fråga om makar som lever åtskilda torde avdragsförbudet i regel
uppriitthållas och detsamma är fallet beträffande utbetalningar under det
år iiktenskap ingås. Inte heller medges avdrag för lön i fråga om sådana
ogifta personer som enligt 65 ~ KL behandlas som gifta skattskyldiga.
Avdragsförbudet i 20 ~ KL gäller dock inte de fall där båda makarna
kan sägas stå för verksamheten. Vardera maken beskattas då för den del
av inkomsten !'rån förviirvskällan som tillkommer honom. Det föreligger
inte något hinder mot avdrag för lön om verksamheten utövas genom aktiebolag eller handelsbolag. Om således make iir anstiilld i ett sådant bolag
som iigs av andre maken har bolaget riitt att på vanligt siitt göra avdrag
för lön och denna beskattas då också hos mottagaren.
Fiirviirvsal'llrag enligt 46 ~ 3 mom. KL och 4 ~ 2 mom. Si medges iiven
i ek fall då makar, som har hemmavarande barn under 16 år, förvärvsarbetar
under sådana förh<rnanden att faktisk sambeskattning skall ske. En förutsiittning är dock att inkomsten för den make som står för verksamheten
utgör A-inkomst. Avdrag medges då med belopp motsvarande viirdet av
den medhjälpande makens arbetsinsats. dock högst med I 000 kr.
Av betydelse för de faktiskt sambeskattade iir vidare reglerna om s. k.
ska11l'red11krio11 i 2 ~ 4 mom. uppbördslagen ( 1953:272). UBL. Skattereduktion
medges med 1 800 kr., om den skattskyldiges make saknar statlig taxerad
inkomst. Skattereduktionen trappas av om den andre maken har sådan inkomst och upphör när denna uppgår till 4 500 kr. Om således den medhjälpande maken saknar eller bara har obetydlig skattepliktig inkomst iir
den make som står för verksamheten beriittigad till skattereduktion.
1 20 ~ KL finns en spiirr iiven för andra utbetalningar till make, såsom
pNiodiskr undcrsriid. Lagrummet kompletteras med regler i punkt 5 av anvisningarna till 46 ~ KL Avdrag medges inte för periodiskt understöd till
mottagare i givarens hushåll. För att belopp som utgivits till make eller
förutvarande make skall vara avdragsgillt fordras dessutom att underhållsskyldigheten blivit reglerad mellan makarna.

2.3 Socialförsäkringsförmåner och a' giftsskyldighet

1\Jiir makar arbetar tillsammans i jordbruk eller rörelse har vid sjukförsiikringcn hittills tilliimpats i viss mån andra principer iin vid inkomsttaxeringen. Således har iiven vid l~-tktisk sambeskattning vardera makens inkomstandel behandlats som inkomst av annat förviirvsarbete och kunnat
grunda riitt till si11krw11ni11g.
Fr. o. m. inkomståret 1976 kommer 1/11/.;fiirsiikringsm-gi/i att utgii med 8 ''<>
a\· försiikrads inkomst av annat förvi\rvsarbete än anstm\ning. Till grund
för beriikningen av avgiftsunderl:1get liiggs enligt 19 kap. 2 ~andra stycket
i:imfort med 11 kap. 4 ~lagen (1962:381) om allmiin försiikring. AFL, den

Prop. 1975176:77

43

försiikrades taxering till statlig inkomstskatt. 1·fråga om faktiskt sambeskattade påförs endast den make som står för verksamheten sjukförsiikringsavgift och hela inkomsten inriiknas i princip i avgiftsunderlaget.
Reglerna 0111 faktisk sambeskattning får direkt betydelse för makarnas
A TP:!iirm1/J1N. Till grund for beriikningen av pensionsgrundande inkomst
ligger enligt 11 kap. 4 ~ AFL taxeringen till statlig inkomstskatt. Vid faktisk
sambeskattning beriiknas pensionsgrundande inkomst och pcnsionspoiing
bara för den make som står för verksamheten. Motsvarande giillcr vid beräkning av A TP-avgi/i (! 9 kap. 3 ~ tredje stycket AFU. Avgiften kommer
för inkomståret 1976 att utgå med 11 '.J,:, av pcnsionsgrundande inkomst.
Vid beräkning av pensionsgrundandc inkomst undantas de inkomstdelar
som understiger ett basbelopp eller överstiger 7.5 gånger basbeloppet.
Hos den make som står för verksamheten uttas även socia//iirsäkriJ1gsavgiti
till ti1/kpensio11eri11gen. Avgiften beriiknas på hela inkomsten och utgår är
1976 med 6.2 ";:;. Vidare uttas allmän arhetsgimravgifi på den del av inkomsten som överstiger 18 000 kr. med 4 '.'(,.
Enligt lagen ( 1973:370) om arhl'tsliish<'ts/t'ir.1iikri11g kan numera både egen
företagare och den som uteslutande arbetar för sin make omfattas av försiikringen. När makar arbetar tillsammans i en förvärvsverksamhet iir deras
rätt till försiikringsskydd inte beroende av hur inkomsten beskattas utan
sammanhänger med deras faktiska arbetsinsatser i verksamheten. Detta giiller iiven vid tillämpning av lagen ( 1973:371) om ko11/l/11t arlwtmwrknadsstiid.
\1ake ~0111 iir medlem i erkiind arbetslöshetskassa får betala egenavgift till
kassan enligt vanliga regler. ,\ven om en make betraktas som arbetsgivare
till den andra blir han däremot inte avgiftsskyldig enligt lagen ( 1973:372)
om arhctsgirnrm:ijfi till arbets/öshcts/iirsiikring<'ll och det ko11ta11w arh<'t.1·111ark11adsstiiclet (3 ~ niimnda lag jiimförd med 19 kap. I ~ fiiirdc stycket Af"U.
Vid faktisk sambeskattning tas inte ut arhctsgil'lll'lll'gi!i till l'l'kCl'skad<'.tiirsiikri11ge11. arhctarskyt!clsm:l!.ifi cl ler /ii11cgara11 tim·gi!i.

2.4 Föräldrar och barn
Enligt 20 ~ andra stycket KL och 2 ~ Si medges inte a\·drag för viirdct
av arbete, som i skattskyldigs förviirvsvcrksamhet utförts a\' hcmm.1varande
barn under 16 år. I l"rftga om barn mellan 16 och 18 är for avdrag ske
endast om barnet anses tillhöra arbetspersonalen. Så blir fallet om barnet
haft en .-.;it stor skattepliktig inkomst att skatteplikt intriider enligt 51 ~KL,
vilket innebiir att barnet m[1ste ha en beskattningsbar inkomst p{1 minst
100 kr. Inkomsten behöver dock inte ila fiirviirvats av barnet genom eget
arbete.
För lön till harn över 18 iir finns inga siirskilcb regler i sk<1ttelagarna.
Vid taxeringen kan dock sädant a\·cfrag begriinsas till vad som iir sbligt
med hiinsyn till barnets arbetsinsats och övriga omstiindighetcr.
Som tidigare sagts medges inte avdrag för periodiskt understöd till mot-
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tagare i givarens hushåll. Begr~insningarna i avdragsriitten för lön till egna
barn kan således inte kringgås genom periodiskt understöd så Wnge barnen
iir hemmavarande. Avdrag medges inte heller fiir periodiskt understöd till
mottagare under 18 år eller vars utbildning inte iir avslutad (punkt 5 av
anvisningarna till 46 ~ KL). Ett begriinsat undantag fom avdragslörbudet
finns i 46 ~ 2 mom. första stycket 4) KL, som medger avdrag med högst
2 500 kr. per barn och tir för underhåll till icke hemmavarande barn under
18 är. I vissa fall kan avdrag medges iiven om barnet iir fälre.

3 Företagsskattcberedningens delbetänkande Fåmansbolag (SOU
1975:54)
Om makar driver en verksamhet i bolagsform sker som niimnts ingen
faktisk sambeskattning utan en inkomstuppdelning kan ske med skattem:issig verJ,;an.
Företagssbtteberedningen har i sitt betiinkande konstaterat att åtskilliga
fämansbolag torde ha bildats för att uppnå skattelOrdelar genom oriktig
uppdelning av inJ,;omster på familjemedlemmar och andra niirstående. Detta
giilkr i hög grad verJ,;samhet som iir hiinförlig till gruppen fria yrJ,;en men
har iiven varit pt1tagligt betriiffande bolag som bildats för administration
och redovisning av inkomst av tillfälliga uppdrag (l\:h extrasysslor samt
iivcn rena anstiillningsinkomster . .\ven hos bolag som iir att betrakta som
fi.ir:.:tag i giingse mening har funnits en beniigenhct att dela upp inkomsten
p:1 deliig:1rens familjemedlemmar.
1.'n mycket klar tendens har kunnat konstateras att till make föra över
inkomster .som vida överstiger rimlig ersiittning för utfört arbete.
Beredningen har ansett det nödviindigt att regler införs som motverkar
oriktig uppdelning av bolagsinkomst mellan deliigare och niirstäende. Detta
giiller i första hand mellan makar, men iiven mellan makar och barn. Förslagen avser lön från aktiebolag. handelsbolag eller ekonomisk förening.
lktriiffonde /ii111ill de/iigarn 111ak1· foresli\r beredningen begriinsningsregler
scJm skall giilla n~ir en deliigare men inte hans medhjiilp<tmk make pi\ grund
av anst~illningsavtal. aktieinnehav eller pä annan grund har en kdande stiill. ning i bolaget. För att lön och andra förmåner skall beskattas hos medh.iiilpandc make bör kriivas att denne arbetat i bolaget minst MIO 1i11111111r
under kalenderäret. Arbetet skall dessutom vara forlagt till fast clriftstiille
111a11tiir hos1adc11. Om dessa J"örutsiittningar föreligger fi\r viss lön ta\eras
ho.•; medh.iiilpande make. Lönen n\r d<>L"k inte överstiga 111ark11acl1111ii1,ig1
red1·rlag och inte heller en tredi<'dl'I av makarnas sammanlagda inkomster
frtm bolaget. Hclopp, som i enlighet med det sagda inte skall beskattas hos
hitriiclande make. ta.xeras hos dcliigaren. Hegriinsningsreglerna skall tilliimpas
iivcn pä skattskyldiga som sammanbor under iiktemkap1/ik11r111dc· tim111'r.
Niir forutsiitlningar !lir inkomstuppdelning inte föreligger men meclhjiilpande make iind{1 gjort viss arbetsinsats p[1 bolagets fosta d ri ftstiil le. skall andra
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maken - om makarna har barn under 16 år - få förviirvsavdrag med högst
I 000 kr. enligt samma regler som f. n. giiller vid faktisk sambeskattning.
I fråga om /ii11 till ham föreslås att begriinsningsreglerna i 20 ~ KL utstriicks
att gälla iiven i fåmansbolagsfallen. Detta innebiir att barn som är 1111der
/6 dr ej sjiilvt beskattas för lön från bolaget. Är barnet mellan /6 ndt /,\'
är taxeras det för lön från bolaget under förutsättning att det har så stora
inkomster att skatteplikt inträder enligt 51 ~ KL. I den män barnet inte
skall beskattas, taxeras elen av makarna som har störst inkomst frän bolaget
för barnets lön från bolaget eller den del av denna lön som överstiger marknadsmiissig ersiittning. Beträffande lön till barn iirl'I" 18 dr har beredningen
inte funnit tillriickliga skäl att ytterligare utvidga begriinsningsreglerna, niirmast med tanke på nuvarande möjligheter för skattemyndigheterna att ingripa mot oriktig lönesättning.

4 Skatteutredningens förslag
4.1 Inledning
Utredningen har uppskattat antalet familjer som inkomståret 1973 var
föremål för faktisk sambeskattning till 140 000, varav 60 000 jordbrukarfamiljer och 80 000 företagarfamiljer. Av dessa beriiknas cirka 105 000 ha
haft en sammanräknad inkomst understigande 40 000 kr.
Den faktiska sambeskattningen kan leda till att makar som arbetar tillsammans i en förviirvskiilla får betala högre skatter och avgifter iin de skulle
göra om inkomsten fördelades mellan dem efter deras arbetsinsatser. Utredningen framhåller att, med de beskattningsregler som giiller inkomståret
1976. viss skatte- och avgiftsökning intriider niir familjeinkomsten uppgår
till ca 30 000 kr. Merbelastningen rnr dock betydelse först vid inkomster
på ca 40 000 kr. Frågan har således enligt utredningen egentlig betydelse
för ca 35 000 familjer.
För att bedöma den faktiska sambeskallningens individuella betydelse
för inkomstbeskattning och avgiftsuttag har de skatter och avgifter. som
makar enligt nuvarande regler betalar vid faktisk sambeskattning, .iiimförts
med de skatter och avgifter som skulle utgå om inkomsten i stiillet vid
beskattningen fördelades med hänsyn till makarnas arbetsinsatser. Jiimförelsen bygger på beskattningsreglerna för inkomståret 1976. Beriikningarna
avser makar utan sidoinkomster. t.;tredningen anger två huvudalternativ
för en särbeskattning.
Enligt det ena alternativet behandlas makarna som arbetsgivare/anst1illcl.
Detta anstiillningsalternativ innebiir att heskattning och avgiflsuttag sker
efter i princip samma regler som om elen medhjiilpande maken tagit anstiillning hos utomstående och ersatts av annan arbetskraft med lika stor
lön.
Enligt det andra alternativet - deliigaralternativet - behandlas makarna
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som om de gemensamt bedrev verksamheten. dvs. som om båda var delägare
i rörelsen eller jordbruket.
Av utredningens material framgår att den faktiska sambeskattningen utom vid de allra liigsta inkomsterna - medför en merbelastning vid jiimforelse med både anst[il\ningsalternativet och delägaralternativet. För makar
med barn och med en famil.ieinkomst på 60 000 kr. varierar merbelastningen
mellan I 048 kr. och 5 104 kr. vid jämförelse med anstiillningsalternativet
och mellan I 031 kr. och 3 983 kr. vid jämförelse med delägaralternativet.
I dessa belopp ingår samtliga de egenavgifter och <Hbetsgivaravgifter som
kommer i fråga vid faktisk sambeskattning respektive de båda jämförelsealternativen. Utredningen har iiven beräknat elen merbelastning som förorsakas av faktisk sambeskattning med bortseende från ATP-avgifterna
(egenavgifter och sociatrörsiikringsavgifterl. Storleken av dessa avgifter har
direkt samband med försäkringsformånerna. En avgiftsökning motsvaras
alltsi\ i princip av en förstärkning av ATP-förmånerna och utgör då inte
nägon "merbelastning" i egentlig mening. Vid en sådan jämförelse uppkommer ingen mer betydande merbelastning förrän vid familjeinkomster
pit drygt 40 000 kr. ;-.Jågon genomgående skillnad föreligger inte mellan de
båda siirbeskattningsalternativen.
Utredningen har iiven belyst elen faktiska sambeskattningens konsekvenser f'ör socialfiirsiikringsskycldet. Fr{1gan har störst betydelse för A. TP. Sjukförsiikringen berörs inte i samma utsträckning eftersom sjukpenninggrundande inkomst i dag kan tillgodoräknas iiven medhjiilpancle make. Diiremot
förviirvar inte medhjälpande make någon rätt till egen ålclerspension enligt
ATP. Å andra sidan blir ålderspensionen för den andre maken \·antigen
större vid faktisk sambeskattning än vid siirbeskattning. Motsvarande g:illcr
betr:iffandc hustruns r~itt till iinkepension i de fall då mannen star for \'erksamhetcn.
\1akarnas sammanlagda ?tlderspension enligt !\ TP - och iiven deras totala
ATP-avgifter - blir större vid faktisk sambeskattning iin vid s[irbeskattning
så \:inge deras inkomst inte överstiger 8.5 gånger basbeloppet. Detta sammanhiinger med att den del av inkomsten som understiger ett basbelopp
inte iir pensions- eller avgiftsgrundande samt att man vid faktisk sambeskattning bara gör ett men vid siirheskattning tvt1 basbeloppsavdrag. Vid
familjeinkomst överstigande 8.5 gfoger basbeloppet blir resultatet det motsatta.

4.2 Beskattningen

a\'

makar

4. _1 . / .'l//111ä1111a iil·cn·iiga11d1•11

Cicnolll 1970 års skattereform skedde i princip en övergäng till individuell
beskattning av makars arhetsinkomst. Sambeskattningen behölls endast i
begriinsacl omfattning bl. a. i l'rftga om kapitalavkastning. S:irbeskattningen
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infördes inte heller beträffande arbetsinkomster som förvärvas av en make
vilken biträder i den andre makens förviirvsverksamhet.
Utredningen erinrar om att övergången till en i princip individuell beskattning av makars arbetsinkomster motiverades av såväl rättviseskäl som
arbetsmarknadspolitiska skäl. Dåvarande sambeskattning ansågs ha sin
grund i en gången tids arbetsförhållanden.
Den beroendeställning som sambeskattningen gett den gifta kvinnan borde inte längre accepteras. En beskattning av arbetsinkomsten oberoende
av kön och civilstånd skulle underlätta för gift kvinna. som gjort uppehåll
i sitt förvärvsarbete. att återinträda i förvärvslivet och skulle göra hennes
beskattning oberoende av storleken av mannens inkomst. Samtidigt syftade
den individuella beskattningen till att åstadkomma en rättvisare fördelning
av skattebelastningen mellan gifta och ogifta inkomsttagare.
Utredningen har enligt sina direktiv haft att utgå ifrån att den år 1970
antagna individuella beskattningsprincipen kommer att bestå. Enligt utredningen talar flera av de skiil. som motiverade att denna princip fördes in.
även för någon form av särbeskattning i de fall då faktisk sambeskattning
sker. Inkomsten av verksamheten utgör helt eller delvis ett resultat av båda
makarnas arbetsinsatser och enligt civilrättsliga regler kan medhjiilpande
make ha riitt till viss andel av inkomsten. Man pekar även på det förhållandet
att skatte- och avgiftsbelastningen blir större för makar som är föremål för
faktisk sambeskattning än för ogifta. som arbetar tillsammans i en förvärvskiilla. eller för makar, som arbetar i olika förvärvskällor. Den faktiska sambeskattningen medför en merbelastning som kan bli betydande vid familjeinkomster över 40 000 kr.
Utredningen erinrar också om att avdragsrätten för premie för makes
pensionsförsäkring numera upphört och att ytterligare begriinsningar i avdragsriittcn nyligen föreslagits av livförsiikringsskattekommittcn (SOL:
1975:21 ). Vid faktisk sambeskattning kan medhjälpHnde make i regel inte
utnyttja sin riitt till avdrag för premie för egen pensionsförsiikring. vilket
således minskar möjligi1eterna till tryggad pensionering. Meclhjiilpancle make
förvärvar inte heller genom sitt arbete någon riitt till egen ATP. Detta kan
vara en väsentlig olägenhet t. ex. efter iiktenskapsskillnad. Enligt utredningen har medhjälpande maken ett hefogat anspråk på att få möjlighet
att genom sitt arbete åt andra maken förviirva egen pensionsrätt.
Flera skiil kan alltså enligt utredningens mening anföras för att söka medge
någon form av inkomstuppdelning om båda makarna verkligen gjort arbetsinsatser i enderas förviirvsverksamhet. Samtidigt måste man emellertid
beakta att makar i ett siirbeskattningssystem kan skaffa sig obehöriga skatteförmåner genom att l'ördela inkomsten på ett siitt som inte svarar mot
arbetsinsatserna. Detta har också tidigare \'arit elen främsta ors.iken till att
inte upphiiva den faktiska sambeskattningen. Utredningen erinrar om att
företagsskatteberedningen ansett sig kunna konstatera att skattskyldiga i
betydande omfattning sökt skaffa sig obehöriga skattevinster genom oriktig
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fördelning av bolagsinkomster på familjemedlemmar och andra närstående.
Vid en reform måste man således tillse att det inte öppnas möjligheter
till samma slags missbruk som förekommit i fåmansbolagsfallen: reglerna
om inkomstuppdelning och särbeskattning måste göras relativt restriktiva.
I betiinkandet erinras om att beskattningsresultatet för makar som gemensamt bedriver förvärvsverksamhet i hög grad beror av friretagsform.
Faktisk sambeskattning sker, om den ena maken står for en verksamhet
som bedrivs under enskild firma och den andra maken har ställning som
medhjiilpare. Inkomstuppdelning och siirheskattning medges däremot om
makarna står för verksamheten <enkelt bolag) eller denna bedrivs av makarna
genom juridisk persern <handelsbolag, aktiebolag).
Enligt utredningen framstår det diirfor som angeläget att nya regler ges
en sadan utformning att beskattningsresultat i görlig mån inte påverkas
av företagsformen. Detta neutralitetskrav kan enligt utredningen anföras
som ett ytterligare skäl för att söka medge inkomstuppdelning för faktiskt
sambeskattade makar. Kravet på neutralitet innebär också att inkomstuppdelning inte bör ske i större utsträckning i dessa fall än vid verksamhet
som bedrivs i enkelt bolag eller genom handelsbolag och aktiebolag. Utredningen har också sökt utforma sina siirbeskattningsregler så att de inte
ger större möjligheter till inkomstuppdelning iin de regler företagsskatteheredningen föreslagit för fåmansbolagsfallen .

.:f.l.3 Fiirs/agen\ 1i//ä111f111i11gwimrddc

Utredningens förslag bygger på att elen ene maken i princip skall beskattas
frir hela inkomsten om inte den andra gjort en viss minsta arbetsinsats
i verksamheten. Reglerna iir avsedda for de s. k. 111edhiii/f1arfä//<'11. diir den
ene maken framstår som den egentlige företagaren och den andra maken
haft en mer bitriidande funktion. Reglerna iir diiremot inte tillämpliga om
b<'\da makarna verkligen utövar eller står rör verksamheten, s. k. ge111ema111
l"Nkm 111 /1< 'I.

Avgörande för griinsdragningen skall vara att den ene maken framstår
som den egentlige företagaren. i\r så fallet föreligger ett medhjiilparfall.
Den omständigheten att båda makarna iiger del i förvärvskiillan medför
inte att gemensam verksamhet skall anses vara för handen. Om niimligen
den ena maken med hiinsyn till sin arbetsinsats, foretagsledning, utbildning
m. m. är den som i realiteten står för verksamheten. bör han trots den
delade iiganderiitten vid beskattningen kunna anses ensam driva verksamhden och andra maken behandlas som medhjälpare. Sådana regler iir enligt
utredningen nödviindiga för att man inte skall öppna möjligheter för makarna
att genom en så pass enkel åtgärd som en uppdelning av iiganderiitten sätta
begriinsningsreglerna för medhjiilparfall ur spel.
Utredningen framhåller att griinsdragningen avses få betydelse endast för
möjligheterna att särbeskatta medh.iiilpande make för viss arbetsinkomst
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från den verksamhet i vilken båda makarna deltar. Äger medhjälpande make
del i förvärvskällan, bör hinder inte föreligga att taxera honom - förutom
för arbetsinkomst när förutsiittningarna för delta iir uppfyllda - iiven för
belopp som han kan uppbära i egenskap av iigare eller i övrigt på grund
av sin kapitalinsats. Sådant belopp måste dock behandlas som B-inkomst
och sambeskattas.
Gränsen mellan medhjälparfall och gemensam verksamhet får enligt utredningen bestämmas med hänsyn till en rad faktorer. Av betydelse iir
makarnas arbetsinsatser. I verksamhet som går ut på att tillhandahålla specialiserade tjänster Oiikare, arkitekt, konsult m. 11.J bör det ha avgörande
betydelse om en eller båda makarna utför dessa tjänster. Siirskilt avseende
måste också fästas vid om en eller båda makarna svarar för företagsledningen,
den ekonomiska planeringen m. m. Viktigt iir också vem som utåt - dvs.
gentemot leverantörer, kunder m. Il. - foretriider verksamheten.
I de fall då det krävs att den som utför den huvudsakliga verksamheten
har särskild komp1•1e11s. specialistutbildning, legitimation e. d. ligger det i
linje med det nyss anförda att fästa avgörande \'ikt vid om en eller båda
makarna uppfyller detta krav.
I förhållande till arbetsinsatser, kompetens m. m. hör diiremot regelmiissigt
kapiwfinsarw•n tillmätas underordnad betydelse.
Även andra faktorer hör kunna påverka bedömningen, bl. a. förhållanden
av mer formell juridisk natur. I vissa fall kan det vara befogat all ta hänsyn
till vem av makarna som iir registrerad som firmainnehavare. Vidare kan
det betriiffande makar, som driver jordbruk på arrenderad fastighet. ha betydelse om en eller båda formellt innehar arrenderätten.

4.2.4 Beskat111i11g i 111cdhiälpar/a/le11

För de fall elen ena maken för anses ensam -;tå för verksamheten medan
andra maken har stiillning som medhjiilpare föreslär utredningen att vissa
krav skall vara uppt~·llda fl.ir att medhjiilpande maken skall beskattas för
sin arbetsinsats. Förslagen är hegriinsade till förviirvskiillorna jordbruksfastighet och rörelse.
Utredningen har ansett att det inte iir möjligt att göra beskattningen av
den medhjiilpande maken beroende av elen faktiska omfattningen av hans
civilriittsliga anspråk eller den ersiittning han faktiskt uppburit. I stiillet har
utredningen urpstiillt andra villkor för inkomstuppdelning, friimst med avseende på arten och omfattningen av medhjiilpande makes arbetsinsats .
.å..r dessa villkor uppfyllda bör inkomstuppdelning ske inom den angivna
ramen oberoende av vilket ersiittningsbelopp rnedhjiilpande make faktiskt
uppburit eller varit beriittigad att upphiira.
En grunclliiggande förutsiittning f'ör siirheskattning skall vara att den meclhjiilpande maken verkligen utfört visst arbete i f"iirviir\skiillan. Vissa krav
har diirför uppstiillts h<°tcle betriiffande de arbetsuppgifter som medhjiilpanclc
4 Rik,c/agc11 /<J75 ! 76. I '<1111/ . .\r ""
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make utfört och betriiffonde den arbetstid som han lagt ner i verksamheten.
I likhet med företagsskattebcreclningen har man ansett det nödviindigt
att uppst:illa restriktiva regler bctriitfande arbersuppgi/iema. Förslaget innehäller ett krav på att arbetsuppgifterna utförts utanför sjiilva bostaden.
Endast i särskilda fall hör enligt utredningen undantag medges från denna
regel. Så kan vara fallet om siirskild arbetslokal for verksamheten saknas.
Verksamhetens art och liknande omsfandigheter kan dock motivera att medhjiilpande make i hemmet utför ifrågavarande arbetsuppgifter. Bedrives verksamheten på den fastighet diir makarna bor kan siirskilt inriittad afllirseller kontorslokal inte anses ingå i bostaden.
'.'Jiir det giiller arberstiden har utredningen ansett det nödviindigt att, med
hiinsyn till kontrollsvårigheterna och önskemålet att begriinsa antalet skatteprocesser och förhindra skatteflykt, från inkomstuppdelning utesluta sådana fall diir med:1jiilpande make visserligen gjort en arbetsinsats men denna
inte varit av relativt betydande omfattning. Utredningen har liksom företagsskatteberedningen funnit 600 arbetstimmar per år utgöra en liimplig
avviigning.
Den som vill att inkomstuppdelning och siirbeskattning skall ske, måste
göra sannolikt att medhjiilpande make verkligen utfört den erforderliga arbehinsatsen. I vissa fall torde det redan efter en relativt summarisk utredning
vara möjligt att konstatera om förutsiittning för inkomstuppdelning föreligger. I andra fall kan det vara nödviindigl att begiira detaljerade uppgifter
om hur verksamheten iir organiserad och hur de olika arbetsuppgifterna
fördelas mellan makarna .
.:\ven andrn förhållanden som har betydelsi.: för bedömningen mf1ste enligt
utredningen beaktas, t. ex. relationen mellan antalet anstiillda och verksamhetens omfattning och en sådan omstilndighel som att någondera maken
har förviirvsarbete vid sidan a~· det jordbruk eller den rörelse diir frågan
om inkomstuppdelning iir aktuell. :\v betydelse iir ock5å om meclhiiilpande
make gjort inkomstanmiilan till allmiin försiikringskassa och i vederhfälig
ordning betalat preliminiirskall.
Utredningen fr\reslår att inkomstuppdelningen skall vara obligatorisk. Den
framhåller att det inte kan anses riktigt att makar. som arbetar tillsammans
i en förviirvskiilla. skall ha 5törre möjligheter iin andra förvärvsarbetande
makar att viilja mellan sam- och siirheskattning. Frfo social synpunkt iir
det ocksä angeliiget att medhjiilpande make tillgodoriiknas pensionspoiing
för ATP iiven i de fall då siirbeskattningen inte leder till \:igre skatt iin
sambeskattning. Utredningen niimner att det dock i praktiken endast undantagsvis torde komma i fråg<1 <1tt genomfiira inkomstuppdelning för makar
som inte tidigare varit siirbeskauade och inte vill ha inkomstuppdelning.
Niir det giiller vilket belopp som skall beskallas hos meclhjiilpancte make
bi.ir enligt utredningen utg[mgspunkten vara en marknadsmiissig ers:ittning.
Det för ockst1 anses rimligt att begriinsa medhiiilpandc makes arbetsinkomst
till en tredjedel av nettointiikten och alt alltsi1 i princip förbeh;llla ckn make,
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som stitr för verksamheten. tvi! tredjedelar som ersiittning för hans företagslcdning och övriga insatser i verksamheten. En motsvarande begriinsning
har företagsskatteberedningen förordat i fämansbolagsfallen.
\1arknadsmiissig ersiittning bör enligt utredningen i princip motsvara avtalsenlig lön för det utförda arbetet. En korrekt beriikning förutsiitter egentligen uppgift om den totala arbetstiden. spcci!icering av vilken tid som
iignats <Jt olika slags arbetsuppgifter samt en bedömning av vad som utgör
avtalsenlig lön för de olika uppgifterna. Utredningen har öv1.:rviigt möjligheterna att undvika dessa svårigheter genom att uppstiilla mer schablonrniissiga normer för beloppsbestiimningen. Man har dock avvisat detta och
i s@let, i likhet med företagsskattebereclningen. förordat bestiimmelsen om
marknadsmiissig ersiittning. Regriinsningen till en trecljeclel av nettoinUkten
torde ocksi\ enligt utredningen i hög grad förenkla tilliimpningen. I mi\nga
fall iir den totala nettointiikten inte större iin att man kan utgå ifrån att
en tredjedel inte utgör en for hög ersiittning för en arbetsinsats som dock
skall motsvara minst 600 arbetstimmar.
Om medhjiilpande maken uppburit sjukpenning eller föriildrnpenning untkr del av året föreslås att det antal arbetstimmar som bör tillgodoriiknas
medhjiilpande make får bestiimmas med hiinsyn till hans arbetsinsats under
tiden niirmast före den period då han varit sjukskriven eller uppburit foriildrapenning. Eljest bör kravet pä 600 timmar per år uppriitthällas.
För beskattningen av makens inkomst har utredningen överviigt att behandla denna antingen som inkomst av tjiinst eller beroende pä verksamheten som inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse. Motsvarande fråga
uppkommer i socialförsiikringshiinseende.
Enligt utredningen talar starka praktiska skiil för att man tilWmpar en
och samma regel för samtliga medhjiilparfall. Vid beskattningen hör allts[i
medhjiilpancle makes inkomst .genomgi\cndc behandlas antingen som t.i~in
steinkomst eller som inkomst av jorclbruksfastighet eller rörelse. I socialförsiikrings- och avgiftshiinseende bör man pt1 motsvarande siitt viilja antingen alternativet inkomst av ans@lning eller alternativet inkomst av annat
förviirvsarbete. Valet har stätt mellan tvä huvudalternativ. Det ena, a1111dl/11i11gsal11·mmin·1, innebiir att den make, som står för verksamheten, vid
taxeringen fi'\r göra omkostnadsavclrag för det belopp, som beskattas hos
medhjiilpande make, samt att beloppet hos denne beskattas som inkomst
av tjiinst. Vid socialförsiikring och avgiftsuttag innebiir alternativet att den
makt: som står för verksamheten behandlas som arbetsgivare och att beloppet
behandlas som inkomst av anstiillning för medhjiilpande make. Det andra
huvudalternativet. ddiigaral1c·ma1irc1. innebär vid beskattningen att nettoint:ikten av verksamheten heriiknas utan avdrag för viirdet av medhjiilpande
makes arbetsinsats. Diirefter fördelas nettointiikten mellan makarna inom
den av utredningen föreslagna ramen. Råda makarnas inkomster taxeras
som hiirrörande från den förviirvsblla - jordbruksfastighet eller rörelse i vilken de iir verksamma. Alternativet innebiir vidare att vardera makens
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inkomstandel behandlas som inkomst av annat förvärvsarbete i socialförsäkrings- och avgiftshänseende.
Utredningen har av praktiska skäl valt deliigaralternativet. Detta innebär
inte att medhjälpande make i alla avseenden skall behandlas som delägare
vid inkomstbeskattningen. llestiimmelserna om avdrng för avsiittning enligt
skogskontolagen (1954: 142) har inte iindrats i denna riktning. Utredningen
föreslår att inkomstuppdelning skall ske mellan makarna före eventuellt
avdrag för avsättning till skogskonto. Sedan inkomstuppdelningen skett kan
den make som står för verksamheten få avdrag endast inom ramen för
den del av nettointäkten som beskattas hos honom. Om iiven medhjiilpande
make iiger del av fastigheten, bör avdrag medges enligt de regler som tillliimpas för deliigare av jordbruksfastighet. Motsvarande bedömning redovisas i fråga om lagen ( 1951 :763) angående beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst.
Det avgiftsfria beloppet enligt 4 ~ lagen (1968:419) om allmiin arbetsgivaravgift på 18 000 kr. bör enligt utredningen anpassas till de nya reglerna
för inkomstuppdelning. Ett för makarna gemensamt fribelopp på 18 000
kr. föreslås i fråga 0111 inkomst av verksamhet i vilken båda deltar, oavsett
om det giiller medh.iiilparfall eller gemensam verksamhet. Om endera eller
båda makarna iiven driver jordbruk eller rörelse, vari andra maken inte
deltar, bör han kunna få tillgodoräkna sig ytterligare fribelopp, dock all
hans sammanlagda avdrag inte lår överstiga 18 000 kr.

4.}.5 R('skarr11ing rid gcml'11sa111 rl'!'Å.samlwt

De regler som föreslås för medhjiilparfallen iir inte användbara vid gemensam verksamhet. En utgångspunkt för inkomstuppdelningen vid gemensam verksamhet är vad makarna avtalat.
Skattemyndigheten måste - liksom f. n. är fallet - ha möjlighet att pröva
om den avtalade inkomstuppdelningen iir skiilig med hiinsyn till makarnas
arbetsinsatser, kapitalinsatser och andra liknande fi.tktorer. Enligt utredningen tar det förutsättas att skattemyndigheten - på samma siitt som vid griinsclragning mellan medhjälparfall och gemensam verksamhet - gör en helhetsbedömning och prövar skiiligheten av inkomstfördelningen med hiinsyn
till samtliga omstiindigheter som har samband med makarnas insatser i
verksamheten och deras ansvar för denna.
1luruvida den inkomst som beskattas hos vardera maken skall behandlas
som A- eller Il-inkomst får bedömas enligt vanliga regler. Enligt 9 ~ 3 mom.
Si utgör inkomst från jordbruksfastighet och rörelse A-inkomst under förutsiittning att elen skattskyldige varit verksam i förvärvskiillan i ej blott
ringa omfattning.
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4.:Y.6 Särski/dafi'ågor

Niir medh.iiilpande maken pä grund av sin arbetsinsats i andra makens
jordbruk eller röreise själv beskattas för viss inkomst enligt forslaget bör
denna inkomst behandlas som A-inkomst. Har makarna barn. kommer enligt giillancle bestiimmelser den make som har liigst A-inkomst att få /rirl'iir\'\al'drag. F. n. iir förvärvsavdraget liigre i fråga om inkomst från jordbruksfastighet iin niir inkomsten iir hiinförlig till rörelse eller tjiinst. Utredningen föreslår att förviirvsavclraget bestiims till 25 '';; av nettointHkten,
dock högst 2 000 kr. i samtliga fall.
Vid faktisk sambeskattning innebiir nuvarande regler om frirviirvsavdrag
att om makarna har barn under 16 år, den make som st{ir för verksamheten
får avdrag med belopp motsvarande viirdet av medhjiilpande makes arbete,
drn.:k högst I 000 kr. Enligt utredningen bör dock i avvaktan på resultatet
av den mer omfattande översyn av familjebeskattningen som pågår inom
utredningen avdraget kvarstå i nuvarande form.
Utredningen föreslår också siirskilcla bestiimmelser för det år iiktenskap
ingås eller upplöses. För tid innan makarna sammanlever bör reglerna för
ogifta 1illiimpas. Fr. o. m. elen tidpunk! då makarna gift sig och etablera!
hushällsgemenskap bör cliiremot inkomstuppdelning få ske endast inom ramen for de nya reglerna om inkomstuppdelning mellan makar. Vid prövningen av om meclhjiilpande make upprnltt erforderliga 600 arbetstimmar
und~r beskattningsåret bör dock all arbetstid som han under året nedlagt
i verksamheten medriiknas, således iiven arbete som utförts innan hushållsgemenskapen förelåg.
Förde fall makarna lever åtskilda har man knutit an inkomstuppdelningen
till reglerna om avdrag för periodiskt understöd. De föreslagna begriinsningarna kommer clt1 att giilla intill dess makarnas ekonomiska gemenskap
upphört och underhållsfrågan reglerats mellan dem. Sker det under liipancle
beskattningsår. bör for tid innan unclerhltllsfrågan reglerats inkomstuppclclningsreglerna för makar fortfarande tilliimpas och för tid diireftcr reglern~t
för ogifta.
Utredningen föreslår diiremot ingen lindring av det skatteriittsliga iiktenskapsbegreppet i 65 ~sista stycket KL. I Iuruvida med makar bör likstiillas
iiven andra iin de som lever tillsammans och som tidigare varit gifta med
\'arandra eller gemensamt har eller har hart barn iir en fråga som enligt
utredningen iir av sådan natur att den liimpligen bör prövas i samband
med att familjebeskallningen blir föremål för en mer omfattande översyn.
Reglerna om inkomstuppdelning i mcdhjiilparfallen innebiir att viss del
av betalningsansvaret för skatter och avgifter fors över från den make som
står för verksamheten till medhjiilpande make. Den make som st[tr för verksamheten iir i normalfallet iigare till det i denna nedlagda egna kapitalet.
Den schabloniserade inkomstuppdelningen innebiir vidare att medhj~ilpande
maken kan beskattas för el! inkomstbelopp som han i sjiilva verket inte
förfogat över. För att inte försiimra det allmiinnas möjligheter att utfå skatte5
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och avgiftsfordringar föreslås ett solidariskt betalningsansvar för restförda
inkomstskatter och avgifter. som belöper på medhjiilpande makes andel
av ncttointiiktcn.

4.3 Beskattning av föräldrar och barn
förctagsskatteberedningen har som tidigare niimnts lagt fram förslag beträffande beskattningen av lön till barn till defagare i fåmansbolag.
Utredningen föreslår en uttrycklig föreskrift att avdrag skall medges endast
till den del lönen kan anses motsvara marknadsmässigt vederlag får barnets
arbete. Beträffande barn mellan 16 och 18 år gäller f. n. att de räknas till
arbetspersonalen. om de deltagit i arbetet och har inkomst som föranleder
skatteplikt enligt 51 ~ KL. Den inkomst som föranleder skatteplikt behöver
inte h~irröra från barnets arbete utan kan utgöra t. ex. avkastning av kapital.
Enligt utredningens mening iir det befogat att i fortsiittningen fordra att
barnet arbetat i föriilderns förvärvsverksamhet i sådan omfattning att skatteplikt skulle intriida redan på grund av inkomsten av detta arbete och
således utan att övriga inkomster beaktas.
Utredningen anser att de regler som rör barn mellan 16 och 18 år bör
skiirpas i ytterligare ett avseende. Lön som utbetalats under. tid då barnet
bedrivit heltidsstudicr eller undergtm annan utbildning på heltid bör inte
vara avdragsgill for föräldern eller beskattas hos barnet. Avdragsförbudet
bör giilla t. ex. lön som under terminen betalas till barnet för arbete som
uppgetts ha skett under veckoslut och helger. Avdrag bör dock kunna medges för lön avseende arbete som ut forts under liingre uppehåll, t. ex. vanliga
sommarferier. för att undvika gränsdragningssvårigheter föreslås att uppehållet skall ha en varaktighet av minst en månad. De nu angivna bcgriinsningarna föreslås iiven giilla barn över 18 år. Man kan hiir enligt utredningen
jiimföra med förbu'Jet mot avdrag för periodiskt understöd till mottagare
vars utbildning inte lir avslutad.
/\ vclragsreglerna i 20 ~ KL avser r. n. endast hemmavarande barn. Den
omprövning av dessa regler som skatteutredningen föreslagit har föranletts
av önskemålet att söka förhinclr<t skattenykt genom obehörig inkomstuppdelning mellan för(\ldrar och barn. Från denna synpunkt har utredningen
inte funnit tillriickliga skiil att göra skillnad mellan hemmavarande och icke
hemmavarande barn utan föreslår att bestiimmclserna i 20 ~ KL görs tillliimpliga ii\·cn p[1 icke hemmavarande barn.

4.4 Kostnadsberäkning m. m.
\1ed utgangspunkt från utredningens uppskattning av antalet skattskyldiga. som iir 1973 blev förcmttl för faktisk sambeskattning och från de antaganden. som gjorts om förhCtllandena inkomståret 1976, har man uppskattat
att skatteuttaget ar 1976 <= 1977 ärs taxering) vid genomförande av ut-
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redningens !Orslag blir ca 100 milj. kr. lägre iin vid oföriindrade regler. Av
beloppet faller drygt hälften på kommunerna. Det understryks att underlaget
för beriikningarna är mycket osiikert.
Urredningen framhåller utt det iir önskviirt att de föreslagna reglerna börjar
tillämpas samtidigt med de regler som företagsskatteberedningen föreslagit
betriiffande lön från fåmansbolag. Beredningen har utgått ifrån att dess förslag kan träda i kraft den I januari 1976 och tilliimpas första g[rngen vid
1977 års taxering. Detsamma bör dä sävitt möjligt giilla beLriilfondc skatteutredningens förslag.

5

Remiss~ttrandena

5. t Allmänt
Utredningens överviiganden angående ett avskaffande i huvudsak av den
faktiska sambeskattningen har allmiint godtagits av remissinstanserna. Man
har också frttn principiella utgångspunkter ansett utredningsförslagen riktiga.
RSJ · anser de skiil utredningen framfört för att ta upp och söka lösa
de problem som sammanhiinger med den faktiska sambeskattningen vara
viil underbyggda. Kammarrii11cn i S!Ockholm hälsar med tillfredsstiillelse att
förslag framlagts för att åstadkomma större jiimlikhet mellan faktiskt sambesbttade och andra skattskyldiga. Rfl' finner det vara i princip tillfreds.~t:ilLinde att möjlighet öppnas for ifrågavarande makar att i likhet med
egna företagare och anstiillda genom arbetsinsats erhålla ett försiikringsskydd. Verket erinrar dock om att förslaget i fråga om tilläggspensioneringen
medför utt den pensionsgrundande inkomsten blir liigre för flertalet berörda
försiikrade. Uimslrrelsen i S/1}('/.:.ho/ms län framh;!ller som en viirdefull konsekvens av förslaget att en av de större skattemiissiga skillnaderna mellan
enskilda niiringsidkare och bolagsfall elimineras. I samma riktning uttalar
sig länss1rrdw'ma i Siidcrmanlands och 1·1is1erbo111·11.1 hin s:1111t FOR.
Förslagen har mottagits positivt ocks;i ;1\· instanser som fliretriider niiringslivet. Man har emellertid ansett de forölagna reglerna alltför restrikLi\'a.
LRF framhåller således att utredningen inte bara i betydande utstriickning
\'elat konservera de kritiserade orfötvisorna utan ii\'Cll infi_irt sh.~irpningar.
rramfcir allt i fråga om liin till barn. som arbetar i föriildrarnas \'erksamhet.
Del\'iS likartade övcrviiganden redovisas i yttrandena rriln S·I F och .\IF samt
SIJ!O.

Flera remissinstanser har pekat pii s:1mbandet mellan utredningens förslag
och de llirslag som l,1gts fram ;1v förctagsskatteberedningen i delhet:inkanclet
"Tt1mansbol:1g'" (SOU 1975:54). Vikten a\ en samordning betonas av bl. a.
liimsr\'rl'isc'1·110 i Sruckhol111s ..\Ial111iil111s och Ördim liin. Land1·1ings/iirb11nclc1.
TOR och Sl'1'r(<..;1·1 admk111.1111111i111d. !.RF redovisar dod: annan menin!:! och
framh:1lkr att de föreslagna reglerna för samheskattningsfallen inte hör tillliimpas diir \'erksamheten drivs i bolagsform. Fr('c/rika-Brc111cr-/iirh1111cl1"1 anser del ytterst beklagli~t att utredningen inte helt avskaffat den faktiska
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sambeskattningen utan utsträckt den iiven till verksamheter bedrivna i bolagsform.
Utrcdningsförslaget avser förviirvskiillorna jordbruk och rörelse. Denna
bcgriinsning har i regel godtagits eller liimnats uian erinran. Liims1rr<'lw11
i Ö111•rgii!la11ds lii11 understryker vikten ur k1rntrollsynpunkt av all 11.irsbgen
bq!riin.sas till niimnda förviirvskiillor.
,.\ven om det överviigande antalet remissinstanser tillstyrker en ink11msl upptlelning. riktas likviil kritik mot den niirmare utformningen av
reglerna. Endast ett mindre antal remissinstanser har godtagit forslagen i
allt viisentligt. I lit hör 111ajnri1e/1'11 i110111 lä11.1s1_1rd~cma i ,..,-/rsh(lfgs och Örl'bro
/ii11. /ii11s11\"l"clse11 i .liim!la11ds län. med undantag for en del av förslaget betr~itfonde lön till barn. LO. 111ajoril<'l<'ll i110111 Lc111ds1i11gs/iirh1111cle1 och Sremka
ko1111111111/iirh1111dc·1. vilka dock framhåller att kommunerna m{tste kompen.~eras för skattebortfoll. samt TCO. Cienomgäende tar annars kritiken sikte
pt1 att möjligheterna till .siirbeskattning givits en alltfbr sniiv eller eljest oliimplig utformning. Flertalet remissinstanser godtar dock att nitgra begriinsningar
mi"tste finnas med tanke på riskerna för missbruk. U?F anser dock att reglerna
i detta sammanhang bör utformas p{1 så siitt att var och en beskattas mr
sin inkomst. Den omstiindigheten att ett rntal kan tiinkas missbruka bestiimmelserna biir inte fi't hindra att regler införs som iir motiverade för
det stora llertalet lojala skattskyldiga. Likartade synpunkter redovisar bl. a.
/d1111/\"r!'/.1c'll i (iiilc'hm:i;.1 ud1 Hol111s lii11.

'.'.2 \lak<1rs hl•skattning
5 ..'. I .\lccl/liii/11111"fc1//

Enligt förslaget skall gift person, som arbetar i makens jordbruk eller
rörelse minst 600 timmar per ;'\r. beskattas för den del av nettointiikten
av forviirvskiillan som motsvarar 111.irknadsmiissigt vederlag fiir arbetsinsatsen. dock hög.st en tred_iedel av nettointiiktcn. Arbete som utförts i makarnas bostad skall normalt inte fit medriiknas. lnk<Jmstcn skall behandlas
Sll11l .-\-inkomst.
Vid rcmissbehamllingcn har ocks{1 mening.ar framförts om de förut<ittningar som biir giilla för riitten till inkomstuppdelning. Vidare har en del
rernissinstanser pekat pä svt1righeterna för taxeringsmyndigheterna att kon·
trnllera att förutsiittningarna för siirbeskattning ;ir uppfyllda i det s~irskilda
fallet.
I rr{tga om tidsgriinsen 600 timmar har delade meningar redovisats.
[_,·i.'1'\/rrcl.\C/"l/U i Siid!'r111w1/a11d\. Ös!c ·rgiirla11d1. .\ la/111ii/ws. .hi1111/a1uls och
I (i,,, ·rh1111c'//\ hi11. 1.0. /_a11d11i11gs/iirh1111t!e1s och S1·c11ska kn1111111111/iirh1111clc1s
111ajori11'11·r samt TCO godtar förslaget i denna del. Uim.111.-rcl.1e11 i S1ockho/111s
/ii11 ifotga<itter om inte förslaget missgynnar mindre företag.. cfar mcdhj;il-

pandc makes art>etsinsats kan vara en förutsiittning för vi::rksamhetens be-
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drivande. Uinssrrrelsen i .liin/.:.iipings län fiirordar yllerligare överviiganden
med h:ins~·n bl. a. till tröskeleffekterna och niimner en andra griins vid 300
Limmar kombinerad med ett ytterligare maximum vid I /6 av nettointiikten.
Uinss11rl'l>i'11 i (iii1<'b111gs och Bo/1111 ki11. LRF och SHIO anger 300 limmar
som en tiinkbar griins. SAF och SIF niimner 100 timmar och Sl"Niges adrn/.:.u1sa111/i111cl 400 timmar. En 111i11orif('f i110111 liimsl\"ri'l\t·n i .~"trslmrgs län
niimner 800 timmar som utgör minimikrav for alt medhjiilpancle make skall
omfottas av arbetslöshetsförsiikringen. Länssr.\"refo·n i Grill'horg.1 och Buhus
/iin anser det dock inte troligt att en tidsgriins skulle minska kontrollsvarigheterna, begriinsa amalet skalleprocesser eller förhindra skattellykt.
Flera remis.sinslanser menar att en tillfredsstiillande avgriinsning kan uppn<is genom kravet på att medhjiilpande makes arbetsinsats inte tar tas upp
l il\ högre belopp iin som iir marknadsmiissigt motiverat. eventuellt i förening
med att högst I 13 av nettointiikten kan hiinföras till medhjiilpande make.
Denna mening framförs av Ll~F. som dock anser att de skattskyldiga skall
kunna rn fr<ingå en s{1cfan liirdelningsprincip. LRF anser också alt begriinsningsrcgeln endast skall vara tilliimplig i meclhjiilparfoll och inte vid gemensam verksamhet eller i bolagsfall. SAF och SIF anser av riittviseskiil
att endast rent praktiska begriinsningsregler bör införas. säsom t. ex. att
medhjiilpande mak:~s insats beaktas endast om den uppgått till minst 100
timmar per ~1r. s·\'('ll)h(/ /iiretagaffS ri/.:..1/iirhuncl. FamiljC'{iircragrns /iirl'llitlg
och SRS anser ett krav på marknadsmiissig ersättning vara nog. Sl'cr(~cs
111lrn/.:.ursu111/i111d motsiitter .sig ocksi1 I /3-spiirren och anser att den marknadsmiissiga bedömningen bör vara dgledande. Samma åsikt framför bl. a.
hi11.1st1"1"d1·c11 i Siidcr1111:nlw1ds liin. niirmast med hiinsyn till vikten av att
medhjiilpande makes socialförsiikringsskydd mr en tillfredsstiillande utformning. Likartad mening uttalar S/110. Fredri/.:.a-Hrcmcr~/iirhundet anser att
iiven makar med egen rörelse blir ha r~ill till crsiittning fiir utfört arbete
oavsett vilken tid det omfattar och oavsett var det utförs. Kritik mot begriinsningarnas utformning har ocksd framförts av r1'Sl'l"l'illlt1·1w1 i lii11ssrvrclsc11 i Örehro län samt i l.m1d\lf11gs/iirh1111de1 och Sl"rns/.:.a /.:.ri111m1111/iirh1111dc1.
Förslaget att makes arbete fiir all beaktas, inte i annat iin speciella fall
f<lr ha Utförts i makarnas bostad. har mu ett blandat mottagande. Lii11SS/\'J"e/\<'l"llil i Ösrcrgrirland\. I drmlwrds och Uisterho/lc'm /lin anser kravet motiverat.
i":J1 minorirer inom hi111s1_1"1"c/)rn i .fflosho1xs län godtar likasä förslaget och
pilpekar att det biir anges att i arbetsinsatsen inte frlr inriiknas arbete med
C1tspisning. representation. telefonpassning. körning av privatbil etc. En annan minoritet inom samma liinsstyrelse anser dock att iiven arbete i bostaden
biir kunna godta'i. l.ci111s1rrelw11 i :\lalmiilw.s län finner förslaget iignat att
dlla tilliimpningssdrighe1er och ifrågasiitter om .sådant arbete över huvud
taget hör bc,1ktas. Samma mening framför FOR. Ui11.1·.11rrdwn i Giirchn1:i:s
och Hol111s kin ifrågasiitter om regeln iir sakligt motiverad. ll:ammarrä//cn
i Sroc/.:./rolm finner i(·\rslaget allti("\r rigoröst med tanke på att en medhjlilpande
make med exempelvis bokföring'iutbildning mycket viil bör kunna handha
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riikenskaper Ol'h bokföring i bostaden. Denna arbetsinsats bör inte bedömas
annorlunda iin arbete som utförts i en ladugård eller en verkstadslokal.
Ilar vissa arbetsuppgifter ostridigt utförts skall de enligt LRF grunda rätt
till individuell beskattning iiven om de utförts i hemmet. För småföretagare
iir det uteslutet att kräva särskilda arbetslokaler utom hemmet. Bostadsregeln
kritiseras od~så av bl. a. Familictörctagcns/iircni11g. Sl'rns/.:a/iirc1agarcs fijrening och SHIO.
Om iiktenskap ingås eller upplöses under beskattningsåret skall enligt
förslaget olik<\ regler gälla~ reglerna för ogifta skall giilla för tid före och
reglerna för gifta för tiden efter giftermålet och vice versa vid äktenskapets
upplösning. Förslaget godtas av läns.1·1vref1·N1w i Jönköpings och Västcrbolfcns
/iin samt LRF. men avstyrks av kammarrä11c11 i S1ockholm.
Umxlningen har inte utsträckt det skatterättsliga äktenskapsbegreppet utöver vad som f. n. anges i 65 ~ KL utan ansett att frågan om eventuell utvidgning bör prövas i ett annat sammanhang. Denna uppfattning delas av
/ii11sstyre/wrna i Ös1e1xii1lands. Viirmlwuls och Vä.1·1<'!'bo11ens lä11. Lä11sstrrcf~e11
i Siicler111anla11ds liin anser dock att riitten till inkomstuppdelning bör begrlinsas även för andra samlevnadsfall.
Om inkomstuppdelning skall fit ske föreslås medhjiilpande make bli beskattad enligt ett s. k. delägaralternativ. Detta förslag har genomgående godtagits av remissinstanserna. l.ä11s.mrelse11 i Östc1xö1la11cls län berör här frågan
hur oriktiga uppgifter i deklaration skall bedömas i skattetilläggs- och skattebrottshfoseende i de fall endast den ena av makarna iir i företagsledande
stiillning. Den make som står för verksamheten bör i första hand vara ansvarig. Länsstyrelsen ifrågasLitter om inte vissa ändringar bör ske i 116 a
och 116 c ~~ TL. Länss1yrclscn i Ciö1ehorgs och Bohuslän avstyrker förslaget
till iindring i skogskontolagen. En mi11ori1e1 inom liins.1·1vrc/scn i .4°!1'sb01xs
län avstyrker förslaget och menar att man eljest också bör hortse från skogskontouttag innan inkomstuppdelning sker.
Niir det giillcr kontrollen framhåller RSV att taxeringsniimnderna har
mycket små möjligheter att bedöma om arbete utförts minst 600 timmar
och att diirför de skattskyldigas uppgifter torde få godtas i praktiken. Likaså
torde det många gånger bli svårt att avgöra vad som är marknadsmiissig
lön. Visserligen skulle förteckningar kunna tillhandahållas med uppgifter
hiirom, men kvar stär svärigheten att niirmare identifiera den medhjälpande
makens arbetsuppgifter. De fall diir arbete i bostaden skall få godtas blir
också enligt RSV mycket svårkontrollerade. Partiella revisioner är inte heller
liirnpliga för kontroll av hithörande frågor. Enligt RSV bör utredningens
förslag till inkomstuppdelning inte föranleda lagstiftning. RSV framför i
stiillet en regel enligt vilken inkomstuppdelning under vissa förutsiittningar
schablonmiissigt skulle medges med viss procent av neuointiikten.
De farhågor som uttalats i RSV:s yttrande återfinns även i !lera
liinsstyrelseyttranden, diir man också nämner den ökade belastningen för
taxeringsarbetet. RFI · hiinvisar till verkets erfarenheter av S\'årigheterna att
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kontrollera tidsredovisning i arbetsgivaruppgifter. Ui11ss1vre/sen i Stockholms
län bedömer 600-timmarsregeln som mycket svårkontrollerad och ifrågasätter om den inte av bl. a. denna anledning bör utgå. Länsstvrelsen i Öst('l:~ötlands län pekar på behovet av att någon form av löpande fort underlag
för tidsåtgången finns. Länsstvrelsen i Siidermanlands län anser det nödviindigt att en schablonregel införs för jordbrukens vidkommande och att
RSV utfärdar anvisningar för beräkning av normallön i dessa fall. Ui11s.1·~rrcl
se11 i Malmöhus län önskar motsvarande anvisningar om marknadsmässigt
vederlag för olika slag av arbeten.

5.2.2 Delägar/al/ och gememam verksamhet

De föreslagna begränsningsreglerna kan bli tillämpliga även för den make
som iiger förvärvskällan, nämligen om andra maken kan sägas stå för verksamheten. Vad ägaremaken uppbär kan vid beskattningen vara antingen
arbetsinkomst eller kapitalinkomst. I vissa fall kan det också tänkas att
vad som uppbärs utgörs av både arbets- och kapitalinkomst. I sådant fall
får en uppdelning ske på A- och B-inkomst.
Flera remissinstanser delar utredningens uppfattning att regler av detta
slag kan vara påkallade för att hindra missbruk, men pekar på praktiska
svårigheter. Länsstrrelsen i Malmöhus län. som anser att regeln är nödvändig
som ett korrektiv mot olika arrangemang genom egendomsöverlåtelser,
efterlyser dock klarare regler för behandlingen av avdrag for värdeminskning,
för minskning av skogs ingångsvärde och för substansminskning genom
uttag av naturtillgång. Länss(vrelsen i Väs1erho11ens län anser att det bör finnas en möjlighet att särskilt beskatta make för uppburen kapitalavkastning.
LRF anser att förslaget i denna del komplicerar lagstiftningen. Delägare
i ett enkelt bolag bör inte behandlas som medhjälpare utan i stället beskattas
för sin inkomst enligt gällande regler. Uppdelningen på A- och B-inkomst
avstyrks; hela avkastningen bör beskattas antingen som det ena eller andra.
Kammarrätten i Srockholm, länsstrrelsema i Jiinkö[lings samt Giitl'h()/:i:s och
Bol111s län kritiserar också den föreslagna uppdelningen.
Enligt utredningsförslaget skall i de fiill ingen av makarna intar företagsledande ställning var och en beskattas för sin andel av intiikten av forviirvskällan. Myndigheterna avses dock kunna pröva inkomstuppdelningens
skälighet med hänsyn till arbets- och kapitalinsatser osv. För dessa fall skall
säiedes inte begriinsningsreglerna gälla. Förslaget i denna del har i regel
godtagits eller liimnats utan erinran.
Länsstyrdwn i Giiteho1xs och Bohuslän anser att de regler som l'öreslagits
för makar med gemensam verksamhet bör kunna byggas ut och göras tillliimpliga på samtliga fall. lliirigenom skulle siirskilda regler får medhjälparfallen kunna undvaras. Länsstyrd~en i I'ästerho11ens län anser att betydande problem uppkommer niir det giiller att dra griinsen mellan gemensam
verksamhet och medhjälparfall. Länsstyrelsen föreslår att medhjälparfallet
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bör avse samtliga fall oavsett företagsform och oavsett om makarna framträder mer eller mindre klart som gemensamma företagare elkr som egentlig
företagare contra medhjälpande. Om makarna iir gemensamma företagare
skall de ha rätt att välja vem av dem som skall behandlas som den egentliga
företagaren. Även en mi11oritN i110111 lä11ss~1'ri'/s('ll i Alrshorgs län anser att
en uppdelning mellan medhjiilparfall och gemensam verksamhet komplicerar tyxeringsarbetet.
5. 2. J S(leciel/afi·ågor.

Utredningen har föreslagit att förviirvsavdraget i fråga om inkomst av
jordbruksfastigret höjs från 1 000 kr. till 2 000 kr. Det f'örvärvsavlrag pä
I 000 kr. som tillkommer den. vars make utfört arbete i förviirvskiillan.
föreslås däremot inte ändrat.
RS V och /iinss11·ref~en i Giit1'b01gs och 801!11.1· /ii11 anser att fiirv~irvsavdragen
av bl. a. enkelhetsskäl överlag bör vara högst 2 000 kr. LRF tillstyrker den
föreslagna höjningen men anser att fcirviirvsavdrag bör kunna medges makar
med barn under 16 år med högst 2 000 kr. även om inkomstuppdelning
inte skall ske. Om sådana barn saknas bör avdraget vara I 000 kr.
Fribeloppet på 18 000 kr. enligt lagen om allmiin arbetsgivaravgift föreslås
anpassat till utredningens förslag i övrigt. Att inkomstuppdelning skall ske
föreslås inte medföra en höjning av beloppet. I såviil medhjiilparfoll som
vid gemensam verksamhet bör ett fbr makarna gemensamt belopp på 18 000
kr. gälla. Svenska kv111m1111/örb1111de1 tillstyrker förslaget. Kam111arrä1te11 i
Stockholm anser däremot att detla samtaxeringsliknande beriikningssiill vid
gemensam verksamhet inte är motiverat. Kammarrätten föreslår att makarna
tillgodoriiknas vardera 18 000 kr. LRF godtar att beloppet beräknas gemensamt för makarna i medhjiilparfall men inte eljest.
RSI' anser i likhet med utredningen att reglerna i AFL om beriikning
av sjukpenninggrundande inkomst bör ses över sä att biittre överensstiimmelse uppnäs mellan förmåns- och avgiftssidan. l.Rf motsiitter sig inte
en sådan utredning, men betonar vikten av att egenföretagare ges fortsatt
möjlighet att erhålla ett försäkringsskydd, som gör det möjligt att anstiilla
vikarie under sjukdomstiden. LRF har även framhållit att egenföretagare
bör få göra avdrag för socialförsiikringsavgifter i förviirvskiillan och inte
som allmiint avdrag.
Före utgången av år 1973 hade skattskyldig möjlighet att enligt siirskilcla
övergångsbestiimmelser med verkan i beskattningshiinseende överläta pensionsförsiikring till andra maken. Utredningen har ifrågasatt. utan att framliigga något förslag. om inte en möjlighet borde öppnas att i vissa fall återföra
hithörande försäkringar. LRF anser att regler hiirom bör införas.
För att hindra missbruk har utredningen föreslagit att den make som
står för verksamheten skall ansvara för den skatt som belöper p;i medhjälpande makes andel av inkomsten. Detta förslag har godtagits av
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lä11.1srrrc/se11 i Väs1crho11c11.1· län och LRF. I övrigt har förslaget kritiserats.
1?5!V påpekar att delvis likartade bestämmelser funnits tidigare men avskaffats. Verket framhåller bl. a. följande. Den av utredningen föreslagna
bestiimmelsen förutsiitler att taxering skett och iir således inte til!iimplig
i fråga om preliminiir B-skatt, vilket inte är tillfredsställande. Den manuella
uträkningen av ansvarighetsbeloppet blir besvärlig om andra poster än inkomstskatt ingår i den totalt debiterade skatten. om 80/85 '!i)-reglerna blir
Lilliimpliga eller om reglerna om ackumulerad inkomst skall tilliimpas. Förslaget att erlagd skatt i första hand skall avse annat än skatt på inkomsten
i rörelsen eller jordbruket kolliderar med stadgandet i 2 ~ 3 mom. LJBL att
betald skatt i första hand skall avse tilläggspensionsavgift och i sista hand
skaltetilliigg, forseningsavgift och annuitet på avdikningslån.
RSY påpekar vidare att en förutsättning för makeansvaret är att taxering
skett enligt tredje stycket av anvisningarna till 52 ~ KL (medhjälparfall).
J samband med indrivningen iir det mycket svtirt för kronofogdemyndigheten att få reda på detta, eftersom förhållandet inte framgår av inkomstliingden. RSY avstyrker förslaget eftersom personer med inkomst av rörelse
eller jordbruksfastighet normalt är bosatta här i riket och möjlighet diirför
finns att genom införsel. utmätning eller på annat sätt driva in skatten
hos den som taxerats för inkomsten.
RFV framför likartad kritik och pekar iiven på speciella svårigheter i fråga
om tilliiggspensionsavgiften, bl. a. ATP. Enligt verket synes det också oklart
om medhjiilpande makes avgifter och skatter skall kunna indrivas hos andra
maken, i de fall diir äktenskapet är upplöst, om hur indrivning skall ske.
niir maken avlidit. och om den ena makens överskjutande skatt automatiskt
skall kunna tas i avriikning mot medhjiilpande makes restförda skatter.
\1akeansvaret avstyrks iiven av /ä11s.m·re/s,•11 i Siider111a11/wuls lä11 samt
S.·IF och SIF.

5.3 Föräldrar och barn
Utredningen har förordat hegriinsade möjligheter till avdrag för lön till
barn. Avdraget avses inte få överstiga marknadsmiissigt vederlag. Avdrag
skall inte medges för lön till barn över 16 år såvitt avser arbete under studietid. for avdrag för lön till harn mellan 16 och 18 år skall dessutom
fordras att barnets inkomst av arbete hos föriildrarna iir tillriickligt stor för
att leda till skatteplikt. Reglerna föreslås omfatta även icke hemmavarande
barn.
l.ä11ssrrrclwnw i ./ii11kiipi11gs. Örehro och l åsrerho11e11s län. La11dsri11gstiirhu11d<'I och Srcr~-.:cs adl'oka1sa111fi111d godtar utredningens förslag. Yttrandena
från Wnsstyrelsen i Örebro län och Landstingsförbundet iir inte enhiilliga.
Den föreslagna skiirpningen i fråga om lön till barn mellan 16 och 18
år avstyrks av kammarrällt'll i Srockho/111. Kammarrätten godtar förslagen
i övrigt men ifrågasiitter om inte 105 ~ TL bör vidgas till att avse iiven
6 Nik.1dage11 /<J75/7fi. I sam!. Xr 77
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överföringar mellan föriildrar och barn. /.ä11.1sl1'relw'ma i Sroc/.:.holms och Malmiihm län kritiserar också forslagen i förevarande del. RSI ·. diir en ma.ioritct
tillstyrkt förslagen betriiffande lön till barn. anser att avclragsriittcn bör anknytas till att barnet genom sitt arbete hos f"öriilclrarna uppnår e.1 beh[1Jlen
inkomst av minst 900 kr.; först di\ utgår niimligen skall. ;\ven läms1rrc!w·n
i S1idcr111anlands län anser att det i lagtext bör anges hur stort belopp som
erfordras för all skatteplikt skall intriida. l.ii11.1s1rrelsc11 i I år111lc1nds /ii11 anser
elen föreslagna skiirpningen befogad.
Förslagen i fråga om barn över 16 år som studerar har kritiserats av lkra
remissinstanser. l.ii111s1rrefi·,·11 i S1oc/.:.hol111.\ kin stiiller sig tveksam hiirtill
eftersom lagstiftningen kompliceras. Enligt liinsstyrelsen har utredningen
bortsett f'rån den vanliga kombinationen av studier och arbete pä deltid.
Länsstyrelsen har diiremot inget att inviinda mot att reglerna görs tilliimpliga
även på icke hemmavarande barn. ,\ven 101~ betonar de hctydanck kontrollsvårigheterna i dessa fall. Uinssrrrclsc11 i Siiderm11nl1111d\ !ii11 rramhåller
att det i många fall - t. ex. vid foretagarcns sjukdom - skulle vara obilligt
att inte beakta arbete som utförts av studerande h<1rn. A\·dragsriitten bör
behällas i si1dana fall. dock med den hegriinsningen att avdrag endast medges
för lön som kan anses motsvara marknadsmiissigt vederlag. Liin\slrrd\('/1
i Gii1cbnrg1 och Boh11.1 län tillstyrker anknytningen till marknadsm:issigt vederlag men avstyrker. under hiinvisning till vad reservanterna i utredningen
anfört. förslagen i övrigt. .i\ven /iimsl1TeisC'mc1 i 1·armlands och Jä1111/a11ils
län motsiitter sig begriinsningarna i avdragsriitten för lön till studerande
barn. Sistniimnda hinsstyrelse anser att förslaget diskriminerar skatlskyldig<t
på små orter utan differentierat niiringsliv. Förslaget avstyrks Liven av en
111inori1,•1 i110111 lä11.Wrrdsc11 i .f/l'sh111g\ liin. som niimner att förhudet föt
kan kringg;ls genom att föriildrar meJ studerande barn "byter'· barn. I.Rr
avstyrker de föreslagna skiirpningarna betriiffonde lön till barn. Niir det g:iller
lantbruk iir barnen viil förtrogna med rorekommande arbetsuppgifter och
kan göra viisentliga arbetsinsatser utan niimnviird handledning. Fnligt LRF
saknas det vidare skiil all generellt utesluta avclragsriitt för lön till barn
under 16 år.
Förslagen avstyrks ii\·en av f-ämili('/iirC'Wg('l/\fiirl'lling. SAFoch SIF. St"('/1\/.:.a /iire1agares ri/.:.s/iirh11ncl samt SHIO. RFI · niimner att pä socialllirsiikringsområclet giiller f. n.. att barn som mot ersiittning utför arbete för fririildrarnas
riikning. i princip iir att anse som arbetstagare oavsett {1lder. men att hemmavarande barn i fri\ga om yrkesskadeförsiikringen Lir undantagna fr<ln fi.irsiikringen. om de inte har en ärsinkomst av förviirvsarbete pi1 minst I 800
kr. Arbetsgivaravgifter för lön till hemmavarande barn skall inte erliiggas
om arbetsgivaren inte får göra avdrag för lönen.
RFV utgår från att de skärpta avdragsbestiimmelserna skall slå igenom
även på avgiftsområdet; i så fall måste ordet "hemmavarande" utg:'.1 i samtliga
de lagbestiimmelser. som reglerar arbetsgivares skyldighet att erliigga arbetsgivaravgifter för i verksamheten sysselsatta barn. Utan all ingå på fdg<tn
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0111 det berättigade i skiirpningen av avdragsreglerna framhåller verket att
de förefaller vara viil komplicerade. Verket pekar på svårigheterna att kontrollera. t. ex. att en till barnet utgiven lön verkligen endast avser arbete
under sommarferierna. För föräldern/arbetsgivaren kan det också vid tidpunkten för avlämnandet av arbetsgivaruppgift - dvs. i januari månad näst
efter utgiftsåret - i vissa fall bli svårt att bedöma 0111 ett yrkat avdrag för
lön till barn kommer att godtas och 0111 barnet i så fall skall tas med i
arbetsgivaruppgiften.

6 Föredraganden
6.1 Inledning
Genom 1970 års skattereform upphörde sambeskattningen att vara grundläggande princip på familjebeskattningens område. I stället infördes individuell beskattning av makar såvitt gäller arbetsinkomst. En form av sambeskattning behölls beträffande kapitalinkomst för att hindra makar all skaffat
sig skatteförmåner genom transaktioner sinsemellan.
Ett inslag av sambeskattning kvarstod emellertid beträffande vissa arbetsinkomster. l de fall en gift person biträder i makens jordbruk eller rörelse
medges inget avdrag vid beskallningen för värdet av detta biträde. Den
make som driver verksamheten blir beskattad för hela nettointäkten som
alltså hiir är resultatet av båda makarnas arbetsinsats. Detta kallas för faktisk
sambeskattning. Motsvarande giiller i fråga om lön till hemmavarande barn
i vissa fall.
Enligt sina direktiv har 1972 års skatteutredning tf'i 1972:02) all behandla
iiven den faktiska sambeskattningen. Årets riksdag har hemsliillt om förslag
till avveckling av den faktiska sambeskattningen. Vidare har företagsskatteberedningen <Fi 1970:77) i ett delbetänkande <SOU 1975:54) Fåmansbolag
lagt fram förslag rörande den skattemässiga behandlingen av lön från fåmansbolag till make och andra närstående. Skatteutredningen har nu lagt
fram ett delbetänkande angående de faktiskt sambeskattade IDs Fi 1975: IO).
Skatteutredningens förslag innebär en avveckling i princip av den faktiska
sambeskattningen. Förslagen är samordnade med vad företagsskattebercdningen har förordat för fåmansbolagens vidkommande. Jag avser nu att
ta upp frågan om den faktiska sambeskattningen. Motsvarande frågor rörande fåmansbolagen kommer jag alt anmiila senare.

6.2 Allmänna överväganden om den faktiska sambeskattningens aneek-

ling
För en siirheskattning kan anföras t1era sb\. En sådan beskattning ligger
sålunda viil i linje med dagens värderingar. En sambeskattning ger inte
utrymme får en individuell utformning av elen sociala tryggheten. Den allmänna tilläggspensionen iir baserad på de inkomster som förviirvas och
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beskattas under inkomsttagarens aktiva ålder. Det får diirför anses viktigt
att skattereglerna - så långt det iir möjligt - får en sådan utformning att
de inte utgör hinder för någon att få tilliiggspension. En särbeskattning
även av makar som arbetar tillsammans i ett jordbruk eller en rörelse möjliggör därför ett biittre socialt skydd ur individuell synpunkt.
För en särbeskattning även för gemensamt verkande makar talar önskemålen om största möjliga neutralitet mellan olika företagsformer. F. n.
är siirbeskattning möjlig om makarna driver verksamheten i bolagsform
och lyfter lön från bolaget. Drivs däremot jordbruket eller rörelsen av makarna som enskilda näringsidkare sker sambeskattning. En sådan ordning
iir givetvis otillfredsställande av nera anledningar. inte minst därför att den
uppmuntrar till bolagsbildningar av enbart skatteskiil. Eftersom den siirbeskattning av inkomster som infördes år J970 bör behållas. är det naturligt
att tillåta en inkomstuppdelning även för makar som driver verksamhet
i direktägd form.
Mot de skäl som talar för en särbeskattning måste vägas de som talar
mot en sådan ordning. Vad som över huvud taget motiverar en inkomstuppdelning och särbeskattning iir att make genom eget arbete förvärvar en
inkomst. En lagstiftning om avveckling av den faktiska sambeskattningen
måste diirför samtidigt innehålla siirskilda spärrar för att hindra obehörig
inkomstuppdelning. Myndigheterna måste ges möjlighet att fastställa att
båda makarna verkligen har utfört betydande arbetsinsatser i verksamheten.
Skatteutredningen har i sin avviigning av skiilen för och emot en faktisk
sambeskattning stannat för all den faktiska sambeskattningen bör avvecklas
i princip. Denna bedömning delas av praktiskt taget alla remissinstanser.
Även jag anser all Liden nu iir mogen för att införa individuell beskattning
även i de fall diir makar gemensamt driver förvärvsverksamhet.
Den individuella beskattningen i dessa fall måste emellertid utformas
så att obehörig inkomstuppdelning så långt möjligt förhindras. Utredningen
har föreslagit vissa spiirrar i fråga om riitten till individuell beskattning.
Vid remisshehandlingen har skilda meningar förts fram om hur sådana spärrar lämpligen bör utformas. För min del delar jag utredningens uppfattning
i della hiinseendc. Jag anser också liksom utredningen och de allra nesta
remissinstanserna att riitten till uppdelning av kontrollskäl bör begriinsas
till inkomstslagen jordbruk och rörelse.
Jag har nyss niimnt behovet av neutralitet mellan olika företagsformer
som ett skäl för en avveckling av den faktiska sambeskattningen. Detta
innebiir också att en reform måste ges en tämligen vid omfattning. Behovet
a I' särskilda regler iir störst i cle fall den ene maken biträder i den andres
förviirvsverksamhet. Den som driver verksamheten framtriider hiir som den
huvudsaklige inkomsttagaren och den mcdhjiilpande makens insatser iir
av merosjiilvstiindig art. Här är riskerna för missbruk i form av inkomstöverföringar mest påtagliga. Om däremot makarna tillsammans driver en verksamhet utan att någon kan siigas inta en företagsledande ställning är riskerna
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l'lir missbruk mindre. sådana fall diir båda makarna iir självständiga yrkesutövare i samverkan är det knappast försvarligt att tilliimpa ett system
med begränsningsregler. Skatteutredningen har också byggt upp sina förslag
så att olika regler skall giilla för medhjälparfall och gemensam verksamhet.
Jag avser att i det följande gå niirmarc in på ek olika förutsiittningarna
for riitten till inkomstuppdelning.

6.3 Beskattningen i medhjälparfall
Enligt skatteutredningen skall inkomstuppddning ske först om medhjiilpande make har arbetat minst 600 timmar under beskattningsåret i den
andre makens verksamhet. Vidare skall arbetet regelrniissigt ha utförts utanför bostaden . .Ä.r dessa förutsättningar uppfyllda skall medhjälpande make
beskattas för viirdet av sin arbetsinsats. Maken får dock inte tillgodoräknas
mer än vad som kan sägas motsvara marknadsmiissigt vederlag och inte
heller mer iin I /3 av nettointiikten.
Begränsningsrcglernas närmare utformning har kritiserats av nera remissinstanser. Några anser att reglerna blir svåra att kontrollera. Andra anser
att de går för långt oeh från siirbeskattning utesluter sådana fall diir make
har gjort inte oväsentliga arbetsprestationer.
För egen del vill jag framhålla följande. Givet vis kan sådana begriinsningsregler som utredningen har föreslagit medföra vissa svårigheter vid
den praktiska tillämpningen. En del tvister mellan inkomsttagare och taxeringsmyndigheter torde vara oundvikliga. Begriinsningar i olika hänseenden
iir emellertid, som jag har framhållit, nödvändiga för att hindra obehörig
inkomstuppdelning. För att kunna tillgodose önskemålet om en individuell
beskattning i dessa fall måste man acceptera relativt komplicerade regler.
Frågan hur mcdhjiilpande makes insatser skall kunna kontrolleras har
diskuterats av en del remissinstanscr. Utredningen har hiir inte föreslagit
några specialbcst~immelser. Jag vill i det sammanhanget erinra om att det
enligt vanliga regler iir de skattskyldigas sak all styrka tlirutsiittningarna
1!.ir siirbeskattning. Enligt min mening iir det ollimpligt att fasta avgörande
vikt vid en eller annan formell omstiindighct. En hclhetsbedömning måste
ske vid ta:-.:eringen. Givetvis underliittas en sädan prövning och likaså kommer d1.:n skattskyldige i ett bättre läge om löpande anteckningar finr~ över
det arbete som make har utfört. Det bör också tillmiitas vikt om inkomstanmiilan till försäkringskassa har skett och om skatt har betalats på föreskrivet
siitt. .:\ven andra omständigheter iir av betydelse, såsom i vad mån make
har annat arbete. sjukdom osv. I många fall iir situationen sådan att det
är troligt att elen medhW!pande maken har utfört arbete i uppgiven omfattning. :\ven om en noggrann prövning skall ske. måste denna givetvis
i första hand inriktas på sådana fail diir man har anledning misst~inka skattefusk eller liknande.
Den föreslagna tidsgriinsen 600 timmar överensstämmer med foretags-
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skatteberedningens motsvarande förslag för bolagsfallen. En del remissin~tanser har velat slopa denna spärr helt, andra har uttalat sig för en liign:
griins. För egen del anser jag en avgränsning med utgångspunkt i arbetad
tid iir den liimpligaste av de metoder som står till buds. 600 timmar innebiir
enligt min mening en rimlig avviigning. Om ett lägre timantal väljs skulle
taxeringsmyndigheterna tvingas att pröva avdragsyrkanden rörande arbetsinsatser av ringa omfattning där en kontroll inte är praktiskt genomförbar.
Reglerna om förvärvsavdrag och skattereduktion lämnar för övrigt en kompensation där makes arbetsinsatser är måttliga. Såsom skatteutredningen
har föreslagit får tidskravet anpassas med hiinsyn till sjukdom m. m .. Likaså
anser jag att de av utredningen föreslagna reglerna för tid före och efter
iiktenskapets ingående bör genomföras.
Skatteutredningens förslag innebär vidare att arbete i hemmet normalt
inte skall beaktas. Aven denna begriinsning motiveras av kravet att inte
lämna utrymme för opåkallade skatteliittnader. En del remissinstanser har
velat gå liingre och förordat att arbete i bostaden inte alls skall beaktas.
På andra håll har man ansett förslagen alltför snäva och menat att arbetet
som s[tdant hör vara avgörande och inte var det utförts .
.Även jag anser en begriinsning i detta hänseende vara nödviindig. Om
siirskilda lokaler för verksamheten finns bör arbete i bostaden inte medrliknas. I sådana fall torde de arhetsuppgifter som utförs i hemmet normalt
ha mer indirekt betydelse fcir verksamheten. och skiilen till att låta dessa
uppgifter grunda riitt till inkomstuppdelning iir mindre starka. Genom kravet
p<\ att arbetet normalt skall ha utförts utanför bostaden erhåller man en
i viss mån objektiv och kontrollerbar begriinsning till de fall där make varit
foktiskt verksam i rörelsen. Regeln betriilfande arbete i bostaden hör dock
inte vara utan undantag. Fall kan tiinkas där det är motiverat att beakta
~iven arbete som har utförts i bostaden. En förutsättning bör da som har
niimnts vara att siirskilda lokaler saknas för det arbete som medhjiilpande
make har utfört. En annan förutsättning bör vara att arbetsuppgifterna inte
får innehålla inslag av privat natur. Hit hör framför allt telefonpassning.
representation. körning av privatbil och andra mer allm:inna göromål. I
jordbruk bör arbete i bostaden delvis kunna beaktas. Om exempelvis en
lantbrukarmaka har utfört c~l 500 timmars arbete inom det egentliga jordbruket så bör tidskravet 600 timmar anses uppfyllt om hon dessutom har
utfört ca 100 timmars kontors- och hokföringsarbete i bostaden.
Aven i fråga om rörelse kan medhjälpande makes arbete vara förlagt
till hemmet. Som exempel vill jag niimna åkerirörelse. där make tar upp
beställningar. eller verksamhet i större omfattning cliir bitriide liimnas genom
ordermottagning eller skötsel av bokföring och räkenskaper. Av betydelse
kan härvid vara i vad mån del av bostaden har ställts i ordning fcir arbetsuppgifterna. Som jag tidigare nlimnt skall dock arbete i bostaden bedöma~
synnerligen restriktivt.
Om medhjälpande make har utfört arbete på det siitt jag h:ir har angett
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skall viss inkomstuppdelning få ske. lhirvidlag rår dock medhjiilpande make
inte tillgodoriiknas större ersiittning iin som kan sägas motsvara marknadsmiissigt vederlag rn:h inte heller mer iin I /3 av nettointiikten av verksamheten. \kd marknadsmiissigt vederlag förstås niirrnast avtalsenlig liin for
arbetet. Givetvis kan det i det enskilda fallet vara svårt att bestiimrna skiiligt
vederlag." I denna eld kan taxeringsniinrndernas arbete underliiltas genom
att RSY utger förteckningar över vad som kan siigas vara rimlig ersiittning
för olika arbetsuppgifter. Sildana allmiint viigledande föreskrifter kan verl\et
utfärda utan alt siirskilda lagbestiimmelser behöver införas.
Skatteutredningen har föreslagit all inkomstuppdl'lningcn sker på s;I siill
all medhjiilpande make beskattas enligt ett s. k. dcliigaralternativ, något
som genomgående har godtagits av remissinstanserna. Detta innebär all
medhjälpande make sjiilv l~\r svara för sociala avgifter m. 111. Förslaget innebiir diiremot inte att sådan make helt likstiills med delägare. Utredningen
har föreslagit vissa särregler i bl. a. skogskontolagcn ( 1954: 142). Vidare skall
makarna ha en viss ömsesidig uppgiftsplikt och regler härom avses hli intagna
i taxeringslagen (! 956:623). Skatteutredningens förslag i dessa delar har i
allmiinhet inte föranlett erinringar under remisshehandlingen och jag föreslår att de genomförs.
\1cd anledning av ett påpekande under remisshehancllingen om skattetilliigg vill jag nämna att makarna ansvarar var och en for riktigheten
av sin egen deklaration. Om t. ex. den huvudsakligt verksamme maken
nedbringar inkomsten i förvärvskiillan på oriktigt sätt kan iiven den medhjiilpande makens deklarerade inkomst bli för låg. Om då sistniimnde make
har saknat insyn i verksamheten kan felaktigheten för denne makes vidkommande emellertid vara ursäktlig och befrielse bör då kunna medges
från skattetillägg. Några särskilda bestiimmelser hiirom utöver de som nu
finns behövs inte enligt min mening.

6.4 Gemensam n>rksamhet m. m.

Reglerna för medhjiilparfall bör, som jag tidigare har niimnL inte komma
till anviindning niir makarna tillsammans driver en verksamhet. l\Jågra remissinstanser har ansett att del kan hli svårt att i praktiken niirmare dra
grfosen mellan medhjiilparfall och gemensam verksamhet. Begriinsningsreglcrna i fråga om avdragsriitten avses alltså inte tilliirnpas i det sistniimncla
fallet. Myndigheterna föreslås dock få riitt att pröva skiiligheten av den inkomstfördelning som makarna kommer överens om vid gemensam verksamhet.
Enligt min mening iir regler av det slag som skatteutredningen har föreslagit påkallade av riittviseskiil. I vissa fall !\an det givetvis vara svårt
att avgöra om gemensam verksamhet eller medhjiilparfall föreligger. Sv[1righeterna bör dock inte överdrivas. I betiinkandet har vissa omstiindigheter
angetts som bör vara viiglcclande vid bedömningen. Sådan verksamhet
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som fordrar särskild utbildning eller kompetens bör normalt inte bereda
större svårigheter. 1lar makarna i stort sett samma utbildning och deltar
de i arbetet i lika mån tinns dc:L anlc:dning att tillämpa reglc:rna för gemensam
verksamhet. Är det däremot fråga om en verksamhet diir krav på utbildning
eller siirskild kompetens inte direkt kan uppstiillas fär ytterligare faktorer
viigas in. Om två makar tillsammans driver c:tt jordbruk och iir lika verksamma bör detta kunna bedömas som gemensam verksamhet. i synnerhet
om de iiger lika stor del av jordbruket och iiven har samma ekonomiska
ansvar. Det nu sagda gäller iiven åtskilliga verksamheter i rörelseform diir
själva verksamheten som sådan utövas av båda makarna och samma förhållanden i övrigt föreligger som i det nyss nämnda exemplet. Diircmot
bör gemensam verksamhet i denna bemärkelse inte anses föreligga i alla
de fall där en av makarna svarar för själva rörclseverksamheten som sådan
(taxirörelse, byggnadsverksamheL konsultverksamhet m. m.) under det att
den andre maken svarar för t. ex. kontorsbetonade göromål, iivc:n om båda
äger del i förvärvskiillan. Jag bitriider sålunda de förslag för gemensam verksamhet som skatteutredningen har lagt fram.
Vid griinsdragning mellan gemensam verksamhet od1 mc:dhjiilparfall kan
iigancleriitten till flirviirvskiillan tillmiitas betydc:lsc:. Fr;\gan om iiganderiitten
iir dock inte: avgörande. Skatteutredningen har föreslagit att reglerna för
medhjiilparfall skall tillämpas iiven om en av makarna iiger hela förviirvskiillan men den andre står för verksamheten. Den make som iiger förviirvski.illan kan diirvid, trots sin iigandc:rätt, vara att skattc:miissigt bedöma som
mc:dhjiilpare. Om de tidigare angivna förutsiittningarna for inkomstuppdc:lning inte iir uppfyllda kommer den huvudsakligt verksamme maken att
bli beskattad för nettointiikten av förvärvskällan. Om sedan dc:n som iiger
förvärvskä\lan uppbiir inkomst av densamma utan att ha utfört arbete i
angiven omfottning skall denna inkomst behandlas som B-inkomst. I den
mån iigaren har utfört arbete i sådan omfattning att ett medhjiilparfall föreligger skc:r beskattningen såsom för A-inkomst. UppbLir iigaren thirutöver
ersiittning från den andre, blir detta belopp att behandla som B-inkomst.
I enstaka fall kan ägarmaken uppbiira både: A- och B-inkomst. Bestiimmc:lsc:r
härom avses bli intagna i bl. a. 9 ~ 3 mom. andra stycket lagen (]947:576)
om statlig inkomstskatt. Si.
Skatteutredningens förslag i denna dc:I har kritiserats av en eld rc:missinstanser. Några har ansett att det iir principiellt fel att inte beskatta den
make: som iiger förviirvskällan enligt de bestiimmelser som giiller för iigare.
Andra har framhållit att lagstiftningen i onödan kompliceras genom en ytterligare uppdelning på A- och B-inkomster.
För egc:n del anser jag följande. Ifrågavarande avsnitt av utredningsförslaget utgör ett komplement till reglerna för de sedvanliga medhjutparfa!len.
Begriinsningsrcglerna för dessa skulle liitt kunna siittas ur spel om makar
med verkan i beskattningshänsec:nde kunde fördela iiganderiitten sinsemellan på önskat siitt. Ett skiil for att infora en möjlighet till inkomstuppdelning
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iir, som jag redan har niimnt, önskemålen om skattemiissig neutralitet mellan
olika förctagsformer. Detsamma måste då rimligen giilla iiven skilda innehavsformer. Aven de nu niimnda reglerna för mcdhjiilparfallen bör omfattas vid en avveckling av den faktiska sambeskattningen. Reglerna kan
verka något invecklade men torde endast komma till praktiskt bruk i mer
speciella situationer.
Det kan alltsä Uinkas ·all hela inkomsten av en förviirvsblla i första hand
bör beskattas hos den make som har utövat verksamheten och inte hos
den verklige iigaren. Avdrag för viirdeminskning av byggnader och markanliiggningar, för minskning av skogs ingtingsviirde. för substrnsminskning
genom uttag av naturtillgång samt procentavdrag tillkommer i regel iigaren.
Dessa avdrag skulle då inte utan vidare kunna utnyttjas vid taxeringen
i den nyss niimnda situationen. Fall av detta slag synes tillhöra ovanligheten.
Den make som iiger fastigheten torde regelmiissigt betinga sig er~iittning
av den brukande maken, såsom arrende eller liknande. Viirdeminskningsavdrag m. m. kan då avräknas mot denna ersiittning. Jag anser inte att
c~ct behövs siirskilda bestämmelser for de fall jag nu har berört.
Utredningen förordar i detta sammanhang all bestiimmclsen i 52 ~ I mom.
l\ommunalskallelagen ( 1928:370), KL all mannen skall beskattas for boets
gemensamma inkomst upphiivs liksom motsvarande regel vid förmögenhetsbeskattningen. eftersom de inte liingre fyller n<"1gon funktion. Jag bitriider
f'iirslaget.

6.5 Särskilda frågor
Skatteutredningen har föreslagit att l"örviirvsavdraget för make som har
inkomst av .iordbruksfastighel höjs till samma nivt1 som i f'rt1ga om andra
;\-inkomster eller till 2 000 kr. Förslaget har till-;tyrkts eller liirnnats utan
erinran under remissbehandling1.:n 0L"11 jag fi.ircsl<'tr alt det genomförs. D;iremot anser jag liksom utredningen att förviirvsavdragel i de fall inkomstuppdelning inte skall ske alltjämt bör vara I 000 kr. En omprövning av detta
<1vdrag bör ansu1 till dess skatteutredningens slutliga förslag har lagts fram.
Företag,skatteberedningen har betriiffande fitmansbolagen före,lagit att
hegriinsningsreglerna för medhiiilparfall iivcn skall ~l\·sc personer SL)lll sammanbor under iiktt:nskapsliknande furmer. Detta begrepp :ir \"idare iin det
nuvarande skatteriittsliga iiktenskapsbegr<:ppet i 65 ~KL. Skatteutredningen
har diiremot inte föreslagit en dylik ut\idning ..:\ven om goda skiil kan
<infi.iras for utvidgningen ~111ser jag likviil i likhet med skatteutredningen
<1tt fr(1gan liimpligen bör priivas i s~1mhand med en mer omfattande iiversyn
av familjebeskattningen.
Enligt förslaget kan inkomstuppdelning och siirbeskattning ske iiven om
ersiittning faktiskt inte har utbetalats till den medhjiilp~tmle maken. Vidare
kan siirbcskattning ske också om parterna i sina sjiilvdeklarationer inte har
gjort inkomstuppdelning. Det kan säledes tiinkas att en siirbeskattad medhjiilpande make saknar medel till alt betala skatten. För all hindra all de
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nya reglerna missbrukas pa så slitl att makarna i samförstånd underlMer
att betala skatt och att denna inte heller kan indrivas. har skatteutredningen
föreslagit ett siirskilt makeansvar. Den make som står för verksamheten
skall ansvara för att den andre makens skatter vederbörligen betalas. En
siirskild regel härom avses bli intagen i en ny 77 b ~ i uppbördslagen
( 1953:272). UBL. Förslaget har kritiserats under remissbehandlingen.
l'ijr egen del vill jag framhålla följande. Det stora llertalet makar kommer
givetvis alt lojalt erliigga den skatt som påförs efter inkomstuppdelning.
De fall cliir skatt inte erliigg~ kan förmodas bli mycket siillsynta. Av riittviseskiil hiir emellertid en ansvarsrcgel finnas för dessa l~tll. iiven om regeln
kan leda till visst administrativt merarbete. Jag förordar alltså att det infors
er, ansvarsregel i huvudsaklig överensstiimmelse med utredningens förslag.
Detta bör emellertid kompletteras på ett par punkter. Sålunda hör iiven
preliminiir B-skall liickas av ansvarigheten. Vidare skall betalning i första
hand avse tilläggspensionsavgift i enlighet med bestämmelserna i 2 ~ 3 mom.
UBL. Frågan har betydelse främst i de fall meclhjälpandemaken har andra
inkomster. Den av mig föreslagna ändringen innebiir således att belopp som
erlagts av antingen medhjälpande make eller uttagits hos elen andre maken
i ICirsta hand skall avse lilliiggspensionsavgift.
I anledning av ett påpekande från en rclllissinslans vill jag niimna alt
makeansvarcl bygger på att makar under bestående iiktenskap har fåll möjlighet till inkomstuppdelning och siirbeskaltning. Makeansvaret upphör diirför inte vid iiklcnskapels upplösning. Eftersom meclhjiilpanclc make i regel
har erlagt preliminärskatt torde den andre maken inte behöva vara rädd
för alltfOr stora skattekrav i efterhand. Vid den ekonomiska uppgörelsen
i anledning av iiktenskapets upplösning får ett skatteansvar beaktas på samma säll som makarnas övriga skulder.
I övrigt fär makarnas skalleförht1llanden bediimas p~i vanligt siitt. Den
ene makens överskjutande skatt kan s~tledes inte automatiskt tas i anspräk
för den andrö kvars1r1cnde eller rc-;tförc!a skaller. Någon <irskild kvittningsregel för dessa fall anser jag inte p;\kallad. Om utllliilning blir aktuell
får den ske på vanligt sätt. Det kan tiinkas all meclhjiilpancle make har
erlagt preliminiir skall men alt det sedermera visar sig att förusiittningarna
fiir siirbeskattning inte iir uppfyllda. Denne make fö då överskjutande skall
under det all den andre kan El kvarskatt. Genom all utnyllj<l reglerna om
jiimkning. fyllnaclsinbetalning m. 111. kan makarna i stor utsträckning undvika oliigcnheter i detta hiinseende.
Genom <irskilda övergängsbcstiirnmclser till 1973 ttr~ Llgstiflning
tSFS 1973:374-375), då avdragsrätlen för premier pä makeiigd pensionsforsiikring slopades. öppnades en möjlighet för gift skaltskyldig att med verkan
i skatteh:inscencle överl[1ta pensionsförsiikring på maken. Skatteutredningen
har uttalat all det kan linnas anledning att nu. då en siirbeskattning införs,
ge de makar som begagnade sig h[irnv möjlighet att åter!Ora försiikringen
till elen ursprunglige iigaren. Jag delar denna uppfaltning Ol'h föreslär att
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så lär ske. Återföringen bör dock ske under är 1976. Reglerna hiirom hör
tas in i övergångshestiimmelserna.

6.6 Fiiräldrar och barn
Skatteutredningen har föreslagit att avdragsmöjligheterna för lön till den
skattskyldiges barn begriinsas. Förslagen går här längre än vad företagsskatteberedningen har förordat for fåmansbolagens vidkommande. Skatteutredningens förslag innebiir att avdrag inte skall medges för lön till studerande barn över 16 år utom såvitt avser arbete som utförts under sommarferier eller annat uppehåll av minst en månads varaktighet. Förslaget
i detta hiinseende avser givetvis iiven barn som passerat 18-årsgriinsen. För
barn mellan 16 och 18 är föreslås vidare att avdrag endast skall medges
0111 barnets inkomst av arbete hos foriildrarna är så stor att den föranleder
skatteplikt. Avdragsförbudet har föreslagits omfatta iiven barn som inte iir
hemmavarande.
Utnxlningsförslaget har kritiserats starkt. inte minst a\· fiiretriidare for
niiringslivet. Kritik har :iven framförts från andra rcmissinstanser och d(1
friimst i fr{1ga om iildre studerande barn.
De föreslagna begriinsningarna innebär en avvägning mellan å ena sidan
kravet på avdragsriitt för lön i de fall barn verkligen har utfört en betydande
arbetsinsats i föriildrarnas förvärvsverksamhet och å andra sidan kravet på
en sådan utformning av reglerna att obehöriga inkumstuppdelningar hindras.
Man bn i detta hiinseende peka på en rad fall diir föräldrar genom att
avlöna barn försökt få avdrag för periodiska understöd, som annars inte
skulle ha varit avdragsgilla. Riskerna för missbruk är givetvis störst i fråga
om studerande barn och de framlagda förslagen har utformats mot denna
bakgrund. Enligt min mening innchär skatteutredningens mrslag en rimlig
avviigning i fdga 0111 kravet pii avdragsriitt och riskerna för missbruk. I
fruga om yrkesverksamma barn innebiir förslagen knappast någon föriindring
i förhållande till vad som nu giiller. i v:1rt fall inte om barnet har f~·llt
18 år. Aven studerande barn kan enli!'.: iör.;i:1get uppbiira lön med avdragsriitl
för foriildrarna så fort arbetsinsatsen har varit av påtaglig omfattning.
Avdragsriitten hör, som skalleutredningen har föreslagit, begriinsas iiven
s~1vitt avser icke hemi11:1varnnde barn. Förslaget i denna del bör knmpletteras
pi\ s[1 s:itt att arhetsgivara\·gifter inte skall ta.s ut med mindre avdragsriitt
för lönen i'öreligger vid taxeringen. Sä :ir fallet redan nu men i de i'örfattningar. som reglerar arbetsgivares skyldighet all erliigga siidana avgirter.
bör ordet "hemma\·arande .. utg:'.i. hirslag till iindringar i dessa delar har
utarbetats i sanrnkl med cheferna J(_irsocialdepartementet. kommunikati(lnsdepartemcntet, uthi ldni ngsdepartementet. ar bet sma rk nadsdepartementet
OL"h bostadsdepartemcntet.
Jag föreslår att skatteutredningens förslag genomfors iiven p~I denna punkt.
Avsikten iir att senare föreslå att motsvarande regler skall giilla iiven rör
fåmansbolag.
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Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om ett par mindre iinclringar i UBL. Det g:iller möjligheten for folkpensioniir med prelimin:ir B-skatl
all beul:t denna skatt med utfallande pension. l.!ppbördstermin slutar normalt den 13 i uppbördsmiinadcn !23 ~ UBU medan pensionen blir tillgiinglig
for lyl'tning först den 15. Riksdagen !Skll 1974:57, rskr 1974:360) har uttalat
at: det hiir giiller en fdga av begriinsad riickvidd men att den ime vill
motS:itta sig :indrade bestiimmelser i syfte all fä till st{1nd en samordning.
Liisningen bör enligt riksdagen sökas på uppbördssilh1n genom :indrade regler
l'ör resp ita vgift.
Skattskyldig som har försummat att betala in skatt under riitt uppbördstc~min. men som erlagt skatten senast elen 18 i den mfoael. under vilken
terminen har infallit. iir skyldig att erliigga en siirskilel avgift. den s. k. respitavgiften 154 ~ UBU. Jag förordar mot bakgrund hiirav att folkpensioniir.
for vilken har utfardats debetsedel på preliminiir B-skatt. befrias fr{m skyldighet all erliigga respitavgift för elen prelirniniira skall som betalas senast
den 18 i uppbördsmånad. Hiirigenom blir det möjligt för sådan pensioniir
att betala sin preliminiirskatt med pensionen på den aktuella månaden.
Praktiskt avses systemet rungera sä :1lt pension:iren vid inbetalningar av
skatt styrker all han uppbiir folkpension. Postfunktioniiren underläter d(1
att ta ut den eljest i'iireskrivna r.:::spitavgilkn. Fiir att göra det enklare för
po.~tpersonalen vid denna bedijrnning avses riksforsiikringsverket, i samräd
med riksskatteverket. framst:illa en siir.skild handling varav frarng~tr att den
sk;1ttskyldige iir folkpensioniir med preliminär B-skatt eller på annat liimpligt
<i:t underliilta förfarandet.
Fn!:g:t 54 .~ tredje stycket UBL skall i samband med betalning a\' respitavgift ,katteanvi.sningen förses med frimiirke till belopp som motsvarar
den erlagda avgirten. Sä sker numera inte i praxis. l stiillet anges avgiftens
.~torlek p:1 det postkvitto som elen skattskyldige erhttller. Jag föreslär att
l:1gtextcn iindras i enlighet med det nu till:irnpacle l<irfaringssiittet.
\fot förslag i denna del föranleder iindring av 54 ~ UBL.

6. 7 Kostnadsfrågor och ikraftträdande
Skatteutredningen har uppskattat att skatteuttaget {tr 1976 ( 1977 ~trs taxering) \'id ett genomförande av utredningens i"iirslag skulle hli L'a 100 rniU.
kr. liigre iin vid oför:indrade regler. Av beloppet faller drygt hiilften p{1 kommunerna. Det framhälls att underlaget för beriikningarna iir mycket osiikert.
Då återverkningar pä kommunernas ekonomi först aktualiseras 1978 i samband med statens skatteutbetalning till kommunerna. bi)r den ekonomiska
fördelningen mellan stat och kommun liimpligen bedömas i samband med
kommunalekonomiska utrcdningens ställningstaganden, som beriiknas slutföras 1977. Jag avser att senare återkomma till denna fråga.
De nya reglerna forcsl:ls triida i kraft omedelbart oi.:h tilliimpas första
g<lngen vid 1977 ärs taxering eller rör motsvarande period.
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår
riksdagen all antaga förslagen till
I. lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370),
2. lag 0111 iindring i lagen !1947:576) om statlig inkomstskatt.
3. lag om iindring i lagen (1947:577lom statlig förmögenhetsskatt,
4. lag om iindring i skogskontolagen ( 1954: 142).
5. lag om iindring i lagen (1951 :763J om beriikning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst.
6. lag om iindring i upphördslagen ( 1953:272),
7. lag om iindring i taxeringslagen (1956:623),
8. lag om iindring i lagen ( 1954:243) 0111 yrkesskadef'örsiikring.
9. lag om iindring i lagen ( 1960:77) om byggnadsforskningsavgil't.
10. lag om iindring i lagen (1961:300) om avgif't för sjöfolks pensionering,
11. lag om iindring i lagen ( 1962:381) om allmiin fiirsiikring.
12. lag 0111 iindring i lagen (1968:419) om allmiin arbetsgivaravgift.
13. lag om iindring i Jagen (1970:742) om lönegarantiavgift.
14. lag om iindring i lagen ( 1971:282) om arbetarskyddsavgift,
15. lag om ändring i lagen ( 1973:372) om arhetsgivaravgift till arbetslöshetsförsiikringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet.
16. lag om iindring i lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmark nadsutbi Id ningen,
17. lag om iindring i lagen ( 1975:358) om vuxenutbildningsavgift.
18. lag om iindring i lagen (I 975:380J om delpensinnsrörsiikring.

Hrslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens Ö\'erviiganden och beslutar
all genom proposition föresl{1 riksdagen all antaga de rorslag som föredraganden har lagt fram.

