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Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens v;ignar 

OLA ULLSTEN 

INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att belopp. som i räkenskaperna avsätts för att 

tiicka framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle o. d .. skall vara 
avdragsgillt vid inkomsttaxeringen. Rege1ingen - eller efter regeringens 

bemyndigande riksskattcverket - skall årligen fastställa föreskrifter om 

hur del avdragsgilla beloppet skall beräknas. De nya reglerna skall enligt 

förslaget tillämpas fr. o. m. 1979 ä.rs taxering. 

1 Rik.\dagen 1978/79. I sam/. Nr 39 
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Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 19 28: 370) 

Hiirigenom föreskrivs att i anvisningarna till 41 ~ kommunalskattelagen 
( 1928: 370) skall införas en ny punkt. I b, av nedan angivna lydelse. 

N111·ari1111fr lyddl'I' Fiifl's/11gen /yddse 

Anvisningar 
till 41 ~ 

I. h. Fijl"l'/11g, .10111 d1frer kiim
f.:r<(/tsanliiggning .. ti'ir m·drag Ji"ir 
helop11 so111 i riike11.1·k1111erna .fi"jr h1'
s/.:11ttni11gsiirl't lll'siitts .fi"ir all tiic/.:11 
.fi"irctuget.1 utg(ficr _fi"ir ji·amtida 
hantering 111· 111hriim /.:iirnhriin.1/e. 
radioa/.:tii't mfal/ o. d. A 1·dmg 
medgn· dock e11d11st .fi"ir den del 111· 

lw11/1'ri11g.1·111g(ftema som hdiipcr 
/){l den 1·er/.:.rn111he1 som hed1fri1s 
under hes/.:1111ningsilret eller tidi
g11re. Regeringen eller e_fier rege
ringens hnnyndigande ri/.:ss/.:1111e-
1·1·r/.:e1 utfiirdar 1/rlige11 }i"ires/.:r(ftl'r 
Ffr herii/.:ning 111· lll'lirager. lv!l'dgi
vet 111·,Jrag skall <itl'l:fi"iras till hc
s/.:111/ning niiszti'ilj11nde heskatt
n i ng .1·1/ r. 

V11d i Ji.ir1•g1iendl' stycke s11gts 
giil/er 1fre11 i_ti·tlga 0111.fi"ire111g, som 
icke d1frer /.:iirnf.:n(/i.rn11higg11i11g . 
. 1·1h·id11 fiiret11get 11101 .f("ir.1ko11she-
111/ni11g ll111git sig alt srnr11 _l{"ir 
.fiwnrida utgifier Ffr /111111eri11g 111· 

11thrii111 /.:iimhriinslc. radioa/.:tii·r 
111:fi1ll 0. d. 

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag, dti lagen enligt uppgift 
pä den har utkommit fr~m trycket i Svensk författningssamling, och tilläm
pas for~ta gtmgen vid 1979 års taxering. 
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Fiiredragande: statsrädet Mumlebo 

Proposition om avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärn

bränsle 

I Inledning 

Svensk brnbränsleförsörjning AB (SKBF) har i en skrivelse till regering

en anhållit om att uttryckliga avdragsregler införs för belopp som avsälts 

för att tiicka framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle o. d. I 

skrivelsen har SKBF anfön hl. a. att det f. n. lir ovisst i vad mån sådana 

avsiittningar är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. 

2 !\uvarande regler 

Inkomst av rörelse skall i skattehänseende beräknas enligt hokförings

miissiga grunder. Detta inncbiir att hänsyn skall tas inte bara till inkomster 

och utgifter i rörelsen utan även till lager, fordringar och skulder vid 

heskallningsåreb ingäng resp. utgång. Hänvisningen till bokföringsmässi

ga grunder medför vidare att den skattemässiga inkomstheräkningcn skall 

ske på grundval av de redovisningsregler som finns i civilrättslig lagstift

ning, i första hand hokföringslagcn ( 1976: 125). BFL. En grundläggande 

regel i BFL iir att bokföringsskyldigheten skall fullgöras på siitt som över

ensstiimmer med god hokföringsscd. 

För alt resultatberäkningen skall bli riktig fordras att inkomster och 

utgifter avseende viss prestation hänförs till samma period. Ofta brukar 

denna period bestämmas från inläktssidan. Sedan det fastslagits vilka 

i ntäktsbclopp som skall hänföras till perioden måste häremot svarande 

kostnader periodiseras fram. Den allmänt tillämpade principen är att intäk

terna hänförs till den tidpunkt då varan levererats och företaget i samhand 

med detta antingen erhåller kontant hetalning eller skriver ut faktura. Vid 

~ Riksdagen 197/i/79. I sam/. Nr 39 
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denna tidrunkt lir det emellertid inte ~;iikcrt att alla utgifter. som fiiranleds 

av leveransen. har urpkommit. Fraga kan exempelvis vara om garantiför

pliktelser frtm säljarens sida eller att ;äljaren utfäst sig <1tt utan ersiittning 

utföra vissa komrletterande arbeten på den sålda egendomen. Om utgifter 

for ataganden av detta slag infaller efter den period till vilken intäkterna 

hiinförts mäste säljaren - för att uppf~;lla kravet pa god redovisningssed -

göra en avsättning i sill bokslut med belopp svarande mot de beräknade 

framtida utgifterna. Sker ingen sådan avsättning kommer resultatet för det 

räkenskapsår. da intiiktema redovisats, att bli för högt och resultatet för 

det räkenskapsf1r, di\ säljaren infriar sina förpliktelser. att bli för lågt. 

I kommunal skattelagen ( 1928: 370). KL. fanns ursprungligen inte nf1gra 

uttryckliga regler om avdrag för belopp som avsiitts för alt tiicka framtida 

utgifter för levererade produkter o. d. Enligt tidigare rraxis torde dock 

avdrag ha medgivits om det var utrett att de avsatta beloppen var förenliga 

med allmänna bokföringsmässiga grunder och god köpmannased. Fr. o. m. 

mitten av 1960-talet inträffade emellertid - i\tminstone såvitt avstlg avdrag 

för garantiavsättningar - en avsevLrd skärpning av praxis. I ett känt 

rättsfall från år 1964 <RN 1964 3: 10) vägrades sålunda avdrag för avsiitt

ning till garantifond under motivering att de risker för skadeståndsskyldig

het som företaget stod inte var av s:\dan särskild art och omfattning att 

företaget i anledning härav borde erhälla avdrag. Innebörden av detta och 

senare rättsfall (t. ex. RN 1969 3: 10) torde ha varit att garantiutgifter. som 

var i stort sett lika stora år från år, behandlades som löpande driftkost

nader. Den skattemässiga hedömningen på detta område torde därmed ha 

avlägsnat sig från företagsekonomiska och redovisningsmiissiga syn

punkter. 
Delvis som en reaktion mot skattedomstolarnas restriktiva inställning 

infördes är 1973 särskilda regler om r~itt till avdrag för framtida garantiut

gifter <rrop. 1973: 207. SkU 1973: 76. SFS 1973: 1057). De nya bestiimmel

serna fördes in i en ny punkt, I a. av anvisningarna till 41 ~ KL. Enligt 

huvudregeln i denna anvisningspunkt får avdraget inte överstiga ett belopp 

motsvarande utgifterna under det löpande räkenskapsåret till följd av 

garantiförpliktelser. Den skattskyldige har dock möjlighet att få avdrag 

med högre belopp än vad som följer a11 huvudregeln bl. a. om en betyd;mde 

ökning av de utestående garantiföq::liktclsernas omfattning skett under 

beskattningsåret eller om en väsen!li!! del av de utestäende förpliktelserna 

har en garantitid som betydligt överstiger två år. Som allmiin förutsättning 

för avdragsrätt giiller att avsättningen sker öppet i räkenskarerna. Medgi

vet avdrag skall återföras till beskattning niistföljande beskattningst1r. Det 

för varje år beräknade avdraget iir således i princip oheroende av hur stor 

före~ående ars garantiavsättning är. 
Som framgått av det sagda tar 1973 i\.rs lagstiftning sikte endast på 

avdrag för framtida garantiutgifter. Fragan om avdragsriHt för avsättningar 

avseende andra slag av framtida utgifter behandlas således inte. R~ittsliiget 
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ptl sistnämnda omrillle torde därför fortfarande vara i viss mfm oklart. 

Nägon fast praxis angaende den skattemiissiga bedömningen av avsätt

ningar för framtida utgifter för exempelvis omhändertagande av avfallspro

dukter i tillverkningsprocesser finns inte. Niimnas kan dock att företags

skatkhcrcdningens slutbetiinkande <SOU 1977: 86) Heskattning av företag 

innehåller ett förslag om a\'drag för framtida exploateringskostnader i 

byggnads- och tomtriirelse. Beredningen anför i det sammanhanget att det 

torde strida mot god redovisningssed att bokföra kiipeskillingen för för

stllda tomter som intäkt i rörelsen utan att reservera ett belopp motsvaran

de viin.lct av eventuella framtida utfästelser. Enligt beredningen bör därför 

skattskyldig, som ::\.tagit sig att utan ersiittning utföra arbete pä en avyttrad 

fastighet, fä avdrag med belopp som i riikenskaperna avsätts för att tiicka 

utfästelsen. Överstiger det avsatta beloppet uppenbarligen utfästelsens 

viirde pä balansdagen skall dock avdraget reduceras. Beredningens förslag 

har iinnu inte föranlett nagot ställningstagande från regeringens sida. 

3 SKBF:s skrivelse 

I sin skrivelse har SK BF anfört bl. a. följande. 

Behovet av elkraft i Sverige tillgodoses numera till väsentlig del genom 
produktion i kiirnkraftanliiggningar. År 1977 beräknas produktionen uppgå 
till ca 20 TWh. motsvarande mer iin 20~;;., av landets elkraftproduktion. 

Vid kiirnkraftproduktion användes förädlat uran såsom briinsle. Kostna
derna för briinslct hiinför sig icke enbart till processer för elproduktionen i 
reaktor utan iiven till processer därefter. Utbriint kärnbränsle mftste om
hiindertas och kan antingen bli föremfd för s. k. upparbetning eller för 
direktdeponering. I förra fallet transpor1eras bränslet - efter förvaring 
under viss tid vid reaktorn - till en upparbetningsanfäggning. där bränslet 
separeras i tre delar. niimligen uran och plutonium, som återföres. samt 
avfall, som solidificras. Avfallet lagras i mellanlager för att senare slutfor
varas i bergdepii. Vid direktdeponering sker mellanlagring och därefter 
slutförvaring av briinslct direkt utan upparbetning. Gemensamt för alterna
tiven giillande hantering av det utbrända briinslet iir att de sträcker sig över 
en mycket ltmg tidsperiod och lir förenade med väsentliga kostnader. 
Omhiindertagande erfordras ocksi\. av s. k. reaktoravfall. dvs. låg- och 
medclaktiva iimnen, ~åsom pappers- och textilavfall m. m .. vilket ocksä 
sker genom ingjutning och följande slutförvaring av detta. 

Va1je kraftföretag. som har kärnkraftproduccrande anläggningar. har 
givetvi~ ansvaret för att godtagbar hantering sker av utbränt briinsle och 
reaktoravfall frim företagets anHiggningar. Enligt av riksdagen antagen lag. 
den s. k. villkorslagen. erfordras för att kämkraftanläggning skall fä tagas i 
drift att kraftföretagen visar att det utbriinda bränslet kan omhändertas på 
ett betryggande siitt. Samordning av kraftföretagens åtgärder i angivet 
avseende sker fr:imst inom Svensk Kiimbriinslcförsörjning AB (SKBF), 
som bildades är 1972 enligt cn överenskommelse mellan Statens Vatten
fallsverk. Sydsvenska Kraft AB och Oskarshamnsverkels Kraftgrupp AB 
för all planera. samordna och vidtaga iitgiirder syftande till att främja 
landets försörjning med kämbriinslc. 



Prop. 1978/79: 39 6 

Kraftföretagen medr1iknar i sina p1iskalkyler och sina hriinslckostnadcr 
vid elproduktion i kämkraftanläggniPgar 1iven de kostnader som uppkom
mer efter elproduktion för utbränt bränsle. Detta iir nödvtindigt dels för att 
fä tiickning för och en riktig fördelning pä elabonnentt:rna av kostnaderna 
för hantering av utbränt br1insle. dels för att säkerställa erforderlig behand
ling av detta. 

De kraftföretag som driver kiimkraftstationer. gör numera följdenligt 
särskilda avstittningar·i r~ikenskaperna för framtida kostnader för hantering 
av utbränt bränsle. Sädan avsiittning kräves enligt god redovisningssed 
och gällande hokföringslag. Kravt!l stisom det angivits av revisorscxpertis 
innch1ir. att avsättning skall göras öppet och i separat post med rubricering 
som anger karak tiiren av avsättninger. 

Av viisentlig betydelse 1ir naturligtvis att dylika avsättningar även godtas 
vid beskattning - på liknande sätt som gäller t. ex. för avsättning för 
framtida kostnader för pensioner - med hänsyn till hl. a. att de framtida 
kostnaderna för hantering av utbränt bränsle uppgår till avsevärda belopp. 
En särskild lagstiftning som fastlägger en sådan rätt till avsättning och som 
anger regler att gälla i samband härmed synes erforderlig, då gällande 
skatte lagstiftning icke utan vidare torde kunna åberopas i fråga om rätt att 
göra dylika avsättningar och närmare bestämmelser härom saknas. 

I bilagor till SKBF:s skrivelse har uppskattningar gjorts av kostnaderna i 

1977 års prisnivå för hantering av utbränt bränsle såvitt gäller 1970- och 

1980-talets kiirnkraftsproduktion. Med utgångspunkt i dessa beräkningar 

bedöms en avsättning på 7 kr. per MWh (milj. wattimmar) som motiverad. 

För de sex kärnkraftverk som f. n. är i produktion skulle de årliga avsätt

ningarna uppgå till sammanlagt omkring 140 milj.kr. 

4 Föredragandens överväganden 

Företag som producerar elkraft i kärnkraftsanläggningar har att svara för 

mycket stora utgifter för omhändertagande av utbränt kärnbränsle och 

radioaktivt avfall. Likasti aktualisera~. särskilda utgifter för avlägsnande av 

radioaktiva komponenter o. d. från rn kärnkraftsanläggning, när denna i 

framtiden skall tas ur drift. De nu nämnda utgifterna uppkommer lång tid 

efter det att elkraften framställts. För att det av företaget redovisade 

resultatet skall ge en korrekt bild av verksamheten krävs därför att företa

get gör siirskilda avsättningar i räkenskaperna för att tlicka de framtida 

utgifterna för hanteringen av utbrtint bränsle o. d. Att ta upp köpeskillingen 

för levererad elkraft som intäkt utan att göra en reservering för kommande 

hanteringsutgifter torde s:ilunda inte vara förenligt med god redovis

ningssed. 

Inkomst av rörelse skall enligt 41 * KL beräknas enligt bokföringsmässi

ga grunder. Detta innebär normalt att ett i enlighet med god redovis

ningssed uppr1ittat bokslut kan läggas till grund för beskattningen sävida de 

i bokslutet tillämpade v;t.-deringsprinciperna inte stär i strid mot uttryck

liga regler i skattefö1fattningama. N ägra allmänna bestämmelser om av-
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drag for av~iittningar avsl'cndc framtida utgifter finn" intl'. Denna avsak

nad av u11ryckliga n:glt:r kunde i och för sig leda till slutsatsen att avsiitt

ningar. som iir nödviimliga för att uppfylla kravet pfl god rcdovisningsst:d. 

ockst1 iir avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. I fraga om avsiiltningar för 

framtida utgifter har i::mellertid. som framgått av min tidigare liimnadt: 

redogörelse. skattedomstolarna inte alltid godtagit ett företagsekonomi"kt 

synsiitt. Avdrag har sålunda i flera fall viigrats för avsiit!!lingar som frirn 

redovisningsmiissig synpunkt varit motiverade. 
Oen nu antydda konflikten mellan god redovisningssed och den taxc

ringsmiissiga hehandlingen har i viss män mildrats genom 1973 !1rs lagstift

ning om avdrag för garantiavsättningar. Sttvitt giiller andra typer av framti

da förpliktelser iin garantitttaganden iir det emellertid inte uteslutet att det 

alltjlimt föreligger viss motsiittning mellan den företagsekonomiska och 

den skattemässiga bedömningen. Mot denna bakgrund anser jag att frågan 

om ditt till avdrag för framtida utgifter för hantering av uthri\nt brnbriinsle 

bör li:isa~ genom att uttryckliga avdragsregler förs in i KL. 

Som jag tidigare päpekat har företagsskatteberedningen i sitt slutbetiin

kandc tagit upp ett spörsmtd som har anknytning 1ill den av SKBF viickta 

frägan. nämligen hyggnadsförctags avdragsrätt för helopp som avsiitts för 

att tiick<i gjorda exploatc1ingstitaganden. Skäl kan diirför anföras för att 

hela denna skattemiissiga rrohlematik horde h1.:handlas i ett -.ammanhang. 

Frtlgan om rätt till avdrag för framtida exploate1ingsutgifter kan emellertid 

knappast avskilja;, frän övriga av foretagsskatteberedningen lämnade för

slag beträffande heskattning av hyggnadsrörel-.e och tomtrörelse. En pro

position rörande skatteregler för byggnadsfört:tag m. tl. kan överliimnas till 

1iksdagen tidigast under våren 1979. Sf1vitt gäller kUrnkrafhförctagens riitt 

till avd mg för framtida hanteringsutgiftcr synes dock ett st1dant dröjsm!1l -

med tanke bl. a. pi1 avdragsrättens stora ekonomiska hetydelse - klart 

ofömpligt. Jag anser dii1for att den av SKBF viickta frågan hiir Jiisas nu 

utan hinder av att den skattcmiissiga hehandling1.:n av exploateringsutgiftcr 

i byggnads- och tomtrörelse prövas i ett senare skede. 

Enligt min uppfattning hiir en reglering av avdragsriitten för framtida 

utgifter för hant1.:ring av utbrlint kiirnbriinsle grundas pä samma principer 

som lag~tiftningcn om avdrag för garantiutgifter. Utgångspunkten hör stde

dcs vara att avdrag medges för avsiittningar som framstär som företagseko

nomiskt motiverade. /\v detta följer att avsiittningen skall hiinföra sig 

uteslutande till hantering~utgiftcr för slldant kiirnhriinslc som anviinh vid 

elkraftsproduktion som iir intiiktsredovisad under beskattningst1rct eller 

tidigare. Hanteringsutgifter för kiirnhriinsle som anviints vid produktion 

som iinnu pt1 halansdagen inte intiiktsredovisats bör alltsi1 inte fa medriik

nas. Vidare skall avsiittningen avse endast <1dana utgifter som uppkom

mer efter balansdagen. Avsiittni;igen bör göras öppet i företagets riiken

skaper. I likhet med vad snm gäller betriiffande garantiutgifter nch for 

att avsiittningens storlek skall bestämmas enbart p[1 grundval av förhallan-
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dena pi1 balansdagen - bör meJgivct avdrag äterföras till beskattning 

niistfoljande beskattningsi1r. 

Det ligger i sakens natur att det inte gfir att exakt foststlilla hur stora 

utgifterna för hantering av det kiirnbriinsle, som intliktsrcdovisats t. o. m. 

balansdagen. kommer att bli. Beriikningen av dessa framtida utgifter p[1ver

kas bl. a. av de säkerhetsforeskrifter i fräga om bearbetning. lagring och 

förvaring av utbriint k;irnbriinsle m. rr. som statsmakterna vid olika tillfal

len kan komma att äHigga de kiirnkraitsproducerande företagen. Utgifter

nas storleK beror ocksä pä sädana osiikra faktorer som den tekniska 

utvecklingen och kostnaden for material och arbetskraft i framtiden. 

Skiirpta krav pä siikerhet kan srtledes komma att motivera en <;törre avsiitt

ning ;in sorn tidigare antagits. A andra sidan kan den tekniska utveck:ingen 

göra att de framtida hanteringsutgifterna blir lligre. Faktorer av nu niimnt 

slag kan inte pa förhand fastliiggas utan mäste tas i beaktande fortlöpande 

vid bedömningen av avsiittningarnas storlek. Enligt min mening lir det mot 

denna bakpw1d inte möjligt att i lagtexten ge ntigra detaljerade anvisningar 

om hur avdraget skall beräknas. Den i lagtexten angivna avdragsregeln bör 

därför kompletteras med en föreskrift om att regeringen - eller efter 

regeringens bemyndigande riksskatteverket - ärligen faststiiller föreskrif

ter om hur avdragsbeloppel skall berliknas. 

Om uppgiften att utfärda föreskrifter hetrliffande avdragsrilttcn för fram

tida utgifter for hantering av utbränt kiirnbränslc, radioaktivt avfall o. d. 

ddegeras till riksskatteverket bör verket givetvis samråda med myndighe

ter och organisationer med särskild sakkunskap på omrädet. Det torde 

sålunda vara liimpligt att riksskatteverket vid utarbetande av föreskrifterna 

tar kontakt med bl. a. Statens kiirnkraftsinspektion och SKHF. Jag vill i 

detta sammanhang liven niimna att regeringen inom kort avser att tillsätta 

en kommittc med uppgift att belysa den organisatoriska lH:h finansiella 

problematiken kring hanteringen av anviint kiirnbrilnsle m. m. Denna kom

mittc skall bl. a. pröva behovet av särskilda fttgiirder för att sLikerstlilla att 

de klirnkraftsproducerande företagen har medel tillgiingliga nLir de framtida 

hanteringsutgifterna skall erliiggas. KJmmittcns arhete kan dLirför komma 

att i hög grad pi1verka utformningen av de nu ifrågavarande föreskrifterna. 

Om t. ex. klirnkraftsföretagen genom ny lagstiftning äliiggs att göra siirskil

da reserveringar är det naturligt all: dessa också blir avdragsgilla vid 

inkomsttaxeringen. 

Mitt nu redovisade förslag om riitt till avdrag för belopp. som avsiitts fiir 

att tiicka framtida utgifter för hantering av utbriint kiirnbriinsle, radioaktivt 

avfall o. d .. tar i första hand sikte pa fiiretag som sjiilva producerar elkraft. 

Av SKBl':s skrivelse framgär emell1!rtid att det inte iir uteslutet att ett 

utomstt1ende företag ätar sig att ta hand om det utbrända briinslt:t. Uppbiir 

ett sädant företag betalning i förskott för sitt arbete uppkommer i princip 

samma reserveringshehov som di\ ctl producerande företag självt svarar 

för hanteringen av bränslet. Av detta l"öljer att iiven ett icke-producerande 
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företag btir ha möjlighet till avJrag för avsättningar avseende framtida 

han\cringsutgifter t). d. En hcst;imrnd-;c om det\a hör tas in i lagtexten. 

Reglerna om avJrag~riitt för framtida utgifter för hantering av uthränt 

kiirnhriinslc har. som framgatt av det föregäende. betydande likhekr med 

reglerna om avdrag för garantiutgifter. Av systematiska skäl bör d~i1for de 

nu aktuella avdragsreglerna placeras i anslutning till reglerna om garantiut

gifter. Jag föresh'.ir mot denna bakgrund att bestiimmelserna om avdrag for 

belopp. som avs;ith for att tikka framtida utgifter för hantering av uthriint 

kiirnhränsle, placeras i en ny punkt. I h. av anvisningarna till 41 *KL. De 

nya avdragshestiimmelserna hör tilliimpas redan fr. o. m. 1979 års taxering. 

5 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föresbr riksdagen att antaga inom hudgetdepartementet uppriittat förslag 

till lag om iindring i kommunalskattelagen ( 19~8: 370). 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föreJragandens överviiganden och beslutar 

att genom proposition föreslt1 riksdagen att antaga det förslag som föredra

ganden har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 




