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Regeringens proposition
1977178: 188
om ändrade beskattningsregler Yid a,·yttring a\' skog i samband med
fastighetsreglering;
bes Iutad den 11 maj 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens viignar

TlIORHJÖRN FÄLLDIN
INGEMAR MUNDEBO

Propositionens hurndsakliga innehåll
F. n. gäller siirskilda skatteregler för den som har förvärvat skogbärandc
mark i samband med fastighetsreglering och som gör skogsuttag för att tå
medel till betalning av tillskottsskogen. Reglerna innebär i princip att det
erforderliga skogsuttaget inte föranleder beskattning. I propositionen föreslås
vissa iindringar i dessa regler. närmast i syfte att anpassa dem till de
bestämmelser om fastighetsbildning som triidde i kraft den 1 januari 1972.
förslaget avses i huvudsak bli tilliimpligt redan fr. o. m. 1973 ars taxering.

I Rik\ifage11 /977 I 78. I sand. .Vr /88

2

Prop. 1977/78:188
I Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
I liirigenom föreskrivs att punkt 7 av anvisningarna till 22
skattclagen ( 1928:370! skall ha nedan angivna lydcise.

Nurarandc (rde/se

~

kommunal-

Fiires/agcn (rde/se
Am-isningar
till 22 ~

7. 1 Har skog avverkats eller avyttrats uran samband med armring m·
marken. får iigaren efter eget val njuta avdrag antingen för minskning av
skogens för honom giillande ingående virkesförråd eller för minskning i
skogens för honom giillande ingängsviirde.
Med skogs ingångsviirdc förstås det viirde. varmed v~ixande skog kan anses
hava ingått i fastighetens värde vid den tidpunkt. då ägaren förviirvade
fastigheten. 1lar egendom, som skattskyldig erhållit såsom gåva av make eller
skyldeman, av givaren förviirvats genom köp. byte eller därmed jiimförligt
rnng. skall i berörda hänseende sistniimnda fång vara avgörande. Motsvar;mde skall giilla, om make vid bodelning i anledning av andra makens död
erhållit egendom, som fdrstniimnda make före iiktenskapets ingående eller
under äktenskapet fdrvärvat genom köp, byte eller därmed jämförligt fång,
eller om make vid bodelning av annan anledning lin andra makens död
erhållit egendom. som någondera maken före iiktenskapcts ingående eller
under iiktenskapet förviirvat genom köp, byte eller diirmed jiimförligt fång.
I far iiven den skallskyldiges fångesman erhållit egendomen såsom gåva av
make eller skyldeman eller vid sådan bodelning som nyss niimnts. skall
bedömningen av skogens ingångsvärde ske. som om avverkningen eller
avyttringen av skogen verkstiillts av den som närmast före den skattskylcliges
fångesman förviirvat egendomen på annat sätt än genom sådan gåva eller
bodelning. Dock får ingångsvärdet härigenom icke bestämmas till lägre
belopp iin det värde, varmed växande skog kan anses ha ingålt i det
taxeringsvärde som gällde för fastigheten tjugo år före avyttringen.
Såsom fastighetens viirde är att
Såsom fastighetens viirde iir alt
anse vid köp den för fastigheten anse vid köp den för fastigheten
erlagda köpeskillingen och vid annat erlagda köpeskillingen och vid annat
förviirv det belopp, efter vilket stiim- förviirv det belopp. efter vilket stLimpclplikten med avseende å fastigpelplikten med avseende å fastighetsförviirvet beriiknats. eller. cfarest
hetsförviirvet beräknats. eller. diirest
stiimpelplikt för förv[irvct icke förestlimpelplikt ror förviirvet icke förelegat. det belopp. efter vilket stiim- legat. det belopp, efter vilket stiimpelplikt skulle enligt eljest giillande pelplikt skulle enligt eljest gällande
1Scnastc

lyddsc 197]: 741.
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Nu\'a ra ndc lrdl'lsc

grunder heriiknats, om stiimpelplikt
förelegat. Skogens för ii g a ren
g ii 11 ande ingångs v ii r de utgör det sålunda beriikm1de ingångsviirdet med avdrag för vad han må
harn rnu avdraga vid tidigare taxeringar. Har efter avverkning av
skog eller upplåtelse av avverkningsriitt den återstående skogens värde
nedgått under det för iigaren gällande ingångsviirdet. får avdrag ske med
det belopp, varmed viirdet sålunda
minskats. Ilar iig,ar1' ar fi1s1ighe1 l'id
fils! iglw1shililnings/iirrii1111i11g
hlii·ir
dlagd all gälda likvid. som avses i
punkt 11 av anvisningarna till 21 ~
och har avverkning av skog eller
upplåtelse av avverkningsrätt skett
efter rillrrlidcr ar 11wrk där den skog
1·ii.wr. so111 liki'iden m·sN, dock ej
senare än tre år efter det lagakra/iäga11de hes/ur 0111 filsrs1iillelsc d
/(irrii1111i11g1'n Jiireliggl'/', skall, i elen
mån den skattskyldige så yrkar,
skogens ingångsvärde antagas hal'a
nedgått med belopp motsvarande
rotviirdet av den skog som avverkningen eller upplåtelsen omfattat.
Avdrag må diirvid dock ske högst
med helopf>l'I m· nii11111da li/..rid.

3
Fiireslag1•11 lrdelsc

grunder heräknats, om stiimpelplikt
förelegat. Skogens f'ö r ii g a r e n
giillancle ingångsviirde utgör det sl1lunda heriiknacle ingångsvärdet med avdrag fcir vad han må ha
fått avdraga vid tidigare taxeringar.
liar efter avverkning av skog eller
upplåtelse av avverkningsrätt den
återstående skogens vHrde nedgått
under det for iigaren gHllande
ingångsvärdet, får avdrag ske med
det helopp, varmed viirclet sålunda
minskats. Har skal/skyldig dlagr.1 e/11'1'
skri/ili~<'ll åwgil sig arr hl'rala sådan
likvid /iir l'iixande sk11g som avses i
punkt 11 av anvisningarna till 21 ~
(1'/..og1/ik1·id), och har avverkning av
skog eller upplåtelse av avverkningsriitt skett efter den rid11wr/..r jiir ri/1rriide m· den sk11ghiira11d1• nwrken so111
giilll'f enli~I täs1r:~trersbildnings/agen
(/970:988) eller l'nfigr skri/i/igr ar/al,
dock ej j(ire den ridpunkr tid fas1iglw1shildni11g /rar siikrs och ej senare lin
tre år efter det all fiirrä1111ingc11 har
1·111111i1 laga kra/i och regis1rera1s,
skall. i den mån den skattskyldige så
yrkar, skogens ingångsviirde antagas
ha nedgått med belopp motsvarande
rotviirdet av den skog som avverkningen eller upplåtelsen omfattat.
Avdrag må diirvid dock ske högst
med skogslikridem he/01111. Har fiir
ris.11 heskarr11i11gsår ardrag .\ll/11 m1
sag/s 111c1f~iril.\. skall. 0111 cfl'11 ska11skr!cl1:~e icke d/1iggs all herala skogslikrid cl/I'/' genom l'rsii1111i11gshesl111
dliigg1 art hewla sdcla11 lihicl 111ccl
/ägrl' lwlopp än del 111e1f~i\'11a m·clragl'I. riilll'lse ske pd samma siiff .\1/111 l'id
e/i1•rrax1'ri11g /iir dl'r heska1111i11gsdr då
al'dragl'I har ll1<'1f~il'il.1.
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J\led ing;knde \ irkesl!irrcid flirsti1s den viixande skogens kuhikmassa i fast
m[1!! pi1 bark vid den tidpunkt. d[1 fastigheten rörviirvades. J\led deUii1 iigarrn
gäl/a11clc 111gd1 ·11c!C' 1"irk1 ·1/ii1niclc1 först[1s \"i rke~förrfalet vid iiga rcns fiirdn av
fastigheten med anlrag l!ir det virkesfi.irr;.1d. frir vilket iigaren m[1 hava njutit
avdrag \id tidigare taxeringar. Har anlraf:! tidi!,!are ske!! for minsknin)! i
in!,!:111gsdrde. skall in)!äemle virkesliirrfalet anses diirigenom ha\ a ned)!i1ll i
samma propnrtion som ing[1ng.sv:inlct. 1lar efter av\'erkning eller uppl{11else
av an·erkningsriit l det <tters1[1ende ,·irkesflirrädet nedg{1t t under det liir
iigaren giillande ingäende ,·irkesl(irr[1det. II1r avdra)! ske med den pil
minskningen prnponionellt hcliipande delen av ing[111gsviirdet. hireskriften i
<indra stycke\ iiger 11111\svarande till~impning.
Vare sig avdrag sker enli)!t den ena eller ;mdra metnden miirkes. att det
sammanlagda a\ draget for en och samme iigare ej 111[1 ii\ erstiga det
ursprungliga ingiingsviinlct.
\r det \"id tiden liir den skattskyldi)!eS f(irviin· a\· f"a.stigheten fiirefintliga
virkesllirrfalet icke bnt. mä detsamma heriiknas mL·d utg[1ngspunkt f"riin
nuvarande virkesfiirdd samt med lcdnin)! dels a\' den heriiknade ungefarliga
till\iixten under Lkn skattskyldiges innehav av fastigheten. dels m· an·erkningen eller l!irsiiljningen av skng under samma tid.
Om anlrag tcir minskning a\ ing{1ende ,·irkesf(irdd uppgi1tt till hiigre
helopp iin hruuoinUkten av skngen och tlirlust allts{1 uppst[1tt. far denna
tlirlust avdragas i vanlig ordning ...\nlrag fiir minskning i skngens ing[1ngsviirde !Itr ej ske med hiigre belopp iin hrullnintiikten av skogen.
Om moderbolag eller ii,·ertagande ri.irening geno111 siidan rusion. Slll11 i 2R ~
3 1110111. fors ta eller andra stycket a\·ses. iivenager skog f"r[111 do!lerhnlag eller
i\H·rfotande frirening. skall de1 for do!!erholaget eller den i.i\"erlC1tande
iiireningen \'id fusi11nstillfollet giillande ingiingsviirdet och ing~iende \ irkestörddet anses som ing[111gsdrcle och ing[1ende virkesliirr;id fiir moLkrholaget
L'ller den ii\"(:rtagande t!ireningen.
FYr'lll/>l'/ 1i 1m/111g /iir 111im/..11111g <Il" i11g1i1·11d1· i"ir/..n/iirnid:
A. fiirsiiljer l'ri111 sin fa-;tighet I onn kubikmelL'r skog p[t ml fiir en
kiipeskilling a\· 8 000 krnnnr. Vid taxeringen pMiiljamle i1r visar han. att
virkesförradet å fastigheten före a\'vcrkningen utgjorde 4 400 kubikmeter och
;tlltså efter avverkningen 3 400 kuhikmeter. Dt1 skogsmarkens areal vid
senaste fastighetstaxering utgjorde 80 hektar. därå med hiinsyn till markens
godhetsgracl och skogens tillst<lnd elen årliga tillviixten kan ber~iknas till 2
kubikmeter per hektar. är det sannolikt, al! nämnda till\'iixt utgjort sammanlagt 2x80 = 160 kuhikmeter. Under den tid av 15 är. som A. innehaft
fastigheten. har således till\'iixten utgjort 2 400 kubikmeter. A. gör vidare
sannolikt, att han under samma tid uttagit för hushehov i genomsnitt 40
kubikmeter om äret eller tillhopa 600 kubikmeter samt att han för f(:irsLiljning
,1vverkat I 200 kubikmeter. \'irkestillviixten uppgår således till 600 kubik-
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meter mer iin vad han tidigare avverkat å fastigheten. Yirkesförri1det vid hans
förviirv av fastigheten kan alltså antagas hava utgjort 4 400-600 = 3 800
kubikmeter, vilket Lir det ingående virkesförrådet. Dii efter den under
beskattningsåret gjorda försiiljningen virkesförrildet utgjort 3 400 kubikmeter, har minskningen i det for honom giillande ingående\ irkesförrådet utgjort
400 kubikmeter. A. gör vidare genom köpehandling riirande l~1stigheten
troligt, att av lien av honom erlagda köpeskillingen ä skogen belöpt ett belopp
av 11 400 kronor, motsvarande ett pris av 3 kronor per kubikmeter. För
minskningen av ingående virkesförrådet med 400 kubikmeter iir han således
beriittigad [1tnjuta avdrag med 3x400 =I 200 kronor. Detta avdrag far åtnjutas
iiven om viirclct å det elier avverkningen kvarvar,1nde virkesförrädet icke
understiger den av honom för skogen erlagda köpeskillingen.
!Jet för iigaren giillande ingaende \·irkesförradet utgör hiiretier 3 400
kubikmetL'r och det !'lir honom giillal1lk ing:1ngsviirdel l<l 200 krnnor.
[xe111111•/ d lll'llrag .fiir 111i11sk11i11g i i11gtl11gsriirdl':
B. rörsiiljer fr[1n sin fastighet skog pä rot för en köpeskilling av 15 000
kronor. Vid taxering pMöljande ~tr gör han genom köpehandling eller p,\ annat
siitt troviirdigt, att av köpeskillingen för fastigheten. utgörande 100 000
kronor. ett belopp av 40 000 kronor belöpt ;'1 den viixande skogen och alltsii
utgör dennas ingångsviirde, samt visar diirjiimte, att skogen efter upplätclse
av avverkningsriitten har ett viirde av allenast JO 000 kronor. B. iir siiledcs
beriittigad göra avdrag for skillnaden mellan sistniimnda td belopp eller
10 000 kronor.
lngångsviirdet har alltsti i detta fall amorterats med IO 000 kronor och
skogens för iigaren gällande ingängsviirde utgör hiirefter 30 000 kronor OL'h
det för honom giillande ingiicncle virkesforrådet tre ljiirlledelar av det
ursprungliga.

Denna lag triicler i kraft två veckor efter den dag, dii lagen enligt uppgift på
den har utkommit från trycket i Svensk förl~tttningssamling.
De nya bestiimmelserna tillämpas - med beaktande av vad som siigs nedan
i tredje och !Jiirdc styckena - vid 1973 och senare års taxeringar. Bestiimmelserna skall diirvid i förekommande fall tilliimpas i stiillet för punkt 4 av
anvisningarna till 22 ~i dess lydelse före den I januari 1973. lfonvisningen i
de nya bestiirnmelserna till punkt 11 av anvisningarna till 21 ~ skall i sfalant
fall avse punkt 9 av anvisningarna till samma paragraf i dess lydelse före
niimnda dag. I!ar tilltriide skett enligt iildre bestiimmelser om fastighetsbildning skall hiinvisningen till fastighetsbildningslagcn (1970:988) i stiillet a\ se
n~imncla iildre bestiimmelser.
Best[imrnelsen om r~ittelse pa samma siitt som vid eftertaxering tilWmpas i
fn'tga t)m avdrag som har medgivits \'id 1978 och senare ttrs ta\eringar.
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Ilar skog avverkats eller avverkningsrätt till skog upplåtits före ikrafttriidandct av denna lag, får avdrag enligt de nya bestiimmclserna ske utan hinder
av ·att skogsuttaget har gjorts innan fastighetsbildning har sökts. I nu avsett
fall skall dock ansökan om fastighctsbildning ha inkommit till fastighetsbildningsmyndigheten senast den 31 december 1978.
Har skattskyldig vid inkomsttaxering något av åren 1973-1978 icke alls
eller endast till viss del medgivits avdrag som han yrkat enligt punkt 7 tredje
stycket ljiirde meningen av anvisningarna till 22 ~ eller motsvarande iildre
bestämmelse. för han, om han enligt de nya bcstiimmelserna skulle vara
beriittigad till avdrag eller till ytterligare avdrag, genom besviir i särskild
ordning som anförs senast den 30 juni 1979 föra talan om sådan Lindring av
taxeringen som föranleds av de nya bestämmelserna. I fråga om besvär som
här avses giiller 103 och 104 ~~ taxeringslagen <1956:623!.
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2 Förslag till
Lag om ändring i skogskontolagen (1954: 142)
Härigenom föreskrivs att 2 ~ skogskontolagen
angivna lydelse.
Nururande

~rclc/se

(! 954: 142)1

Föreslagen

skall ha nedan

~rclelse

Beträffande viss förvärvskälla må uppskovet för ett och samma beskattningsår avse högst ett belopp, motsvarande summan av
a) sextio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsr~itt.
bl fyrtio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
avyttrade skogsprodukter, samt
c) fyrtio procent av saluvärdet av skogsprodukter. som under beskattningsån:::t uttagits för förädling i egen rörelse.
liar såsom intäkt upptagits lik'l'id,
som m·ses i punkt 11 ar am·i.rningama
till ] I .11 kommu11alskattelage11, md
uppskol' jäml'äl erhållas .tör sddan
intäkt i dess helhet.
Skattskyldig. som l'icljorddel11i11gsSkattskyldig som skall heta la sddan
.förrätt11ing til/trärr ny mark och e,/ier likvid fiir räxande skog som m·sc's i
tillträdet uttagit skog för att erhålla punkt 11 ar anrisningama till :! I .1'
(19:!8:3 70).
medel till .fiwntida betalning av komm11nalskattelage11
såclan lik'l'id som anges i andra stycket,
skogslihid. och som <:lier elen tidpunkt
md för beskattningsår, under vilket .fiir 1illträde m· drn skogbärande
likviden ännu ej förfallit till betal- marken som gäller enligt fastighetsning, erhålla uppskov med högst ett hildningslagcn (1970:988) eller enligt
belopp, motsvarande köpeskillingen skrifi/igt artal. dock i::i .f(irc den
för skog som avyttrats genom upplå- tidpunkt då .tastighc1sbild11ing har
telse av avverkningsrätt eller sjuttio siikts. har tagit ut skog för att erhålla
procent av köpeskillingen för avyttmedel till betalning av skogslikriclc11.
raclc skogsprodukter.
fdr, 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 skogsprodukter.
1Scnastc
1Scnaste

lydelse av lagens rubrik 1975:263.
lydelse 1976: 1096.
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Uppskov må dock ej åtnjutas för högre belopp än som motsvarar den
beräknade nettointäkten av den förv~irvskälla. varifrån intäkten av skogsbruk
härrör.
liar i forvärvskällan redovisats utdelning från samfällighet. som avses i
53 ~ I mom. första stycket I) kommunalskattelagen (1928:370), får uppskov
åtnjutas till den del utdelningen härrör från intäkt av skogsbruk i samfälligheten under det beskattningsår vartill utdelningen hiinfor sig på samma sätt
som om denna del utgjort intäkt av skogsbruk. som den skattskyldige drivit
sjiilv.

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på
den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas
första gången vid 1979 års taxering.
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3 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Härigenom föreskrivs att 42 a ~ I mom. taxeringslagen ( 1956:623)1 skall ha
nedan angivna lydelse.

Nurarandc

~rde/se

Föreslagen

42
mo m .2 Det åligger juridisk
person. som förvaltar samfällighet.
att till ledning vid inkomst- och
förmögenhetstaxering varje år utan
anmaning liimna uppgift enligt följande. Sådan juridisk person som
avses i 53 ~ I mom. första stycket I)
kommunalskattelagen
( 1928:370)
skall liimna uppgift om utdelning till
deliigare. Uppgiften skall även innehålla upplysning i det avseende som
behövs för tillämpning av 2 ~ .fi'mte
stycket skogskontolagen ( 1954: 142).
Annan juridisk person skall liimna
uppgift om delägares andel av intäkter och kostnader i samfälligheten.
Uppgift behöver dock icke lämnas.
om delligares andel av ränteintiikt
understiger 100 kronor. och ej heller
om andelen av intiikt av annat slag
understiger 100 kronor sedan diirifrån avdragits andelen av sådana
kostnader som iir omedelbart avdragsgilla vid taxeringen. Vidare
skall annan juridisk person iin sådan
som avses i 6 ~ I mom. första stycket
bl lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt lämna uppgift om deliigares andel i samfallighetens behållna förmögenhet. Utgör samfälligheten icke siirskild taxeringsenhet.
skall vid beriikning av den behållna
förmögenheten viirde av sådan samfälld egendom som ingår i de delli-

a~

I

I

Lagen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse

2 Senaste lydelse 1975:264.
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mo m. Det åligger juridisk
person. som förvaltar samfällighet.
att till ledning vid inkomst- och
förmögenhetstaxering varje år utan
anmaning lämna uppgift enligt följande. Sådan juridisk person som
avses i 53 ~ I mom. första stycket t)
kommunalskattclagen
( 1928:370)
skall liimna uppgift om utdelning till
deliigare. Uppgiften skall iiven innehålla upplysning i det avseende som
behövs för tilliimpning av 2 ~ sisw
stycket skogskontolagen (] 954: 142).
Annan juridisk person skall liimna
uppgift om deliigares andel av intäkter och kostnader i samfölligheten.
Uppgift behöver dock icke lämnas.
om delägares andel av riinteintiikt
understiger I00 kronor. och ej heller
om andelen av intiikt av annat slag
understiger I 00 kronor sedan diirifrån avdragits andelen av sådana
kostnader som iir omedelbart avdragsgilla vid taxeringen. Vidare
skall annan juridisk person iin sådan
som avses i 6 ~ I mom. första stycket
b) lagen(] 947:577) om statlig förmögenhetsskatt liimna uppgift om deliigares andel i samfällighetens behållna förmögenhet. Utgör samfalligheten icke siirskild taxeringsenhet.
skall vid beräkning av den behållna
tOrmögcnheten viirde av sådan samfälld egendom som ingår i de dcWav lagens rubrik 1974:773.
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.V11vara11de lrdelsc

hireslage11 lrdd1e

gande fastigheternas taxeringsdrde
ej inriiknas. Uppgift behöver dock
icke liimnas, om den del av samfällighetens behållna förmögenhet som
belöper på fastighet understiger
2 000 kronor.

gande fastigheternas taxeringsvärde
ej inräknas. Uppgift behöver dock
icke Himnas, om den del av samfallighetens behållna förmögenhet som
belöper på fastighet understiger
2 000 kronor.

Uppgift skall avfattas på blankett enligt fastställt formulär och avlämnas
senast den 31 januari under taxeringsåret i den ordning som giiller för
avlämnande av sjHlvdeklaration. Senast niimnda dag skall vidare till dcliigare
översändas ett exemplar av uppgiften eller denne eljest underriittas om
innehållet i uppgifien.
Denna lag triider i kraft två veckor efter elen dag, då lagen enligt uppgift på
elen har utkommit från trycket i Svensk fi.irfattningssamling.
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Proposition om ändrade beskattningsregler l'id av)·ttring av skog i
samband med fastighetsreglering

Inledning
I syfte att underlätta jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering
gjordes år 1959 vissa ändringar i reglerna om skogsbeskattning. Hl. a.
öppnades siirskilda möjligheter till avdrag för viirdcminskning av skog för den
som vid laga skifte eller iigoutbyte hade ålagts att utge erslittning för skog
(skogslikvid) och som avverkade skog eller sålde rotposter för att finansiera
skogslikviden. A vdragsregeln iindrades år 1965 och kompletterades samtidigt
med en siirskild riitt till uppskov enligt skogskontobestlimmclserna.
För att en skogsägare skall få avdrag vid uttag av skog krlivs normalt att han
kan visa att vlirdet eller förrådet på fostighetens skog genom uttaget har
nedgått under det ingående viirdet eller förrådet på skogen. Sådan utredning
fordras dock inte nlir den skattskyldige skall betala en vid förriittning bestämd
skogslikvid. Enligt den avdragsregel som blir tilliimplig i detta fall har
niimligen den skattskyldige utan särskild utredning riitt till avdrag med
belopp som motsvarar rotvlirdet av den uttagna skogen, dock högst med
beloppet av den skogslikvid som han har ålagts att betala. Skog till ett värde
som svarar mot skogslikviden kan således avyttras utan att träffas av någon
omedelbar beskattning. Den slirskilda avdragsregeln lår efter 1965 års lindring
tillämp•1s om skogsuttaget görs efter tillträdet av elen skogbiirande marken
och innan tre år har förflutit från förrättningens lagakrafivinnande.
!\ vdragsregeln och den siirskilda regeln om uppskov ändrades inte i sak när
fastighetsbildningslagen ( 1970:988), FBL. trlidde i kraft den I januari 1972.
Begreppet skogslikvicl tar numera sikte på den del av likvid enligt 5 kap. 10 ~
FHL som belöper på viixande skog. Enligt FHL bestiims tidpunkten for
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tilltrikle av Jen nya marken av fastighetsbildningsmyndigheten 0-:BMJ.
Tilltriide lår normalt inte ske förrän fostighetsbildningsbeslutct har vunnit
laga kraft.
Lantbrukarnas skattedelegation har i en frams@lning till buugetdcpartementet hemställt om iindring av de siirskilda reglerna i kommunalskattclagen
(1928:370). KL. och skogskontolagen !1954:142l. Enligt delegationen bör
reglerna iindras så att det framgår att de iir tilliimpliga niir skogsuttag görs efter
det att den ifrågavarande marken faktiskt har tilltriitts men före Jen tidpunkt
för tilltriidet som FBM bestiimmer. På motsvarande siitt bör enligt delegationen klarläggas att ett skriftligt åtagande att betala skogslikvid skall
jiimstiillas med ett åEiggande från FBM. Delegationen har vidare hemstiillt att
lagstiftningen i ämnet skall tillämpas retroaktivt och att extraordiniir
besvärsriitt införs för skattskyldiga som efter tillkomsten av FBL har blivit for
högt taxerade.
Efter remiss har yttranden över frarnstiillningcn avgivits av riksskatteverket (RSV ), lantbruksstyrelscn. skogsst"yrelsen. statens lantmiiteriverk.
domiinverket. kammarrätlen i Sundsvall. liinsstyrelserna i Jönköpings,
Örebro. Kopparbergs, Giivleborgs och Vii.~terbottcns liin samt Sveriges
lantmiitareförcning. Skogsstyrelsen har till sitt yttrande fogat yttranden fr[m
skogsvårdsstyrclserna i Jönköpings. Kalmar. Hallands. Giivleborgs och
Viisterbottens liin. Vidare har lantbruksniimnden och fostighetsbildningsmyncligheten i Kopparbergs liin inkommit med ett gemensamtyttrande över
skattedelegationens frarnstiillning. Med anledning av remissyttrandena har
skattedelegationen inkommit med en kompletterande skrivelse i iirendet.
Yttrand.::n över denna skrivelse har efter remiss avgivits a\· RSV och
Hinsstyrelsen i Örebro Hin.

2 fastighetsbildningslagstiftningcn
Enligtjorddelningslagen ( 1926:326), J DL. kunde ombildning av li1stighctcr
ske genom laga skifte. En annan vanlig förrlittningsform var iigoutbyte som
kunde ske antingen som siirskild förriittning eller i samband med laga skifte.
Vad som i det följande siigs om laga skifte giiller i allt viisentligt ocksä
iigoutbyte.
Sjiilva iigodelningen vid laga skifte verkstiilldes genom skil"tesliiggning ( 13
kap.). Förrättningsmiinnen hade bl. a. att se till att de i JDL uppstiillda
griinserna tör iigokravsjiimkning inte överskreds. Skiftesliiggningen kunde
inte överklagas siirskilt och diirför inte hdlcr vinna laga kraft under
forriittningens gång.
Deliigarna i enskiftcs!Orriittning kunde avtala om niir tilltriide av de nya
iigolotterna skulle ske ( 15 kap. I ~).Vid större forriittningar var det vanligt att
tilltriidc skedde successivt inom förriittningsomri'1det. Tilltriidc lick aldrig
avtalas att ske senare iin ett år efter det att skiftet genom lagakralbgande
beslut hade fasts@lts. Om någon överenskommelse inte triilfädes mellan
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deHigarna, fick iigolotterna tilltriidas niir skiftet hude faststiillts eller - då
klander anförts mot skiftet - vid den tidpunkt som iigoclelningsriitten
bestiimde.
Vid forriittningen skulle vidare bestiimmas vilka ersiittningsbelopp som
skulle utgå mellan deliigarna. Ett av ersiittningsbeloppen, skogslikviden,
a\'såg i huvudsak ersiittning för viixande skog ( 14 kap. 8 ~).För att bestiimma
skogslikviderna måste för varje fastighet göras en beriikning av den skog som
hade tillagts resp. frängätt fastigheten genom förriittningen. Insamlandet av
fältdata för beriikningarna var otia mycket tidskriivande. Likviderna kunde
faststiillas att utgå antingen p[1 en gång eller i form av avbetalningar under
högst tio år (14 kap. 9 ~). Beslut om skogslikviderna kunde fattas av
förriittningsmiinnen då beriikningarna var slutförda. Beslutet kunde dock
inte vinna laga kraft förriin skiftet hade blivit foststiillt genom lagakraftvunnet beslut. I praxis utbildades den ordningen att förriittningsmiinnen tog
fasta på en enhiillig begiiran av dcliigarna att bli satta i tillfälle att betala de
beslutade likviderna innan likvidbeloppen hade blivit lugakraftvunnet
bestiimda. I vissa fall kunde siirskild likvidförriittning iiga rum iiven sedan
skiftet i övrigt hade faststiillts ( 14 kap. 10 ~).
Enligt huvuuregeln i JDL skulle den mark som tillades en fastighet ha
ungefär samma uppskattningsinnehåll som den mark som fdngick fastigheten. Detta krav mjukades upp viisentligt genom lagstitining är 1%8 (8 kap.
4 a ~och 13 kap. 2 b ~). Under de sista åren uå JDL giillue kunde således
fastighetsiigare på frivillig viig fä till stäml överl'öring av mark mellan
fastigheter i betydligt större utstriickning iin som tidigare haue varit
möjligt.
FBL triiclcle, som tidigare niimnts, i kraft den I januari 1972. Genom
fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL kan numera i princip ästadkommas
samma resultat som tidigare erhölls genom laga skifte eller iigouthyte eller
genom åtgiirderna köp, avstyckning och efteri'öljande sammanliiggning.
Enligt 11 kap. H3L kan fastighet som iigs med samiigancleriitt delas upp i !lera
fastigheter genom klyvning. Klyvning sker normalt i samband med fastighetsreglering.
Initiativet till fastighetsreglering kan tas av enskild l~1stighetsiigare samt av
byggnadsniimnd och liinsstyrelse. Vissa bcstiimmel~cr i 5 kap. FBL tar sikte
pä att fastighetsreglering inte skall kunna ske mot fastighetsiigares eller annan
sakiigares beriittigade intressen. Om berörda fastighetsiigare iir överens
diirom, för enligt 18 ~avsteg göras fr<'m de bestiimmelscr som har kommit till
för att skydda deras intressen. Bl. a. får avsteg göras frän kravet i5 ~ första
stycket att fastighetsregleringen sk'.1ll medföra förbiittring. av sökandens
fastighet. Vidare gäller i sådana fall inte de regler i 8 ~ som annars anger
griinsen for hur stora föriindringar fastigheterna lär underg{1 genom regleringen. Viirderings- och ersiittningsreglerna i W--12 ~~ kan frångäs om
sakiigare och riittighetsinnehavare medger det. Atskilliga av de regler i FBL
som giiller vid fastighetsreglering iir dock indispositiva. Bl. a. giiller vid all
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l~tstighetsbildning de i 3 kap. angivna liimplighets- och planvillkoren och de
särskilda villkoren fiir lltgiirder i jordbruks- och skogsbruksmark.
I det följande behandlas de bestiimmelser om fastighetsreglering som Ur av
siirskilt intresse för den aktuella skattefr{1gan. lkstiimmelserna iiger i
huvudsak motsvarande tilliimpning vid klyvning (jfr 11 kap. 8 ~ J. Fastighetsbildningslagstifiningen har med verkan fr. o. m. den I juli 1977 ändrats i vissa
betydelsefulla hiinseenden IDs Ju 1976:5, prop. 1976177: 114. CL! 1976177:36.
rskr 1976/77:321. SFS 1977:362). Dessa iindringar behandlas senare i detta
avsnitt.
Sjiilva fastighetsbildningsbeslutet får. om det iir liirnpligt. meddelas utan
hinder av att tekniska göromål och viirderingar ej har utförts (4 kap. 25 ~
tredje stycket). Tilltriide av ny mark sker vid den tidpunkt som f'B\1
bestämmer 15 kap. 30 ~ ). Innan tillträde sker skall fastighetsbildningsbeslutet
ha vunnit laga kraft. Om siirskilda skiil inte föranleder annat. får tilltriide inte
bestiimmas till senare tidpunkt iin ett år från det att uppgift om fastighetsregleringen har intOrts i fastighetsregistret. 1lar något siirskilt beslut om
tilltriide inte meddelats. sker tilltriide vid registreringen.
Ersiittning skall u1g{1 enligt 5 kap. I0 ~ om viirdet av den mark och de
andelar i samfälld mark som genom fastighetsreglcringen tilliiggs fastigheten
inte motsvarar viirdet av vad som frångtir fastigheten. Ersiittningen bestiims
av FBM efter viirdering (likvidviirdering), vilken i princip grundas på
förhållandena vid tilltriidet. Något särskilt viirde för viixande skog behöver
inte anges i detta sammanhang. Genom avräkning faststiills vad som skall
mottagas och utges av varje fastighetsiigare (5 kap. 15 ~). Avriikningen kan
förutom ersättning enligt 5 kap. 10 ~omfatta också andra ersiittningsbelopp
och mrrUttningskostnaderna. f'BM faststiiller niir beloppen skall betalas. Om
sft behii\·s. kan betalningsskyldighetcn 11.mlclas p{t högst fem ~tr. F.rsiittningsbeslutet kan inte verkstiillas li.irriin forriittningen har vunnit laga kraft. Om
1:.1stighetsiigarna iir iiverens om beloppen. kan FB\1 i allmiinhct Higga
iiverenskommelsen till grund for sitt ersiittningsbeslut.
Genom de nyss berörda iindringarna i FBL har möjligheterna till tidigt
tilltriidc vid fostighctsreglering ökats. Ett tidigt tilltriide iir. J"ramh{tlls det i
förarbetena till den iindrade lagstiftningen. av vikt vid förriittningar i
plangenomförande syfte.
En iindring består i att förutsiittningarna att göra fastighetsbildningsbeslut
till preliminiirfråga har ökats. \1ed att beslut görs till preliminiirl"dga menas
att det förordnas att siirskild talan får föras mot beslutet. '.\1eddclas inte ett
sädant förordnande, kan beslutet inte vinna laga kraft under förriittningen.
För att fastighetsbildningsbeslutet skulle göras till preliminiirl"råga kriivdes
enligt 15 kap. 3 ~i dess tidig:.1re lydelse att ett sådant förordnande t"riimjade en
ändamålsenlig handläggning. Genom riittsfallet t-;J A 1974 s. 597 klarlades att
behovet av tilltriide i och för sig var ovidkommande för bedömningen av
frågan om en iindamalsenlig handliiggning främjades av att J'iin"iittningen
delades upp i flera etapper. l'iumera är det en tillriicklig förutsiittning för att
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talan mot ett fastighctsbildningsbeslut skall fä föras särskilt att ett förordnande cliirom är liimpligt. Samma liimplighetskrav giilkr alltsä hiir som for att
fastighetsbildningsbeslutet över huvud taget skall få meddelas under förrättningen <4 kap. 25 ~ tredje stycket).
i\ ven i ett annat avseende har möjligheterna till snabbt tilltriide ökats. Har
fastighetsbildningsbeslut meddelats och får siirskild talan föras mot beslutet,
kan FBM medge förtida tillträde av marken <5 kap. 30 a ~)utan hinder av att
fastighetsbildningsbeslutet inte har vunnit laga krart. För beslut om förtida
tilltriide fordras att siirskilda omständigheter föreligger. Ett sådant beslut
mrutsiitter bl. a. att det framstår som praktiskt taget uteslutet att det
grundliiggande beslutet kan komma att ändras i anledning av besviir. i vart
fall i den del som iir av intresse för tillträdet (prop. 1976177: 114 s. 36). Siirskild
talan tar föras mot beslut om förtida tilltriide.
Som villkor för fortida tillträde kan FBM på yrkande föreskriva att den
tillträdande utger förskott på den ersiittning som kan komma att slutligt
faststiillas. Dessutom måste den tilltriidande hos liinsstyrclsen stiilla säkerhet
för den ytterligare ersättning som kan komma att utgå om fastighetsbildningsbeslutet eller beslutet om tilltriide skulle ändras.
I samband med att bestiimmelser infördes om förskott vid förtida tillträde
infördes den bestiimmelsen att FBM på yrkande skall föreskriva förskott
också när tillträde har skett enligt vanliga regler (5 kap. 30 ~ Giirde stycket).
Talan mot sådant beslut förs särskilt.

3 De skatterättsliga reglerna
Vid avyttring av skog under innehavet medges avdrag om och i den mån
skogens viirde eller volym efter avyttringen understiger det för ägaren
gällande ingående värdet eller förrådet på skogen. Avdrag medges enligt
endera av två metoder. värdemetoden eller virkesförrådsmetoden. Värdemetoden utgår från minskningen av skogens viirde medan virkesförrådsmetoclen utgar frän minskningen av skogens volym. För att avdrag sbll medges
enligt någon av dessa två metoder rorclras utredning som visar att skogens
viircle eller förråd genom skogsuttaget har nedgått under det ingående drclet
resp. förrådet. Har uttaget gjorts på till köpt mark. tår den skattskyldige enligt
praxis inte göra en separat avdragsberäkning för skogen på denna mark.
Beriikningen görs i stället med utgångspunkt i förhällandena pä hela
skogsinnehavet.
År 1959 iindraclcs skogsbeskattningen på några punkter i syfte att
underlätta jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering. Bl. a. infördes
en rätt till avdrag enligt en variant av viirdemetoclen för elen som vid
jorddclningsförrättning hade älagts att betala skogslikvid enligt 14 kap. 8 ~
JDL och gjort uttag av skog. Avdragsrätten omfattade rotv~irdet av avyttrad
skog upp till belopp motsvarande skogslikviden. Någon utredning om den
kvarvarande skogens vUrcle fordrades inte. För att den siirskilcla avdrags rätten
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skulle få utnyttjas måste skogsuttagen göras inom en treårsperiod från det att
lagakraföigande beslut om fastst~illelse av förr~ittningen förelåg.
13evillningsutskottet tog i anledning av en motion upp den siirskilda
avdragsregeln till behandling vid 1964 års riksdag (11:679, BevlJ 1964:54).
Utskottet ansåg, i likhet med motionärerna. att skiftesdeliigare för att kunna
finansiera eventuella framtida skogslik vider borde beredas möjlighet att
uppskjuta beskattningen av intäkter från skogsavverkningar som skedde
under tiden mellan tilltriidet av de nya iigolotterna och skogslikvidernas
slutliga faststiillande. En sådan anpassning av beskattningsreglerna fann
utskottet helt överensstiimma med grunderna för 1959 års lagstiftning. På
utskottets förslag begiirde riksdagen en förutsiittningslös utredning av fri1gan
(rskr 1964:268).
Den begiirda utredningen verkstiilldes inom dåvarande linansdepartementet och redovisades i en promemoria angående komplettering av reglerna
for beskattning av skogslikvider i samband med lantmiiteriförriittningar
(Stencil I-i 1964:6). I promemorian förordades att avclragsriitten skulle stå till
fastighetsiigarens förfogande från elen tidpunkt då han mrst kunde ha
anledning att göra skogsuttag från sin ombildade fastighet för att skaffa medel
till betalning av en skogslikvid. I promemorian föreslogs att tilltriidesdagen
valdes till begynnelsetidpunkt. Avdragsriitten enligt KL föreslogs kompletterad med en vidgad uppskovsriitt enligt skogskontosystemet niir skog
avyttrades mr att linansiera en framtida betalning av skogslikvid.
Sedan remissyttranden hade inhHmtats över promemorian lades denna till
grund för en proposition (prop. 1965: 129). Dåvarande departementschefen
fann att lagstiftningen i stort sett viil hade tjiinat sitt syfte men att jiimkningar
på n<1gra punkter var motiverade, i huvudsak i enlighet med vad som hade
föreslagits i promemorian. Den siirskilda avdragsrätten borde således gälla
vid skogsuttag som gjordes efter tilltriidet av de vid lbrriittningen bestiimda
~ig.ololterna m:h innan tre år hade förllutit från det att förrättningen hade
vunnit laga kraft. En fiirutsiittning för avdrag skulle alltjiimt vara att
fostig.hetsiig.aren hade älagts att betala skogslikvid. Den som tilltriidde sina
iigolotter innan han hade älagts att betala skog.slihid tick enligt departe- ·
mentschefcn dnta med att göra bruk av sin a\·dragsriitt till dess skogslikviden hade bestiimts. Vidare horde medel fii fonderas p{1 skngskonto llir
betalning av en framtida skogslikvid. Riitt till uppskov enligt skngskontosystemet borde nmfotta hela kiipeskilling.en vid upplätelse av avverkning.sriitt
och 70 ",, av kiipcskillingen for avyttrade skogsprudukter. Den vidgade
uppskovsriitten föreslogs !,!iilla för skogsuttag som gjordes efter tilltriidet och
avse intiikter som skulle redovisas fiir bcskattningsf1r under vilket skogslikviden iinnu inte hade fi.irfollit till betalning.
I enlighet med vad nu sagts lades i propositionen fram förslag till iindringar
i KL och skogskontobestiimmelscrna. Förslagen antogs av riksdagen ( Bev l!
196.5:41. rskr 1965:3.56. SFS 1965:.571. .5721.
De ökade möjligheter till frivilligt iigouthyte som genomfördes är I%R
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l(irank:dde inga ~indringar i de siirskilda skattereglerna !lir likvid utgivare (_ifr
riksskatteniimndens ut talande i R'.'J 1%9 nr 3: Il.
Inforandet av FBL ledde till vissa iindringar i Kl. ([)s Fi 1971:7, prop.
197l:IJ5. SkU 1971:64, rskr 1971:2!<8. SFS 1'171:925). \'ad giiller hesbttningen av likvidutgivare gjordes, mot bakgrund av viintade iindringar i
jordbruks- och skogsheskattningen. inga principiella iindringar i avdragsriitten q1rop. 1971:135 s. 30 n. Med skogslikvid tlirstits efter l"BL:s tillkomst.
som tidigare nlimnts, den del av likvid enligt 5 kap. IO ~ FBL som belöper ptt
dxande skog.

4 Framställningen
Lantbrukarnas skattedelegation har hegiirt att de siirskilda skattereglerna
för likvidutgivare som gör skogsuttag skall iindras. I lagtexten hör enligt
delegationen klart utsiigas att avdragsriitt föreligger om skogsuttag görs redan
efter ett faktiskt, mellan parterna överenskommet, tilltriide och att alltså ett
förriittningsbeslut om tilltriidet inte skall behövas. Delegationen anser också
att det bör klarläggas att med åliiggancle att utge skogslikvicl skall likställas ett
ätagande som grundas på skriftligt avtal. Vidare bör enligt delegationen
iindringarna få retroaktiv giltighet och extraordiniir besviirsriitt införas for
skattskyldiga som har blivit får högt taxerade.
Delegationen har i sin framstiillning och kompletterande skrivelse anfört
bl. a. följande.
De siirskilda skattereglerna för den som skall betala skogslikvid fungerade
enligt delegationens uppfattning väl så liinge JDL giillde. I de fall då
fastighetsiigarna var överens om tilltrlidesdag kunde likvidutgivaren omedelbart efter det faktiska tillträdet avverka skog och på s<l siitt få medel till
betalning av likviden.
Sedan FBL triidde i kraft har situationen emellertid föriindrats. Taxeringsmyndigheterna i en del län har ansett att avdragsregeln numcra bör tolkas så
att skogsuttagen inte får ske förriin tilltriide i FBL:s mening har skett, dvs.
först niir fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft.
Av förarbetena till FBL framgår enligt delegationen att bestiimmelserna
om tilltriide i 5 kap. 30 ~ FBL har kommit till av formella skiil. Om tilltriidet
inte knöts till ett förrfötningsbesluL skulle oliigenheter kunna uppkomma vid
verkstiillighcten. Några sådana oliigenheter kan inte uppkomma om c.leliigarna är överens om när tilltriide skall ske. Lagstiftaren har liimnat öppet åt
sakägarna att på samma siitt som tidigare komma överens om att tilltriicle
skall ske innan fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft. I praktiken
tilliimpas detta förfaringssätt i det överviigande antalet fall. I avtalen om
fastighetsreglering brukar således anges en bestiimd tilltriidesdag.
Även i ett annat avseende har på senare tid en mer restriktiv inst;iJlning
gjort sig gällande. För avdragsrätt krävs förutom att tilltriide har skett, att
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fastighetsiigaren har ålagts att betala skogslikvid. Det har förekommit att
avdragsyrkanden inte godkiints på den grund att likviden inte har l~1ststiillts
genom ett förriittningsbeslut. Det skulle saledes inte vara tillriickligt med ett
skril'tligt åtagande att utge likvid. Denna tolkning kan ilh\gasiittas. Förarbetena till 1965 års lagstirtning synes ge stöd för att en bindande överenskommelse att utge skogslikvid skall jämstiillas med ett av tlirriittningsmiinnen
meddelat ersiittningsbeslut.
Delegationen anser dlirför att åtskilligt talar för att den ordning som
tifömpas vid förriittningar också borde godtas redan enligt nuvarande
sbttelagstiftning. Ett klarliiggande genom slirskild lagstiftning behövs dock.
Osiikerheten om hur skattereglerna skall tolkas iir f. n. mycket stor. Detta
giiller också de myndigheter som direkt eller indirekt deltar i verksamheten
med jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering. Det ovissa liiget gör
att rationaliseringsverksamheten hiimmas.
En rastighetsreglcring tar ibland 3-4 [1r eller iinnu liingre tid att genomfora.
Det ligger i sakens natur att en uppgörelse om en transaktion bör siittas i
verket så snart som möjligt och medan de förutsiittningar som uppgörelsen
bygger på iir nt1gorluncla aktuella. Detta synsiitt gar igen hos alla typer av
sah.iigare - staten, kommuner, privata skogsbolag och ensh.ilda skogsiigare.
Detta torde i huvudsak vara orsaken till att det niistan alltid överenskoms att
lik\"iderliiggande och tilltriide skall ske innan förriittningen har slutförts.
ivlateriellt sett kan enligt delegationen något hinder inte resas mot att
likvidutgivare får avdrag enligt specialregeln också om skogsuttaget görs
omedelbart el'tcr likvidåtagande och elen tidpunkt för tilltriide som giiller
enligt parternas avtal. Viirdeminskningen uppkommer ju i och med uttaget.
Ibland hiinlas att en avdrngsriitt i sådant fall kan leda till missbruk. Parterna
skulle kunna låta bli att fullfölja avtalet genom fastighctsbildning. Ett avtal av
delta slag innebiir emellertid så genomgripande rättsliga och ekonomiska
ätaganden parterna emellan att det synes uteslutet att avtalet ingås i annan
avsikt iin den som i'tterspeglas i avtalet.
Delegationen anser att en lagstiftning i ämnet bör ges retroaktiv verkan och
exiraordiniir besviirsrlitt införas. Ett stort antal besviirsmål ligger f. n. hos
Unsskattcr~itterna. I dessa mal iir det vanligt att det frän intendentsidan görs
giillandc att elen siirskilda avclragsregcln inte far tilliimpas om skogsuttaget
har gjorts innan dels tilltrlicle har skett enligt FBL och dels FBM har meddelat
ersiittningsbcslut. Mänga berörda skattskyldiga har genomfört strukturrationaliseringsåtgiirder med lantbruksnlimncl som kontrahent och av nlimnden
upplysts om avdragsmöjligheterna. Skogsuttagen har diirefter genomlOrts
omedelbart efter det faktiska tilltriidet. Ofta rör det sig om mycket betydande
belopp. Exempel finns på erlagda likvider på mer iin 400 000 kr. Om avdrag
vligras, skulle rntmga skattskyldiga belastas med inkomstskatt och a\"gifter på
80 C>r. och mer. Möjligheten att linansiera de tillkommande skatterna och
aq~ifterna genom ytterligare skogsuttag bcgriinsas av skogstillgiingen och
skog.wimlsl<1gens numera skiirpta hushiillningsregler.
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Genom 1968 och 1972 års iindringar i fastighetsbildningslagstiftningen har
tilliimpningsområdet för den siirskilda avdragsregcln vidgats. 1 det överviigande antalet fall diir regeln anviinds iir det rråga om angeliigna rationaliseringsfall. Regeln kan bli tilliimplig också i fall cfar det kanske framstår som
mindre motiverat. De som till ~iventyrs kan spekulera i möjligheterna till
avdrag torde ofta ha finansiella möjligheter att viinta med skogsuttagen till
dess att förriittningen har genomförts. 1-örekomsten av sådana fall utgör
därför enligt delegationens uppfattning inte skäl för att behålla den nuvarande utl(xmningen av avclragsregeln.

S Remissyttrandena
Framstiillningen har vid rernissbehandlingen rått ett blandat mottagande.
Remissinstanser med siirskild erfarenhet av fastighetsbildning anser att det
skulle vara till fördel för denna om skattedelegationens förslag genomfördes.
Flertalet av de myndigheter som har att iaktta det allmiinnas intresse vid
beskattningen motsätter sig förslaget och förordar att frågan prövas i ett större
sammanhang. Myndigheter som deltar i skogsbrukets yttre rationalisering
fram Ml ler att möjligheterna till avdrag vid skogsuttag inte som f. n. bör vara
beroende av om förviirvet av den skogbärande marken har skett genom köp
eller fastighetsreglcring.
Flera remissinstanser anser att det r. n. ~ir oklart vilka regler som gäller.
Bl. a. RST anser dock att det nuvarande riittsHiget Lir klart. Den siirskilda
avdragsregeln kan enligt verket endast tilliimpas om dels tilltr~ide har skett
enligt FHL och dels ett betalningsåliiggande föreligger frän 1-BM. !\ v samma
uppfattning ~ir !ä11ss~rre!sc11 i Jö11/.;i)pi11gs län. Däremot anser !ä11.myre!se11 i
A'opf1Ctrberg.1 /i.in att avdragsregeln redan i sin nuvarande utformning kan
tolkas på det siitt skattedelegationen har förordat. De siirskilda fastighetsförhållanden som råder i liinet gör att det kan dröja åtskillig tid innan ett
lagakral'tvunnet förrättningsbeslut fi.ireligger. En mer restriktiv tifömpning
skulle enligt länsstyrelsens uppfattning medföra stora oliigenheter för
skogsbrukets yttre rationalisering i länet.
La111br11ks11äm11drn ochfasl~l.{hershi!d11ing.1my11d~l.{here11 i Kopparhe1x~ lä11 har
i sitt gemens~1mma yttrande liimnat en redogörelse för de typer av fastighetsregleringar som förekommer i liinet. De större, totalt genomgripande
omarronderingsförriittningarna omfattar ortast tusentals hektar mark och
flera hundra sakiigare. Hanclliiggningstiden striicker sig ö\·er flera år (3-5 är).
Det Lir ofrånkomligt att förriittningen delas upp i etapper. En fastighetsplan
utarbetas snarast ( 1-2 är) efter förriittningens början. Fastighetsbildningsbeslut meddelas som preliminärfråga. Sakiigarna blir diirigenom i tillfalle att
tilltriida och bruka de nya ~igolotterna. Ers~ittningsbeslut kan fattas under
förriittningcn men kan inte vinna laga kraft forriin förriittningen har avslutats.
Förriittningcn kan avslutas i(:irst niir gemensamma arbeten som vägutbygg-
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nadcr. dikning m. m. har utförts och avsynats. - Förriittningar av mindre
genomgripande art förekommer i relativt stor omfattning. Överenskommelser om fastighetsreglering som syftar till storleksrationalisering och
förbättrad arrondering uppriittas fortlöpande. Överenskommelserna innehäller uppgilier om faktiskt tilltriide, likvid m. m. Lantbruksniimndens
markreserv utnyttjas vid behov. Vid liimplig tidpunkt liiggs alla överenskommelser till grund för en gemensam förrättning. - Slutligen Cörekommer
förriittningar där enstaka kontrakt 111. m. utgör underlag för en Hirriittning. Om lantbruksnämnd avstår mark, vill niimnden som likvidmottagart: få
betalt så snabbt som möjligt !Or att forbiittra jord fondens likviditet. I avtalet
kopplas tilltriidesdag och likviddag samman. Det formella tilltriidet enligt
förriittningsbcslutet sker senare. Hur lång tid IOrriittningen tar beror på
FBM:s balans av iirenden.
Srarcns lat11märeril'cr/.: konstaterar att det iir ett vanligt forfarancle att ett
köpeavtal anviinds som iigarmedgivande enligt 5 kap. 18 ~ FBL och som
sädant liiggs till grund för fastighetsreglering. Förfaringssiittet har klart stöd i
motiven till FBL. Skattemyndigheterna har i dessa fall godkiint avdrag enligt
specialregeln. om den skattskyldige kunnat visa upp intyg från FBM att
fastighetsreglering är begiird och att myndigheten har funnit det sannolikt att
inget hinder för den sökta förriittningen har förelegat. l vissa liin. fortsiitter
lantmiiteriverket. har avdragen beviljats etier direktkontakt mellan berörda
myndigheter. Ett i avtal överenskommet förtida tilltriidc utgör frän FBM:s
synpunkt ingen komplikation. om det i övrigt inte finns något hinder mot
fastighetsrcgleringen och likviden iir bestiimd i avtalet. Om likviderna betalas
senast niir FBM fattar sill ersiillningsbeslut. förenklas myndighetens prövning till skydd för inteckningshavarna. lnskrivningsmyndigheten behöver då
inte heller föra in anteckningar i fastighetsböckerna om att fostigheterna
hiilbr för regleringslikvider.
Lantmäteriverket framhåller vidare att resultatet av fastighetsregleringarna kan bli biittre om förriittningsarbetet kan bedrivas utan tidspress.
Problemet att prioritera bland ansökningar n~ir sökandena åberopar skattekonsekvenser som skiil tör förtur skulle bortfalla om skattedelegationens
förslag genomfördes. Srcrige.\ /a111miirarc/iireni11g anser att det inte iir rimligt
att lantmiiteriets balanser skall päverka förrättningssökanclenas skattesituation. Riittviseskiil talar enligt föreningen för att sökandena behandlas lika.
RSI · motsiitter sig att reglerna iindras p{1 det siitt skattedelegationen har
begärt. Enligt RSV bör övcrensstiimmelse i görligaste mån giilla mellan de
ci\'ilriittsliga och skatteriittsliga bestämmelserna. Ett tilltriide som sker före
den av FBM bestiimda tidpunkten bör inte heller i framtiden föranleda att de
siirskilda skattereglerna blir tilliimpliga. RSV understryker att den som har
\'alt att genomföra ett markfördrv pi1 visst siitt måste följa de civilriittsliga
och skatteriittsliga bestiimmelser som giillcr för den valda forvärvsformen.
Om parterna låter ett köpeavtal övergå till iigarmcdgivande enligt 5 kap. 18 ~
FBL. blir lli'lrl1ir den ·1 avtalet angivna tilltriiclesticlpunktcn utan betydelse.
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RSV inser dock de skattskyldigas svårigheter när avdrag i vissa fall viigras.
Siirskilt stötande iir det om parterna av myndighet har invaggats i falska
förhoppningar om avdragsriitten. RSV iir dock friimmande for tanken att
iindra lagstiftningen enbart av det skiilet att ett visst antal skattskyldiga inte
har fått sina avdragsyrkanden godkiinda.
RSV anför vidare att skattereglerna har kommit att utnyttjas på ett siitt som
inte kan ha varit avsett vid reglernas tillkomst. Denna uppfattning delas av
flera liinsstyrelser. Uinsstyrc/scma i Örebro och Viistcrhotrem län liimnar
exempel på fall diir. enligt hinsstyrelsernas uppfattning. förvärv och byten av
skogsmark, ofta mellan niirstående. har genomforts i form av en eller flera
fastighetsregleringar i syfte att uppnå biista möjliga skatteeffekt. /.ii11ss~1.,.clsc11
i Giil'lchon.:s län diskuterar om någon form av skattetlyktsklausul bör knytas
till regelsystemet. Även flera av de skogsvårdsstyrelser som har hörts i
ärendet anser att de nuvarande reglerna har gett uppho\· till diskutabla
transaktioner.
hir den hiindclse skuttedelegationens fiirslag genomfors anser RSI ·det
behii\·I igt med regler som gör det miijl igt att korrigera ett tidigare i1rs taxering.
om avdrag di! har medgivits och det senare visar sig att fastighetsregleringen
inte kommer till st[md ..:\ven do111ii111·1•r/,.1•1 piipekar att ett avtal om
fastighetsreglering inte alltid fulllliljs. Sw1e11.1 lwlf111iitl'rir('JA anför att ett
kiipl'avtal med marki:iverlliringsklausul undantagsvis, t. ex. heroendl' p[1
intl'ckningst\irh[1llandena, inte kan genomföras som fastighetsreglering. Fiir
att myndigheterna i dessa fall skall kunna utöva skattekontroll och göra en
eventuell behövlig eftertaxering kriivs det någon form av kontakt mellan
FB\.1 och skattemyndigheten. Lantmiiteriverket framhåller att antalet fall då
en sådan kontakt skulle aktualiseras helt siikert skulle bli mycket lågt.
Om förslaget leder till lagstiftning, har RSI · inget att erinra mot att
skattskyldiga lår möjlighet att genom hesviir i siirskild ordning vinna riittelse i
tidigare taxeringar.
Fran flera håll fors fram önskemål om att avclragsriitten skall i större
utstriickning iin f. n. begriinsas till de fall d{1 ett markforviirv iir av betydelse
för strukturrationalisering i skogsmark e. d. Enligt la111hmk1s1.rre/srns
uppfattning bör lorutsiittningarna for avdrag vara desamma vid alla förvlirv
av skogsmark mot vederlag. Liknande synpunkter rramförs av do111iim·erke1.
Skogss(rrelscn finner clct angeliiget att de mreslagna lindringarna görs
tilliimpliga endast niir reell strukturrationalisering föreligger eller en t\"ångssituation iir aktuell. Lä11ss1yrclsc11 i Örebro liin anser att avdragsregeln inte
skall tilliimpas på fostighetsregleringar som grundas p{t överenskommelser
enligt 5 kap. 18 ~ Fl3L. Undantag hör dock enligt liinsstyrclsen göras i de fall
cl:ir lantbruksniimnd iir marköverlåtare.
l llertalet remissyttranden fr:irs fram önskemlil om en allmiin översyn av de
ifrägavarandc reglerna. t. ex. i samband med den aktuella översynen av hela
skogsbeskattningen. l\(1111111arrii11rn i S1111dsrall anser en översyn motiverad
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bl. a. mot bakgrund av de ändringar i FBL som trädde i kraft den 1 juli
1977.
,\ven en del andra remissinstanser tar upp iinclringarna i f-BL. S1111ens
la111111äterircrk anser att de nya reglerna kommer att få störst betydelse i
situationer n;ir det iir önskv;in med ett snabbt tilltriide till mark för
samhällsbyggnadsändamål. Enligt lantm;iteriverkets uppfattning kommer
iindringarna inte i nämnvärd grad att påverka normala fastighetsregleringar i
skogsmark. Enligt /anrbruks11ä11111de11 och fastighetshildni11gs111ymliglw1e11 i
Kopparhergs län kommer möjligheten att meddela beslut om förskott att
behöva utnyttjas mera regelmässigt vid större fastighetsregleringar.

6 Föredraganden
Niir en fastighetsiigare avverkar skog eller siiljer en rotpost skall intiiktcn av
skogsuttaget beskattas. Om viirdet eller förrådet av den skog som återstår
efter uttaget understiger det för honom giillande ingående viirdet eller
förrådet på skogen, har han r~itt till avdrag vid inkomstberäkningen.Avdraget
bestäms enligt värdemetoden eller virkesförråclsmetoclen. V;irclemetoden
utgår från minskningen av skogens viircle medan virkesförrådsmetoden utgår
från minskningen av skogens volym.
För att avdrag skall medges fordras normalt att elen skattskyldige kan visa
att v;irclet eller förrådet verkligen har nedgått under det ingående v;irclet eller
förrådet. Sådan utredning behövs dock inte om skogsuttaget görs i anslutning
till en fastighetsreglering vid vilken den skattskyldige åhiggs att betala
ersiittning för skog som genom regleringen tillförs fastigheten (skogslikvidl.
Sedan år 1959 finns niimligen en särskild avdragsregel som syftar till att göra
det möjligt att finansiera en skogslikvid med obeskattade intäkter från
skogsuttag. Avdrag medges med rotvärdet av uttagen skog upp till skogslikvidens belopp och uttaget föranleder diirför ingen omedelbar beskattning. Om
den särskilda ~1vdragsregcln tilliimpas, skall skogens ingångsviirdc anses ha
ncdgått med avdragsbeloppet.
Två förutsiittningar måste vara uppfyllda för att den särskilda avdragsregcln skall få tilliimpas. För det första skall skogsuttaget göras inom en viss
tidsperiod. Sedan ar 1965 begr;insas perioden av å ena sidan tidpunkten för
tilltriidet av den nya marken och å andra sidan av den tidpunkt då tre ar har
förtlutit från det att !Orrättningen har vunnit laga kraft. Vidare g~iller att den
skattskyldige skall ha ålagts att betala skogslikvicl. A nlragsriitten enligt
kommunalskattelagen ( 1928:370). KL kompletteras med en vidgad riitt att
anviinda skogskonto rör intiikter som hiinfrir sig till tiden el"tcr tilltriidct och
som skall redovisas för tidigare beskattningsår iin det för vilket skogslikviden
förfaller till betalning.
Under de senaste tio ären har v~iscntliga Lindringar gjorts i lagstiftningen
om fastighetsbildning. De skatteregler som det hiir är fr[1ga om har under
denna tid i stort 1;imnats ofr:iriinclrade. Den nya civilriittsliga ordningen har

Prop. 1977/78:188

23

bl. a. gett ägarna till fastigheter större möjligheter att få dessa ombildade
genom en och samma fastighctsbilclningsförriiltning. Om fastighctsiigarna iir
överens, finns möjlighet att föra över mark från en fastighet till en annan
fastighet mot vederlag enbart i pengar. S{1dan överföring skedde före
införandet av fastighetsbildningslagen (] 970:988). FBL dvs. röre år 1972, i
form avs. k. ensidigt iigoutbyte och sker numera som fastighetsreglering. Av
särskild betydelse för elen aktuella skattefrågan är att delägarrni i en
förrättning enligt FBL inte på samma siitt som var fallet enligt tidigare
lagstiftning disponerar över niir tilltriide av den nya marken skall ske.
Tillträdcstidpunkten bestiims enligt FHL av fastighetsbildningsmyndigheten
(FHM). Tillträde får enligt FBL:s huvudregel inte ske förrfo beslutet om
fastighetsbildning har vunnit laga kraft.
Lantbrukarnas skattedelegation har i en framstiillning bcgtirt att elen
särskilda avdragsrcgeln i KL och den siirskilda uppskovsregeln i skogskontolagen (1954:142) skall Lindras. Enligt delegationen räder f. n. osiikerhet om
hur reglerna skall tolkas, vilket medfört att tilWmpningen varierar. Delegationen finner det otillfreclsstiillande att reglerna inte tolkas enhetligt.
Osäkerheten om vad som gäller verkar hiimmande på den yttre rationaliseringen inom jordbruket och skogsbruket. Delegationen anser det nödviindigt
med särskild lagstiftning i ämnet. För att lagstiftarens syfte med avdragsrättcn skall nås, dvs. alt unclcrliitta rationaliseringsverksamhctcn, bör
reglerna anpassas till det förfaringssiitl som har visat sig liimpligt vid
fastighetsreglcringar. Reglerna bör enligt delegationen iindras i två avseenden. Det bör för det första uttryckligen slås fast att avdragsriilten också giiller
skogsuttag som görs efter det att ny mark faktiskt har tilltriitts men före den
tidpunkt för tilltriide som FBM bestiimmcr. Vidare bör det göras klart att
avdragsrätt inte förutsätter att FBM har meddelat beslut i crsiittningsfrägan
utan att ett skriftligt åtagande att utge skogslib·id iir tillriickligt. ;.;. ndringarna
bör ges retroaktiv giltighet och extraorcliniir besviirsriill in foras för skattskyldiga som har blivit för högt taxerade. I annat fall skulle många skattskyldiga,
som inte har fått sina avdragsyrkanclcn godkiinda drabbas mycket hårt. Enligt
delegationen har skattskyldiga efter kontakter med olika myndigheter fått
den uppfattningen att de gynnsamma skattekonsekvenserna skulle intriida
även om skogsuttagen gjordes innan FBM meddelat något beslut.
Vid remissbehandlingen har skattedelegationens flirslag fått ett blandat
mottagande. Många remissinstanser vitsordar alt den tolkning som reglerna
har getts på senare tid kan föranleda problem för ration;tliseringsverksamhcten. Man har också uttalat llirståelse fiir de svårigheter som uppkommer f'ör
skattskyldiga som - ofta i förlitan på besked från olika myndigheter - har
räknat med att reglerna skall tolkas på det siitt delegationen förordar. nera
remissinstanser har dock motsatt sig t<irslagcl. Bl. a. riksskatteverket fRSVl
har anfört att de civilriittsliga och de skatteriittsliga reglerna bör bygga på
samma principer. Vidare har vid remissbehandlingen framhållits att instillllet fastighetsreglering har kommit att utnyttjas a\· rena skattcsUI. Ftt
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genomförande av förslaget skulle. anses det, understryka den skattefavör
som den fastighetsiigare har som utökar sitt skogsinnehav genom fastighetsreglering i s@let for genom köp. En genomgående uppfattning är att frågan på
liingre sikt bör lösas i ett större sammanhang.
för egen del far jag anföra följande.
Möjligheten för den som deltar i ombildning av fastigheter att betala en
skogslikvid med obeskattade medel har onekligen underlättat jordbrukets
och skogsbrukets yttre rationalisering. Erfarenheten visar dock att skattereglerna inte iir helt anpassade till den omfattande lagstiftning som under senare
år har genomförts på fastighetsbilclningsområdet. Den siirskilda avdragsregcln har kritiserats från olika utgångspunkter. Enligt Lantbrukarnas skattedelegation bör regeln justeras sä att man undviker en alltför restriktiv
tilliimpning. Flera remissinstanser anser att man i stiillet bör göra en mer
genomgripande översyn av avdragsreglerna vid skogsuttag i syfte att
förhindra ett obehörigt utnyttjande av avdragsrätten och för att skapa
skattemiissig neutralitet mellan olika former a\' tillskottsförviirv av skog.
Kraven på en mer genomgripande översyn grundas på !lera omstiindigheter. t\ vdragsmöjligheterna iir betydligt större när en fastighetsiigare förvärvar
tillskottsskog genom fastighetsreglcring iin när tillskottsförvärvet sker
genom vanligt köp. I det förra fallet medför den nu aktuella avdragsregeln att
tl)rviirvet kan finansieras med obeskattade intäkter från skogsuttag. Vid
vanligt köp medges avdrag normalt endast under förutsiittning att elen
skattskyldige kan visa att det ingående viirdet eller förrådet på hela
skogsinnehavet har nedgått genom uttag av skog. Ändringarna på fastighetshildningsomddet har inneburit bl. a. au fastighctsiigarna har betydligt större
möjligheter än tidigare att få fastighetsindelningen iindracl enligt sina
önskem[1l. Tillskottsförv~irv av skogbiirancle mark har ocksa i allt större
utstrih:kning kommit att ske genom att fastigheter ombildas. Många
remissinstanser anser att avdrag hiirigenom har kommit att medges i en av
skattelagstiftaren inte avsedd omfattning. Vid remissbchandlingen har förts
fram förslag å ena sidan om att ändra grunderna för den sHrskilda
avdragsriitten vid fastighetsreglering så att avdraget i högre grad görs
beroende av fastighetsregleringens betydelse för den yttre rationaliseringen i
det enskilda fallet och å andra sidan om att generellt ut vidga möjligheterna till
avdrag \id tillskottsköp.
Jag delar uppfattningen att det inte Ur önskviirt att skattemässiga hiinsyn
blir a\·görande för valet av förv~irvsform. Större skattemässig neutralitet
mellan olika former av tillskottsfördrv behövs alltså. Det finns mycket som
t;1lar för att möjligheterna till avdrag vid tillskottsköp bör ökas samtidigt som
man i viss utstriickning hegriinsar avdragsriitten vid fastighetsreglering. Som
framhållits vid remissbchandlingen bör sådana iindringar genomföras som ett
led i en mer omfattande översyn av skogsheskattningen. En sådan översyn
har också inletts. Inom budgetdepartementet har utarbetats promemorian
(L)s B 1978:2) Beskattning av skogsbruk. I promemorian beskrivs två
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alternativa metouer för elen framtiua beskattningen av skogsinkomster.
Metoderna skiljer sig åt i första hand vad giiller beskattning vill avyttring av
skogsfastigheter. Vid skogsuttag under innehavstiden iir metoderna likartade
och innebär i denna del bl. a. att tillskottsförviirv av skogbiirande mark alltid
till avseviircl del skall kunna finansieras genom skogsuttag. Detta avses bli
möjligt oavsett om förviirvet sker genom köp eller fostighetsreglering. Några
siirskilda regler som tar sikte på rationaliseringsfårviirv har med denna
avdragskonstruktion inte ansetts behövliga.
Förslaget till nya skogsbcskattningsregler iir r. n. under remissbehandling.
Sedan remissinstanserna har lämnat sina synpunkter kommer statsmakterna
inom en snar framtid att tå ta stiillning till hur skogsbeskattningen i
fortsiittningen skall utlörmas. Mot den bakgrunden anser jag det uteslutet att
i detta lagstiftningsiiremlc göra någon mer genomgripande omprövning av
avdragsriitten för likvidutgivare. Vad som kan komma i frilga iir endast
sådana justeringar som kan behövas för att inom ramen för den nuvarande
principiella utformningen av avdragsriitten få en avsedd och enhetlig
tilliimpning.
Enligt bl. a. RSV innebiir nuvarande regler att elen siirskilda avclragsriitten
föreligger endast om tillträde har skett efter beslut av FBM. Vidare krii\·s
enligt RSV att FBM har meclclclat ersättningsbeslut. RSV:s uppfattning om
riittsliiget iir dock inte oomstridd. Remissbehandlingen har visat att avdragsregeln vid elen löpande taxeringen har tolkats på olika siitt. Nagra klarliiggamle avgöranden från regeringsriitten finns inte. Resultatet har blivit att det
f. n. råder en ganska stor osiikerhet på området.
Redan denna osäkerhet gör en justering angeliigen. Frågan iir då vilken
lösning som i sak är liimpligast. Syftet med reglerna iir att stimulera
fastighetsägare att medverka till ombildning av fastigheter. Denna effekt
upp näs genom att skogslik vider fär betalas med obeskattade medel. Den
tolkning som RSV har luresprakat innebiir att avdrag inte kan medges förriin
tilltriide enligt FBL har skett. I praktiken iir det vanligt att likviden redan har
betalats vid denna tidpunkt. Detta hUnger samman med den långtgaende
avtalsfrihet som parterna har enligt FBL. Om FBL:s Wmplighetsvillkor Ur
uppfyllda, kan fastighetsregleringen normalt ske på det siitt parterna har
äsyftat i sitt avtal. FBM kan också normalt lligga den överenskomna
erslittningen till grund för sitt ersiittningsbeslut. Ofta förvissar sig parterna
om all avtalet kan fullföljas på avsett siitt. Fastighetsligarna kan således med
stor siikerhet förutse resultatet av förriittningen innan FBM:s beslut har
meddelats. Det kan av Oera sklil vara angehiget för dem all göra sina
dispositioner innan fBM:s formella beslut loreligger. Avdragsregeln skulle
biittre (vila sitt syfte. om de förmånsbehandlade skogsuttagen fick inledas
redan niir den nya marken faktiskt har tilltriitts och avdraget få göras redan
nlir storleken av skogslik viden iir klincl för den skattskyldige.
En annan synpunkt bör också beaktas. En restriktiv utformning av
avdragsriitten kan missgynna vissa kategorier av skattskyldiga. Den som har
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stark ekonomisk stiillning har ofta möjlighet att skjuta upp skogsuttagen till
dess att avdragsriitten intriider. En skattskyldig med siimre ekonomi kan
diiremot vara tvungen att göra skogsuttaget omedelbart för att skaffa fram
pengar till betalning av skogslikviden. Niir avdragsrätten väl inträder lägger
kanske skogsvårdssk~il hinder i vägen får ytterligare skogsuttag. Avdraget
kan då inte utnyttjas alls. Konsekvenser av nu antytt slag kan med fog
uppfattas som oriiltvisa.
Även ett annat skiil talar för ändring. I samband med att FBL trädde i kraft
gjordes bara en formell ändring av avdragsregeln. De nya fastighetsbildningsreglerna kom dOl:k att påverka bedömningen av niir tillträde i skatterättslig
mening skulle anses ske. Många av de skattskyldiga som berörs av reglerna
har inte uppm;irksammat detta förhållande. Att så är fallet är inte förvånande
eftersom det hiir rör sig om komplicerade civilriittsliga och skatterättsliga
frågor. Ofta torde inte heller de olika myndigheter som de skattskyldiga har
haft kontakt med i anledning av fastighetsregleringar ha riiknat med att
avdragsregeln skall tolkas så restriktivt som bl. a. RSV förordar. Ett stort antal
besviirsrnål föreligger där skattskyldiga i förlitan på avdragsriitt har gjort
skogsuttag efter det faktiska tillträdet eller innan FBM har meddelat
ersiittningsbeslut och där köpeskillingen för den sålda skogen har använts för
att betala skogslikvider. En vägrad avdragsrätt skulle drabba många av dessa
skattskyldiga härt.
Mot skattedelegationens förslag kan invändas att en tidigareläggning av
avdragsriitten strider mot principen att riitten till avdrag för värdeminskning
av skog skall förbehällas ägare av fastighet. För min del anser jag inte att detta
iir 11[1go11 avgörande inv;indning. Man bör kunna medge avdrag vid skogsuttag som sker efter det faktiska tillträdet även om äganderättsövergången
skulle anses ske vid senare tidpunkt. En förutsättning för avdraget bör dock
vara att l'astighetsregleringen sedermera genomförs. Jag återkommer strax till
elen frågan.
Flera remissinstanser har framhållit att de ifrågavarande reglerna har
kommit att utnyttjas på ett otillfredss!Lillandc siitt. Den justering av reglerna
som skattedelegationen har begiirt kan emellertid inte anses ha någon
egentlig betydelse för denna problematik. Som jag tidigare antytt torde den ·
som av rena skatteskiil väljer att utöka sitt skogsinnehav genom fastighctsrcglering i stiillet för genom vanligt köp ofta vara i den situationen att han lika
v~il kan viinta med skogsuttaget. En sådan fördröjning kan cliiremot vara
omöjlig eller i vart fall till nackdel för den som av rationaliseringsskäl deltar i
fastighetsreglcring. Det iir också viktigt att här beakta den omläggning av
realisationsvinstbeskattningen som gjordes år 1976. Niir fastigheten sedermaa avyttras skall medgivna avdrag för viirdeminskning av skog numera
återföras med indexuppräknade belopp vid beräkningen av realisationsvinst.
Avdragen kan siigas i princip medföra endast ett uppskov med beskattningen ·
och inte nägon definitiv skattefrihet.
Nf1gra remissinstanser har ifrågasatt om inte 1977 års ändringar i FBL för
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framtiden tillgodoser skattedelegationens krav. Så kan emellertid inte anses
vara fallet. Alldeles bortsett från alt de nya fastighetsbildningsreglerna inte i
första hand är avsedda för förrättningar i skogsmark gäller alltjiimt att FBM:s
tillträdesbeslut inte kan föregå fastighetsbildningsbeslutel. Av den föregående redogörelsen framgår att det är vanligt att fastighetsiigarna kommer
överens om att tillträde skall ske på ett tidigare stadium.
Av nu anförda skäl förordar jag att elen särskilda avdragsregeln justeras i
huvudsaklig överensstämmelse med vad skattedelegationen har yrkat.
Bestiimmelsen i skogskontolagen bör samtidigt anpassas till den iinclracle
avclragsregeln.
En grundläggande förutsättning för avdrag bör vara att skogsuttaget har
gjorts efter det att fastighetsbildning har sökts. Det bör i övrigt räcka att
skogsuttaget har gjorts efter en överenskom men lid punkt för ti lIt räcle. Denna
tidpunkt bör kunna dokumenteras genom skriftligt avtal. Detta iir av särskild
vikt niir skogsuttaget har gjorts på annan mark Lin den som berörs av
förrättningen. Även sluttidpunkten för de förmånsbehancllacle skogsuttagen
bör jLimkas med hiinsyn till ändringarna i fastighetsbilclningslagstiftningen.
F. n. gäller att uttaget skall ha gjorts senast tre år efter det lagakraftiigande
beslut om faststiillelse av förrättningen föreligger. Något faststiillelseförfarancle finns inte enligt FBL. Treårsfristen bör i sUllet räknas från den tidpunkt
då förrättningen i sin helhet har vunnit laga kraft och tillika uppgift om
fastighetsbildningsåtgiirden - eller i förekommande fall fastighctsbildningsåtgärderna - har införts i fastighetsregistret.
Avdraget enligt elen särskilda avdragsregeln får inte överstiga rotvärdet av
elen skog som har tagits ut under den ifrågavarande perioden. Avdraget får
inte heller överstiga den skogslikvid som utgår. Avdragsriitten bör emellertid
kunna inträda redan innan FBM har meddelat ersiittningsbeslut. Det bör vara
tillräckligt att den skattskyldige har åtagit sig att crliigga skogslikvid. Det iir
rimligt att kräva att också betalningsåtagandet har gjorts skriftligen.
Diirigenom under!Uttas taxeringsmyndigheternas kontroll.
Sammanfattningsvis bör enligt mitt förslag följande förutsiittningar för
avdrag enligt specialregeln gälla. Skogsuttagen skall ha gjorts efter det att
fastighetsbilclning har sökts. Vidare skall uttagen ha gjorts antingen sedan
tillträde av elen skogbärande marken har skett enligt 5 kap. 30 ~ eller 5 kap.
30 a ~ FBL eller också efter elen tidigare tidpunkt för tilltriide som giiller enligt
skriftligt avtal som den skattskyldige har ingått. Uttagen får inte göras senare
iin tre år efter det att förrättningen har vunnit laga kraft och registrerats.
AvdragsrLitten inträder när antingen ersättningsbeslut enligt 5 kap. 15 ~ FBL
eller beslut om förskott enligt 5 kap. 30 ~eller 5 kap. 30 a ~ FBL har meddelats
eller vid den tidigare tidpunkt då den skattskyldige skriftligen har föagit sig att
betala skogslikvid som sedermera också utgår. Vad hiir sagts giiller inte bara
vid fastighetsrcglering utan kan hli aktuellt också vid klyvning.
Den siirskilda besliimmelsen i 2 ~ skogskontolagen bör lindras si\ alt den
korresponderar med avdragsregeln i KL. Jag föreslår ocksä att det nuvarande
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andra styd.:ct i paragrafen upphiivs. Förslaget i denna del J'iiranleds av att
mottagaren av en skogslik\·id efter 1976 års omWggning av realisationsvinstbeskattningen beskattas emlast inom ramen för realisationsvinstreglerna.
Samtidigt bör en ml.idiindring göras i 42 a ~ I mom. taxeringslagen
( l 956:623 ).
Som jag niimnt forutsiitter a\'drag enligt specialregeln i KL att den
skallskyldige verkligen skall betala skogslikvid. Blir sä inte fallet iir det
angeliiget all medgivet avdrag kan undanriijas. Enligt min bedi.inrning torde
hehm· a\· riittelse utanllir den ordinarie taxeringens ram f'iireligga endast i
undantagsfall. men jag anser det iindi1 befogat att fi.ir dessa fall inflirn en
siirskild regel. Om a\'drag har medgivits enligt specialregeln och det
sedermera knnstateras all den skattskyldige inte skall betala skogslikvid t. ex. till följd av att fastighetsreglering inte kommer till stånd - hör diirför
beskattning kunna ske på samma siill som vid ertertaxering för det
hcskattningsär dä avdraget har medgivits. \fotsvarande giillcr om den
skattskyldige genom ersiittningsbeslut visserligen har ålagts all betala
skogslik\·id men likviden uppgår till liigre belopp iin det meclgi\'na a\'draget.
Har avdraget medgivits för llera beskallningsår, skall naturligtvis det
sammanlagda avdraget jiiml'öras med skogslik \'idens belopp. liar t. ex.
~1\·drag för ett\'art av beskattningsåren 1-3 medgi\'its med 60 000 kr .. kan
riittelse ske om det framkommer att skogslikviden iir Wgre iin 180 000 kr.
Cppgär exempelvis skogslikviden till 100 O<JO kr .. skall avdraget begriinsas till
40 000 kr. för år 2 och hela avdraget för år 3 undanröjas.
Jag anser inte att det föreligger något behov av att införa en motsvarande
riillelseregel i skogskontolagen.
Det aterstår sä all ta stiillning till hur övergångsbestiimmclserna skall
utformas. fl3L tr~idde i kraft den I januari 1972. Av skiil som har redovisats
tidigare bör den siirskilda avdragsregeln få tilbmpas retroaktivt rr. 0. m. 1973
i1rs taxering. Skattskyldig som inte har fäll yrkat avdrag bör ges riill att fii. en
Jagakrath'unnen taxering prövad i siirskild ordning, om avdragsriitt skulle
föreligga enligt de nya hestiimmelserna.13esviiren bör ha anförts senast den 30
juni 1979.
I princip innebiir den föreslagna justeringen en uppmjukning av villkoren
for avdrag. I ett visst avseende kan dock iindringen komma att innebiira en
skiirpning. Jag syftar hiir på att som fi.irutsiittning frir avdrag enligt
jndringsförslaget giiller bl. a. att skogsuttaget inte får ha gjorts före ansökan
om fastighetshildning. Det kan inte uteslutas att viss del av de skattskyldiga,
vilkas a\'llrag senare har satts i fråga. har avverkat skog eller gjort en
rotllirsiiljning innan fastighetsbildning söktö. Samma skiil som ligger till
grund J'ör retroaktiviteten talar IOr att detta f'iirhi1llancle inte bör utesluta
~1nlragsriitt. 1lar uttaget gjorts före ikrafttriidandet, anser jag all det i hiir
avsedda fall hiir vara tillriickligt 0111 fastighetsbildning har sökts senast den 31
ch·ember 1978.

Prop. 1977/78:188

29

,:\ndringen i skogskontolagen bör tillämpas första g[111gen vid 1979 ärs
taxering.
Jag vill slutligen understryka att de justeringar som jag hiir har foreslagit
har till syfte endast att lösa ett akut tillämpningsproblem. A \'Sikten iir att
inom en snar framtid mer långsiktigt reglera de aktuella frågorna inom ramen
för det mer genomgripande lagstiftningsarbete som förest[tr på skogsbeskattningens område.

7 Hemställan
Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen att antaga inom budgetdepartementet uppriittade förslag
till
I. lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370).
2. lag om iindring i skogskontolagen (]954:142).
3. lag om iindring i taxeringslagen ( 1956:623).

8 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens övervilganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden
har lagt fram.

