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om beskattning vid uthyrning av fritidshus samt om vissa ändringar i 
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Regeringen förcslt1r riksdagen all antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av rcgeringsprntokoll. 

Pä regeringens viignar 

Tl-IORHJÖRN FÄLLDIN 

INCIEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I prnpositionen föresl{1s en iindring i villabeskattningen för att underliitta 

uthyrning för främst fritidsiindamål. F. n. hryts schahlonhcskattningcn vid 

s[1dan uthyrning om intäkten överstiger säväl 2 '7( av taxeringsviirdet som 

2 400 kr. Det sistniimnda beloppet föreslås höjt till 4 000 kr. Vidare föresh\s 

n:lgra smiim: iindringar i taxeringslagen ( 1956:623), hl. a. rörande barns 

deklarationsskyldighet i vissa fall. De nya reglerna avses hli tilliimpliga första 

gimgen vid 1981 {1rs taxering. 

I Riksd11izen /979i80. I sam/. Nr 137 
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I Fi)rslag till 
Lag om iindring i kommunalskattdagcn (I 928:.'70l 

I liirigenom fiireskri\s att punkt 6 a\ an\is11ing;1rna till 2-1 ~ kom111unal

skattelage11 ( 1'!2X:37!J) skall ha nedan angi\'lla lvdelse. 

N 111"11rw1t le I r t! d"' Fiiff.1/11,1;1·11 /w/..t.1,· 

Arnisnini.:ar 

till 2-1 ~ 

6. 1 Dl' i 2-1 * 2 nHim. fiirsla neh h. /l,·srii111111d11·m11 i 2-1 ~ 2 nH1111. 

andra styckena 111,·ddclad,• hcsliim- fiirsta och andra st\ckcn;1 <llll siir-

1111•/scma 0111 111111111gw11/c m· i111iik1 skild i111iikrs/1crcik11i11g 1illii1111'11s ii\-~'n 

".fia siirskild gmnd iim 1ilhi1111'/iga om fastigheten clln fastighetsdelen. 

iiven om fastiµheten eller fasti!!l1ets- fi"im10111 utr\"111men fiir bostad at en 

delen. 111ii1·,·r utrymmen fiir bostad elln tv:"1 familjl'f. innehaller n;igot 

:it cn eller tvit familjer. innehitller enstaka rum för uthyrning eller i 

ni1got enstaka rum fiir uthyrning ringa nmfattninµ kan an\·iindas for 

eller i ringa omfattning kan am·iin- annat iindamiil iin som bostad. 

das för annat iindam[t\ iin S<i.mm 

bostad. 

Till fastighet. som i 2-1 * 2 mom. 

avses. iir all hiinfåra iiven fastighet 

som 11r11j11s endast viss del av iirct 

eller tillfalligt. s{1som snmmarvilla. 

sportstuga eller jaktstuga. eller som 

utan att anviindas stfa till iigarens 

förfogande. 

Fnin 1il/ii111p11i11grn av hestiimmcl

scrna i 2-1 ~ 2 mom. första och andra 

styckena /1/it·a genom regeln i 2 

mom. sista stycket första punkten. 

under där angil'llll forutsiittningar. 

111ula111ag11a exempelvis fastigheter 

som under somrarna bruka 111/ryras 

till sommargäster men i iiv1 igt bebos 

av iigarna. sommarstugor som regel

bundet 111/rvra.1 under somrarna. fas

tigheter l"ilka till viss del 11pp/c/1a.1· för 

upplagsplats. för rörelse el. ilvl. 

samt fastigheter 1·i/ka utnyttjas för 

odling eller tillgodogiirande a\" alstn 

eller naturtillgirnµar fr<in fastighe-

I Senaste lvckbc I 97:'i:2Sll. 

Till fastighet. som avses i 2-1 ~ 2 

mom .. hii11/i"irs ;iven fastighet snm 

w11·ii11ds endast viss del av ;1ret eller 

tillfälligt. sitsom sommarvilla. sp<irt

stuga eller jaktstuga. eller som utan 

att am·;indas ~tar till iigarens förfo-

gamle. 

G<'lllJlll regeln i 2-1 ~ 2 nwm. sista 

stycket första punkten 111u/1111ws. 

under de förutsiittningar s1J111 anges 

tfar. fru11 tillii1111'11i11g a\' best;immel

serna i 2 nwm. fiirsta od1 andra 

stvckena cxempch·is fastigheter som 

under somrarna hmkar ln·ms 111 till 

sommarg;ister men i iivrigt bebos av 

iigarna. sommarstuµor som regel

bundet hrrs 111 under somrarna. fas

tighl'tl'f so111 till viss del llfl/l/i/rs fiir 

upplagsplats. för riirl'lse eller drlikt 

samt fastighctL'r so111 utnyttjas fiir 

odling L'ller till).!ndngiirandl' a\· alster 

eller naturtillgimgar Iran fastighe-
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\'111 ·11n11u/i' lrdcl.l'I' 

ten. En fastighet hiir atN;~s i t11!1'11ast 

ringa omfattning utnvttjad fi_ir sa

dant iinda111{1l. som hiir avses. om 

den diirig<'llOlll fi'i1Tiin·1ule arliga 

lm111oi111iikl('lf uppgi"1r till hiigst .:! ./OIJ 

kronor eller iiverstiger 11ii11111d11 

hdopp men ide 2 pron:nt av !astig

hetL·ns taxeringsviirde. I hru11oi111iik-

11·11 skall dock iliirl'id icke i11riik11as 

intiikt p;i grund av del i samfallig

het. 

Fnlga huruvida fastighet skall 

anses inriittad till bostad ;H en l'lll'r 

11·.i /i1111ili<'r skall bedömas med hiin

s\ n till de förh;illanden. som riitt vid 

ht•skattnings;·ircts utg;ing. 

tl'n. Fn fastighet hiir anses i l'nilast 

ringa umfattning utnyttjad fiir sii

dant iindamal. sum a\'SL'S hiir. om 

den ;·i rl iga />m 1toi111iik t .\'(}/Il _/iirt'iirrns 

diil'l'iil 11ppgar till hi>~!sl ./ (}(}() kr<llt(lr 

..:ller i.i\'L·rstiger dc1t11 belopp m<.:n ini<' 

2 proct•nt a\· fastighetens taxerings

viirde. I ilen hm11"i111iikt. so111 de! hiir 

iirf/·clga 0111, skall dock illl<' riiknas i 11 

intiikt pa grund av dd i samfällig

het. 

1:l'liga11 hurn\·ida fastighet skall 

ansl's inriittad till bostad iit /iiigsr 11·<1 

fi1111ilicr skall bediimas med hiinsrn 

till de förhitllanden. sPm l'liddc vid 

beskattningsiirets utg;ing. 

Denna lag triidn i kraft dag.en efter den dag. da lagen enligt uppgift p{1 den 

har utk1.1mmit fr<in trydct i S\·ensk författningssamling.. och tilliimpas första 

gangen vid I <Jl-1 l iirs taxering.. Aldre hL·stiimmdser skall dock tilliimpas vid 

J ll8J ;'irs taxering om den skattskvldigc hegiir det. 

Ri~sc/agc11 /<J7<!'81J. I s11111/. :\'r 137 
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2 Hirslag till 
I ,ag om ändring i tawringslagl'n ( l 956:6B l 

1-LirigL'nPm fiin.:skrivs i fr;'q!a 0111 taxeringslagen ( l lJ:'6:h23) 1 

1"'1.1 att i 25. LJlJ. I In d Pch l lh 111 ~~ Prclet "debetsedel" skall bytas ut mot 

"sk;1ttsedel"'. 

dl'is att i 111 * ordet "taxeringsliingd" skall bytas ut mot "skatte

liingd". 

d<'ls att i rubrikt•n niirmast fore <J<i *ordet "skatt<.:riitts" skall bytas ut mot 

"liinsriitts". 

dels att 22 * I llHHll. skall ha nt.:dan angivna lyddsc. 

N11rnrw11I<' lydl'lsc 

I 111 o 111 • ' Neda1111ii11111da skatt

skvlcliga iiro. tliir ej annat följer av 

s111dgulllle1 i 3 mom .. skvldiga att 

utan anmaning till ledning för egen 

Fiirl'sl11gc11 lydelse 

I 111 om . Vi"ilj1111de skattskyldiga iir 

skyldiga att utan anmaning a\'liimna 

deklaration till ledning för egen tax

ning ( s j ii I vd ek I a r a t i o n ) . 

taxering avlämna deklaration 0111 inte annat följer a\' 3 mom. 

( s j ii I v d c k I a r a t i o n ) . 11ii1111i

ge11: 

I) aktiebolag. ekonomisk före

ning och aktiefond ii1·cnso111 s{1dan 

stiftelst.:. fond eller inriittning som 

har till huvudsakligt iindamiil att 

tillgodose viss familjs. vissa familjers 

eller bestiimda personers ekono

miska intressen. 

2) annan juridisk person. 0111 dess 

bruttointäkter av en eller flera fiir

viirvskiillor under bt.:skattnings;lret 

uppgJ1tt till sammanlagt minst I 00 

kronor. 

3) fysisk person. 1·ilkms bruttoin

tiikter av en eller flera förviirvskällor 

under beskattnings[1ret uppgiitt. om 

I La!!,rn omtrvckt l<J7l:39<l. 
Senaste lvdL'lsc a1· 

~5 * l 976:~6 
l)l) * l '>79: 175 
lll * 11.>79:175 
l lh d * llJ71>: l 7'i 
1111 m * 1979: \7<; 
lagi:ns rubrik 1974:77.1 
' Si.:nastc lvdl'lsc 1'>79: lt>~IJ. 

1) aktieholag. ekonomisk före

ning och aktiefr111d .rnmr si\dan stif

telse. fond eller inriittning som har 

till huvudsakligt iindam;ll att tillgo

dost.: viss familjs. vissa familjers eller 

ht.:stiimda personers ekonomiska in

tressen. 

2) annan juridisk p<.:rson. 1·ars 

bruttointiikter av en dler fkra 

fiirviirvskiillor under beskattnings

~iret har uppgittt till sammanlagt 

minst LOll kronor. 

3) fy~isk perspn. 1·ars bruttliintiik

ter av en eller flera förvärvskiillor 

under beskattningsiiret har uppgi1tt. 
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N111·an1111fc lyrfr/.1c 

han varit hiir i riket bosatt under hela 

heskattningsiin:t och under denna 

tid ickt' erlagt sjiimansska!L till sam

manlagt minst (i 000 kronorod1 djest 

till sammanlagt minst 100 kronor. 

4) fy~isk eller juridisk per~on. 1·il

ke11s tillg<'mgar av den art, som 1111gi

\'t'S i 3 * I mom. lagen om statlig 

förmögenhetsskatt. vid heskatt

nings{1rets utgi1ng haft ett viirde 

överstigande 200 000 kronor eller. 

se/vill a11gär siidan juridisk persnn 

som avses i 6 * 1 mom. h) niimnda 

lag. 15 ()()()kronor. samt 

5) fysisk cller juridisk person. för 

vilken garantibelopp för fastighet 

skall upptagas såsom skattepliktig 

inkomst. 

Vid bedömandet av fysisk eller 

juridisk persons deklarationsskyl

dighet enligt punkterna 2 )-4) skall 

hänsyn icke tagas till sådan inkomst 

eller förmögenhet. för vilken den 

fysiska eller juridiska personen icke 

är skattskyldig enligt kommunal

skattelagrn. lagen om statlig in

komstskatt eller lagen om statlig 

förmögenhetsskatt. 

Hal'il makar. som ingått iikten

skap före ingå11ge11 111· beskllltnings

året och levt tillsammans under stör

re delen därav. var för sig haft 

inkomst eller förmögenhet. skall 

vardera makens dcklarationsskyl

dighet bedömas med hiinsyn till 

makarnas och /1octs sammanlagda 

inkomst och förmögenhet. 

/-iln·.1/"g('/1 lytld\C 

om han har varit hosa!! hiir i riket 

under hela hcskattnin!!S:tret och 

under denna tid ini<' har erlagt sjii

mansskatt. till sammanla!!t minst 

6 000 kronor. och a1111ars till sam

manlagt minst I()() kn>nor. 

4) fysisk eller juri<.fak person. \'ilrs 

tillgimgar av den art. s<.>m a11g1·.1· i :I ~ 

I mom. la!!en ( J9.+7:577i nm statlig 

förmögenhetsskatt. vid l:>eskatt

nings~lrcts utgång lwr haft ett viircle 

iivcrstigande 200 000 kronor eller. i 

ji·iiga nm s{1dan .i uridisk pnson som 

avses i 6 ~ I mom. h niimnda lag. 

l.'i 000 kronor. 

5) fvsisk eller juridisk person. för 

vilken garantibelopp for fastighet 

skall ws upp som skattepliktig in

komst. 

Vid bedömandet av fysisk eller 

juridisk persons deklarationsskyl

dighet enligt punkterna 2-4 skall 

hiinsyn inte tas till s<idan inkomst 

eller förmögenhet. för vilken den 

fysiska eller juridiska personen inte 

iir skattskyldig enligt kommunal

skattelagen (1928:3701. lag(·n 

( 19.+7:57f>J om statlig inkomstskatt 

eller lagen om statlig förmö!!enhets

skatt. 

Om makar. som har ingått iikten

skap före hesk1111ni11g~tlrets ingring 

och levt tillsammans under stiirre 

delen ai· delta, var för sig har haft 

inkomst eller förmiigenhet. skall 

vardera makens deklarationsskyl

dighet bedömas med hiinsvn till 

makarnas sammanlagda inkomst 

nch förmi1gcnhet. 

Skall \kathkyldi!! enligt lagen om 0111 skattskyldig enli!!t lagen om 

statlig iörmii!!enhetsskatt taxera\ för statlig förmögenhetsskatt skall tax-

förmögenhet. som tillhör ham eller er.ts fiir fiirmiigenhet. som tillhiir 
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N11Fara11d,· lyrh·fsc tiin•slag<'11 frdds1· 

annan. skall hiinsyn diirtill tagas 1·id barn eller annan. skall ddlaratio11.1-

1frklarntionsskrfdighcu•11s hedii1111111- skyldiglwtm hed(i111u.' lllt'd hiinsvn 

d<'. till det1<1. hir /1am 11111/n 18 iir, rnrs 

till statlig i11ko111.1t.1·k11tt hl'rtiknad<' 

bcskaflningshara inko111st llfilJgår 1ill 

minst I 00 kronor. hl'dii111s dek lara-

1io11sskrldighc1en 111l'd hä11.1T11 ä1·1·n 

riff sdda11 an1w11 tilll1iirig _fom1ögc11-

hc1 som <'nfigt lagen 0111 Slatlig fån11(i

gcnhc1s.l"kmt skuff sa1111111111/iiggas 

med barnets 1·id ge11u'11sa111 heriik

ning 111· beska11ni11g.1har f/ir111iigen

lzc1. 

Vid tilliimpning av vad i första 

stycket 1·id 3) är .\"/cufgat, skall svensk 

medborgare. som under beskatt

nings:irct tillhört svensk beskickning 

hos utliindsk makt. svensk penna

nent delegation hos mellanstatlig 

organisation eller lönat svenskt kon

sulat eller beskickningens. delega

tionens eller konsulatets betjäning 

och som pr1 grund av sin tjänst varit 

bosatt utomlands, anses ha varit 

bosatt här i riket. Detsamma skall 

giilla si1dan persons make samt barn 

under I~ <lr. om de har varit svenska 

medboqrare och har bott hos 

honom. Person. som under beskatt

nings<'iret tillhört friimmande makts 

hti1Tarandc beskickning eller lönade 

konsulat eller beskickningens eller 

konsulatets betjiining och som icke 

varit svensk medborgare. så ock 

siidan persons make. barn under 18 

ar och enskilda tjiinare. om de har 

bott hos honom och icke har varit 

svenska medborgare. anses däremot 

vid tilliimpningcn av vad i första 

stycket 1·it! 3) iir stadgat icke ha varit 

hiir i riket bosatta. 

I fniga om dcldarationsskyldighct 

Vid tilliimpning av vad so111 siigs i 

första stycket pwrkt 3 skall svensk 

medborgare. som under beskatt

ningsiiret har tillhört svensk beskick

ning hos utliindsk makt. svensk per

manent delegation hos mellanstatlig 

organisation eller llinat svenskt kon

sulat eller beskickningens. delega

tionens eller konsulatets betjäning 

och som p{1 grund av sin tjiinst har 

varit bosatt utomlands. anses ha 

varit bosatt hiir i riket. Detsamma 

skall giilla sf1dan persons make samt 

barn under 18 i1r. om de har varit 

svenska medborgare och har bott 

hus honom. Person. som undL·r 

beskattnings{1ret har tillhört friirn

mande makts beskickning eller 

lönade konsulat hiir i riket eller 

beskickningens eller konsulatets be

tjäning och som inte har varit svensk 

medborgare. samt sitdan persons 

make. barn under IX i1r och enskilda 

tjiinare. om de har bott hos honom 

och i111e har varit svenska medborga

re. anses diircmot vid tilliimpningcn 

av vad som siigs i första stycket punk I 

3 inte ha varit bosatta h:ir i riket. 

I fraga om dcklarationsskyldighet 
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N111·11n1111fr /rcfr/.\'t' 

fiir oskifi diidsho dkr skattskylcli!!. 

som avlidit under hc-,kattningsi1rct. 

skall tilliimpas \'ad som skolat gi'il/a 

fi\r den avlidne. 

7 

Fiirl'slagc11 /_l'cfr/11· 

fiir dödsbo dter skattskvldig. som 

har avlidit under heskattnin!!s<"nt'l. 

skall tilliimpas vad som sJ..1c//1· hu g1.illt 

fiir <.lt-n avlidne. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1980 och tilWmpas första g;mgcn vid I lJX I 

iirs taxering. 
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BUDGETDEPARTEMENTL"t· 

Utdrag 

l'ROTOKOI .L 

\"id rcgningssammantr;ick 

I lJ80-03- l 3 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordfi.irandc. och statsradcn l.llbtcn. 

Mundcbo. Wikström. Frig!,!cho. Dahlgrcn. Åsling. Söder. Krönmark. 

Burenstam Linder. Johansson. Wirkn. Holm. Andersson. Roo. Winherg. 

Adelsohn. Danell. Pctri 

Föredragande: statsradet Muntlcho 

Proposition om beskattning vid uthyrning a\' fritidshus samt om vissa 
ändringar i taxeringslagen (1956:623) 

I Inledning 

Ett flertal turistförcningar och andra organisationer (Gotlands turistfiire

ning. Kalmar läns turisttrafikförbund. Värmlands turisttrafikförhund. Dals

lands turisttrafikförening. Västergötlands turisttrafikförening. Sveriges tu

ristråd. Sydöstra Sk{mes samarbctskommitte. RESO Yishy. RESO bnk

ningsi:entral Växjö. Sverige Resor Väst samt Till Fjiills Resor) har gjort 

framställningar om viss ändring av de skatteregler som giiller vid tillfällig 

uthyrning för fritidsändamål av schablontaxerade fastigheter. Jag avser att 

nu ta upp denna fri\ga. 

Vidare ämnar jag föresl:l vissa iindringar i taxeringslagen ( 1956:623) som 

bl. a. rör barns deklarationsskyldighct i vissa fall. 

De ändringar jag förcsliir är av siidan beskaffenhet att lagr;idets hiiranch:' 

skulle sakna betydelse. 

2 F<>redragandens överväganden 

2.1 Beskattning vid uthyrning av villor och sommarstugor 

Innehavare av egnahem beskattas enligt en schablonmetod. Som intiikt 

skall därvid redovisas viss procent av taxeringsviirdet enligt en progressiv 

skala. Schahlonmetoden tilliimpas inte bara flir den egna bostaden utan iivcn 

för fritidsfastigheter. Den schablonmiissiga intiiktsbedkningen !,!iiller iiven 

för villafastigheter som hyrs ut till stadigvarande bostad. Diircmnt bryts 

schablonen om fastigheten brukar an\'iindas for tillfällig uthyrning 1 en 
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omfattning som intt: iir ringa. IkskattningL'n skc.:r di1 L'nligt dc.:11 knnvc.:ntio

nella metoden. varvid samtliga intiiktt:r oc.:h kostnader skall rL'dtwisas. I 

punkt 6 av anvisningarna till 24 ~ kornmunalskattdagcn ( l1J2X:371J) anges 

som griins för att uthyrning skall anses som ringa att hyresintiikterna uppg;ir 

till högst 2 400 kr. clkr iivc.:rstigc.:r detta belopp men inte 2 ''( av fastighetens 

taxeringsviirde. om dc.:tta be.: lopp iir stiirrc.:. 

Alltsedan tillknmsten av villaschablonen {1r 1953 har smiirre tillfiilli!_!a 

hvrcsinkomstc.:r siirbehandlats. Man har ansett att siidana inkomster inte 

liimpligcn biir bryta det förc.:nklade deklarations- och taxc.:rin!_!sfiirfarande 

som schahlonhc.:skattningen innc.:hiir. En iivergtmg till beskattning enligt 

konvc.:ntionell metod skulle.: fiir dessa fall framstii som tmi.idi!_!t komplicerad. 

Gc.:m1111 lagstiftning {1r l % I bestiimdc.:s µriinsbeloppet till l 200 kr. År 1974 

hiijdes beloppet till 2 400 kr. 

Nu lwr ett flertal turisttrafik- och resc.:orp.anisationer begiirt att belopps

griinsen ;111yo höjs. Man har anfört att iiven sommaruthyrning i normal 

omfattning med den nuvarande griinsen kan föranleda att beskattning skall 

ske enligt elen konventionella metoden. Detta medför att intresset för 

uthyrning minskar kraftigt med diirav följande svi1righeter för turistniiringen. 

Jag har inhiimtat att fritidsboendekommitten (Bo 1978:01) avser att belysa 

bl. a. friigan om hur man på olika siitt kan öka intresset för uthyrning av 

fritidsbostiider. 

Enligt min mening bör emellertid en uppjustering kunna ske n::dan nu så 

att schablonbeskattningen inte bryts i oniidan. Jag fiiresbr diirför att 

gransbeloppet med hansyn till prisutvecklingen höjs till 4 000 kr. Förslaget 

föranleder ändring i punkt 6 av anvisningarna till 24 * kommunalskattelagcn. 

Den nya bestiimmelsen bör triida i kraft snarast och tilliimpas första giingcn 

vid 1981 ~1rs taxering. Med hänsyn till att äldre hestiimmelscr i enstaka fall 

kan vara förmånligare för den skattskyldige biir dock dessa tilliirnpas vid 

niimnda taxering om den skattskyldige begär det. 

2.2 Vissa ändringar i taxeringslagen ( 1956:623) 

Genom de vid förcgiiendc riksmiite fattade besluten om höjning av 

dcklarationspliktsgriinsen friir1 4 500 kr. till 6 000 kr. (prop. 1978/79: 111 

bilaga 7. Sk lJ 1979/80:9. rskr 1979/80:32, SFS 1979: 1080) och slopande av 

grundavdraget vid taxeringen till statlig inkomstskatt (prop. 1979/80:58. SklJ 

l979/80:20, rskr 1979/80:137. SFS 1979:ll'i6) har behov uppkommit av en 

följdiindring i rep.lerna om deklarationsskyldighct. Ändringen rör skyldighe

ten för barn under 18 i1r att avliimna sjiilvdeklaration utan anmaning pi\ grund 

av förmögenhetsinnchav. 

Höjningen av dt.:klarationspliktsgränsen medför att barn under 18 år. som 

skall taxeras for fiirmiigenhet och pfiföras förmögenhetsskatt. i vissa fall ändii 

inte iir skyldiga att avge deklaration enligt nuvarande regler. Även slopandet 

av grundavdraget vid taxeringen till statlig inkomstskatt verkar i denna 

riktning. 
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fiir en sL1ttskvldig som har he111111a\';1ra11dc barn undt:r 1:-: ;ir hL'Stiims 

fiirmiigt:nhl'lsskatkn 111cd hiinsyn tagt:n iivcn till harnt:h fiirnHigcnhL'l. Om 

barnets till statlig inknmstskatt hniiknadc beskattningsbara inkomst intt: 

uppgiir till minst 100 kr. skall enligt X~ lagen ( llJ-17:577) om statlig: 

fi\rmii)!L'nh.:tsskatt harnch fi\rmiigcnhL't inriiknas i foriildnns. Dcnnt: 

taxl'!"as alltsa i delta fall iiv~·n fiir barnl'ls fiirmiig:cnhct. Om diirL'mot harnch 

inkomster iir hiigre skall enligt 12 ~samma lag barnet sjiilvt taxl'ras for sin 

fiirmi\gcnhd. I detta fall hcriiknas L'ml'lkrtid den beskattningsbara fiirmii

g:cnhl'!L'n gemensamt for fiiriildrar och barn. Den sammanlagda fiirmiigcn

hctcn ligger till grund fiir heriikning av liirmiigcnhctsskattcn. som scdan 

fiinklas pi1 familjcmcdkmmarna dtcr den fiir111iig:cnhct som var och en har 

taxerats fiir. 

Enligt 22 ~ I mom. taxering.slagen ( 195h:h23). TL. iir tvsisk pL'rson . med 

\'issa undantag - skyldig att utan anmaning: a\"bmna sjiilnkklaration c11Llast 

nm nagon av fiiljandc flirutsiittningar föreligger. 

l. HruttoinUikterna av en L'ller flera fiirviin·skallor har under bcskatt

ningsi1ret uppg;ltt till minst <1 ()()() kr. 

2. DL' skatteplikti)!a fi1rmi.igenhl'lstillgi111g:arna har ett viirdc som i·iversti

)!e r 200 000 kr. 

3. Garantibeh•pp fiir fastighet skall tas upp som skattepliktig inkomst. 

Efter anmaning föreligger dock alltid deklarationsskyldighet ( 22 * 2 mom. 

TL). 

Om barnets inkomster och tillg;"111gar inte upp_gar till de fi\rut angivna 

hl'!oppen. iir det s<'iledes inte ckklaratiPnsskyldigt utan anmaning. iiven nm 

familjens sammanlagda förmögenhet uppgar till mer än 200 000 kr. och 

barnet har förmögenhet för vilken det sjiilvt skall taxeras. Fi"lr makar som 

skall samtaxeras giiller att deklarationsskvldig:heh:n bedi\ms med hiinsyn till 

deras sammanlagda inkomst och fiirmiigenhet (22 ~I mom. TLl. men n<1g:on 

motsvarande regel finns inte i fri1ga om barn. 

Med hiinsyn till det anförda fi\reslt1r jag att i 22 ~ I nwm. TI. införs en regel 

av innehiird att deklarationsskyldigheten för barn som sjiilva 'kall taxeras för 

sin fiirmiigenhet skall bedömas med hiinsyn till fami(iens -ammanlagda 

fiirrniigenhct. 

I (ivrigt föreslttr jag vissa redaktionella :indringar i Tl.. fiiranlcdda av 

tidigare heslut av riksdagen. 

3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hems@ler jag att regeringen 

föresl~ir riksdagen att antaga inom hudgetdepartementet uppriittade förslag 

till 

I. lag om iindring i kommunalskattclagen ( 1928:370). 

2. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623). 
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4 Beslut 

RL'geringen anslukr sig till l'iiredragamkns ll\'U\'iiµa1iden och hL·sl11tar ~1tt 

genom propositilln fiiröla riksdagL'll att antaga de flirslag som fmedragan

den har lagt fram. 
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