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om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.
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Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av rcgcringsprotokoll.
På regeringens vägnar
THORB.IÖRN FÄLLDIN
INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om en fortsatt reformering av inkomstskatten. Marginalskattesänkningar föreslås för 1980 års inkomster mellan
ca 35000 kr. och 116000 kr. Den största sänkningen, med 4 procentenheter,
genomförs i skikten mellan 58 000 kr. och 75 000 kr. Vidare föreslås att en
marginalskattespärr inför"s. enligt vilken den sammanlagda statliga och
kommunala marginalskatten inte tar överstiga en viss gräns. Denna föreslås utgöra 80 % i inkomstskikt upp till 30 basenheter - 174 000 kr. år 1980
- och 85 % för inkomstdelar därutöver. Den gällande regeln om begränsning av det totala skatteuttaget, den s. k. 80/85-procentregeln. föreslås anpassad till marginalskattetaket.
I propositionen redovisas den lagtekniska regleringen av den reform av
det kommunala skatteunderlaget som utgjorde ett led i propositionen om
den kommunala ekonomin (prop. 1978/79: 95). Grundavdraget vid den
kommunala inkomsttaxeringen föreslås i det sammanhanget höjt från 4 500
kr. till 6 000 kr., medan det statliga grundavdraget föreslås slopat. Den
särskilda skattereduktionens storlek anpassas till de nya reglerna för
grundavdragen och en teknisk anpassning av den statliga inkomstskatteskalan genomförs.
Även utformningen av folkpensionärernas skattelättnader behandlas i
propositionen. För år 1980 föreslås en höjning av det extra avdraget.
Vidare läggs förslag fram om deklarationspliktsgränsen för folkpensionärer
vid 1980 års taxering.
Slutligen föreslås i propositionen att avgift för arbetslöshetsförsäkring,
som tidigare har varit avdragsgill endast inom ramen för det s. k. kapitalförsäkringsavdraget, skall få dras av från inkomsten i förvärvskällan.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den I januari 1980.
I
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Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
H;irigcnom föreskrivs i fråga om lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt 1
dels att 89. 9* :! och 3 mom .. 109 l mom. samt l I§ I mom. skall hane<lan angivna ly<ldsc.
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. I 0 a §. av nedan angivna ly<lcl'ie.

Fiireslage11 lydelse
SJ..attsJ..y/dig fysisJ.. person. som
1·ari1 hiir i ri/..et hosa/I 1111ila hl'.1·J..111tni11gsäret. äger all å den taxerade i11J..om.1·ten 1it11}111ll statligt
gmndm·drag, 1·11n·id 48 !i 2 och J
11111111. samt 49 !i J..11mm11na/.1-J..a11elagl'11 sJ..ola iiga mot.\'\'11ramle tillliimp11i11g.
Förening. som är hänförlig un<ler 53 § I mom. första stycket e) kommunalskattelagcn. iiger att från den taxerade inkomsten åtnjuta statligt grundavdrag med 2 000 kronor.

9§
::! mom.'1 Fiir .1/..an1kyldig .f\·si.1/.. person. s11111 1·1irit hiir i riket
bosatt unill'I' hela l'ller nclgon del
111· hc'.1-kattningsclrl't. 11tgiirc.1· den
h1'.1·/..a11ni11gshar<1 i11/..11111.1·ten m· den
ta.rer11</c i11/..1•m.1·te11. mi11.1/.:ail med
dl'I swtliga grundardrag. 1·artil/
den .1/..a11s/..vldig<' iir hl'rii11iw1J.
l),·11 he.1katt11ingshura i11/..11mslt'11
.1·/..a// w1gi1·as i helt hundratal kronor . .~cl 1111 ii1·cn~i11t1111Je l>c/11pp.
so111 ic/..e llfJ{>giir till helt h1111dratal
kronor, hortjiillcr.
Finnes s/.:atts/..Yldigs skallefiir111/tga hal'll varit v;isentligen ne<lsatt av anlc<lning. ramm i 50 § 2
mom. an<lra. tre<lje eller fjär<le
stycket
kommunalskattelagen
( 1928: 370)./i'irmiiles, nui efter taxeringsniimndens eller. ~1m hesvär anförts eller od särskil<l framstiillning därom gjorts senast den 30 juni
året näst t:fter taxeringsåret. läns-

2 mom. Har skattskyldig \'{lfit
hosa/I hiir i riket under hela eller
mlgon del a1· h1•ska11nin!(såret och
har s/..a111:fi'irmil1:an varit väsentligen nedsatt av si/dan anledning.
s11m anges i 50§ 2 mom. andra.
tredje eller fjärde stycket kommunalskattelagen ( 1928: 370). f<lr efter
taxeringsnämndens eller. om besvär anförts eller särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni
året näst efter taxeringsåret. länsrättens priirnin1: den skattskyldiges
taxerade inkomst minskas ned av<lrag enligt bestämmelserna i nämnda lagrum. Vad härefter återstår
avrunuas nedåt till helt hundratal
kronor och utgör beskattningsbar
inkomst.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770.
Senaste lydelse 1977: 573.
3
Senaste lydelse 1979: 171.
2
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Nul'llrancle l_wldsc
rättens htpr<fr1111de den skattskyldiges taxerade inkomst minskas.
fJr11111111 111et! 1·1a1/igt gn111Jm·tfrug.
med _1·11erlig11re avdrag enligt bestämmelserna i nämnda lagrum.
Vad härefter ilterstär avrundas
nt~dat till helt hundratal kronor och
utgör }i'ir .1/..atts/..y/dig. .10111 1111
11ii11111t.1. ho:skattningshar inkomst.

*·

För förening ~om äger riitt till grundavdrag enligt 8 utgöres den beskattningsbara ink,1msten av den taxerade inkomsten minskad med statligt
grundavdrag.
3 mom. 4 Ha makar. som under heslo.attnings:\.ret levt tillsammans och
under nilgon del d:irav varit bosatta här i riket. häda haft taxerad inkomst.
skall beskattningsbar A-inkom<;t och beskattningsbar B-inkomst för dem
båda beräknas enligt fiil,iande.
Med A-inkomst förstås inkomst av tjiinst. dock icke periodiskt understöd eller därmed jiimforlig periodisk intäkt som avses i 31 kommunalskattelagen. samt inkomst av jordbruksfastighet och rörelse om den skattskyldige varit verksam i förvärvskällan i ej blott ringa omfattning. Med Binkomst förstås övriga inkomster.

*

Beskattningsbar A-inkomst uti;?iires av det sammanlagda beloppet
av den skattskyldiges A-inkomst
minskat med allmänna avdrag. förlustavdrag. grundal'clrag och så.dant avdrag 11t1'il'er gru11dt11•clrug
som avses i 2 mom. andru stycket.
Beskattningsbar A-inkomst avrundas ned<'.lt till helt hundratal kronor,
sil att överskjutande helopp, som
iäe uppgår till helt hundratal kronor. bortfaller.
Beskattningsbar B-inkomst uti;?iircs av skillnaden mellan den skattskyldiges
beskattningsbara
inkomst. beräknad enligt 2 mom ..
och den beskattningsbara A-inkomsten.

Beskattningsbar A-inkom~t 111giir.1· av det sammanlagda beloppet
av den skattskyldiges A-inkomst
minskat med allmiinna avdrag. förlustavdrag och sådant avdrag som
avses i 2 mom. fi.ir.1·1a stycket. Beskattningsbar A-inkomst avrundas
nedåt till helt hundratal kronor. sä
att överskjutande belopp, som icke
uppgår till helt hundratal kronor.
bortfaller.
Beskattningsbar B-inkomst 111giirs av skillnaden mellan den
skattskyldiges beskattningsbara inkomst. beräknad enligt 2 eller 4
mom .. och den beskattningsbara
A-inkomsten.

N111·arw11le lydelse
10

*

mom." Statlig inkomstskatt utg!\.r för fysi~ka personer. oskifta dödsbon och familjestiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av
nedan angivna grundbelopp.
•Senaste lydelse 1970: 163.
'' Sena,te lydelse 1978: 91~.

Prop. 1979/80: 58

4

ljrundbcloppet utgör:
niir beskattningsbar inkomst icke överstiger J hasenheter enligt lagen
( 1977: 107 l I om basenhet enligt 10 ~ l mom. lagen I 1947: 576) om statlig inkomstskatt:
2 pnxcnt av den beskattningsbara inkomsten:
när beskattningsbar inkomst överstiger
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Andi\ att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av
grund beloppet. må lik väl icke den a nt\.gon del av den beskattningsbara inkomsten bclöpande skatten uppgt\. till högre belopp än som motsvarar 58
pnh:cnt av dt:nna inkomstdel.
Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densamma giillandc stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs. vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.

Fiireslagl'll lydclsl'
10 §
Statlig inkomstskatt utgflr för fysiska personer. oskifta dödsbon
och familjestiftelser med viss i siirskild ordning bestämd procent av nedan
angivna grundbelnpp.
Grundhell1ppct utgör:
när beskattningsbar inkomst icke överstiger I hascnhct enligt lagen
( 1977: 1071) om basenhet enligt 10 I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt:
I procent av den beskattningsbara inkomsten:
när beskattningsbar inkomst överstiger
1110111.

*
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Ändå att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av
grundbeloppet, må likväl icke den å någon del av den beskattningsbara inkomsten belöpande skatten uppgå till högre belopp än som motsvarar 58
procent av denna inkomstdel.
Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densamma gällande stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.

N11wirande lydels!'

Fiircslagen IYdel.H'
10 a

*

Vid berii/..ning a1· statlig in/..11111.1tskatt giiller .fi"i/ja11Je i frilga 11111 f\'si.l'k per.1"011. som 1·t1rit host1/I hiir i
riket 11nder hela eller någon Je/ a1·
bcskallningstlret. och Ji"ir oskifiat
diidsbo l'.fier den s11111 1·id sin diid
\'lir hosa/I hiir.
Statlig inkomsts/..att tas inte ut i
den män den tillsammans med
kommunal inkomstskatt t)1·astiger
80 procent m· någon del 111· den beskt11tni11gsbara inkom.1·tcn 11pp till
30 hasenhcler och 85 procent m·
llllg11n del m· den beskattningsbara
inkomsten diirutiin'r.
Har skal/skyldig inkomst s11m
enligt ko11111111nalska11elagen ( /'128:
370) heskattas i 1111nan kommun iin
hemortsko111111w11'n w1ses inkomst i
hemortsko111m11nen utf;:iira den
hiigsta delen 111· den sammw1li1!{da
inkomsten. Har ska11skyldiR inkom.l"l i 11·1/ el/a flera komm11111·r
utom he111ortsko111111111H'n skall den
stiirsta m· dessa inkomster 11ns1•s
utgiira den hii!{stll delen m· den
sa111111w1/agdll inkomsten i niimnda
ko1111111111er. Uppgår inkomst i 11·tl
eller.flera /..01111111111er till sw11111a helopp skall inkomst i den k11111m11n
som har den hiigsta skatte.rntsen,
anses 11tgiira den hiigsta delen ar
den
swn111l111lagd11
inkomskn.
AJ11t.1Tarc1111lc s/..all giilla rid slidan
Firdelning som lll'Sl'S i 60 .9 ko1111111111alsk111telagen.
Skall makars inkomsll'r liif.:glls
samman enligt 11 I 1110111. hcriiknas statlig i11komst.1'/.:.att med 11tgtlng.1p11nkt i de r1•1:/a .rn111 n1ligt
tredje stycket m·an giiller .fi)r make

*
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Nurarande lydelse

Fiirt'slagen l_vdei.H'
som har den hJgsta A-inkomsten.
Bestämmelserna tillämpas diin·id
som om denne make l'llr skallskyldi!J iii·en för andra makens Binkomst. Har makllma skilda hcmortskommuner anses hemortskomm1111en för mllkt'n med den högsta
A-inkomsten \'ara nwkarna.1· gemensamma. Är makarnas i11ko111.1·ter lika stora skall den kommun diir
skallesatscn är högst anses som
hemortskomm1111.
11 §

I 1110111. 6 Äkta makar. som under beskattningsåret levt tillsammans.
taxeras en var för sin inkomst. varvid anvisningarna till 52 ~ kommunalskattelagen ( 1928: 370) äga motsvarande tillämpning.
Har vid dylik taxering avdrag. varom i 4 § I mom. förmiiles. helt eller
delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens inkomst. må bristen avräknas
å den andra makens inkomst.
Avdrag. som i 9 § 2 mom. andra
stycket sligs. beräknas för vardera
maken för sig. varvid bestämmelserna i 52 ~ I mom. fjiirde och femte
styckena
kommunalskattelagen
(1928: 370) äga motsvarande ti/1-

Avdrag. som i 9 § 2 mom . ./('ir.l"la
stycket sägs. beräknas för vardera
maken för sig. varvid bestämmelserna i 52 § I mom. fjärde och femte
styckena
kommunal skattelagen
(1928: 370) tillämpas.

liimpni ng.
I fall då endast ena maken har beskattningsbar inkomst. beräknas skatten på hans beskattningsbara inkomst utan uppdelning i beskattningsbar
A-inkomst och beskattningsbar H-inkomst.

Ha båda makarna beskattningsbar inkomst, beräknas skatten enligt sjätte-nionde styckena.

liar bäda makarna beskattningsbar inkomst. beräknas skatten enligt sjätte -!111onde styckena.

Skatt på beskattningsbar A-inkomst beräknas för vardera maken för sig.

Ha makarna enbart hcskallningsbar B-inkomst. beräknas skatten på cfrr .rnmm1111/agda beloppet
a1· dessa inkomster och ji"irdclas på
makarna efter ji"irhcll/andct mellan
Je beskattningsbara inkomsterna.
I annat fall .1·wnr11an!tigge.1· beskattningsbar B-inkomst llLls make.

• St:nastc lydelse 1976: 68.

Beskattningsbar R-inkomst hos
make, som har den lägsta beskattningsbara A-inkomsten ..rnmmwr/iiggs med andra makens beskattningsbara inkomst. Därefter beräknas skatt med tilfampning av I 0 ~ I
mom. pä summan av nämnda Binkomst och andra makens bcskatt-

7
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som har den lägsta beskattningsbara A-inkomsten. med andra makens
beskattningshara inkomst. Därefter
beräknas skatt med tillämpning av
10§ I mom. pi\ summan av nämnda
R-inkomsl och andra makens beskattningsbara inkomst. Skalkn på
makarnas 8-inkomster utgör skillnaden mellan den si\lunda beräknade skatten och den skatt som belöper på den i nämnda summa ingi\ende heskattningshara A-inkomslen.
Skatten pil 8-inkomsl fördelas på
makarna efter förh:\llandet mellan
deras beskattningsbara B-inkomskr. Bestämmelserna i 10 § 3 mom.
skola därvid iakttagas.
Om del sammanlagda beloppet
av makars 8-inkomster icke överstiger 2 000 kronor. skola dessa inkomster vid tillämpning av detta
moment anses som A-inkomst.

ningsbara inkomst. Skatten pi\ makarnas B-inkomster utgör skillnaden mellan den sålunda beräknade
skatten och den skatt som belöper
på den i nämnda summa ingående
beskattningsbara
A-inkomslen.
Skatten på B-inkomst fördelas på
makarna efter förhållandet mellan
deras beskattningsbara B-inkomster. Bestämmelserna i 10 § J mom.
skall därvid iakttas.
Vid tillämpning av detta moment
skall. om det sammanlagda beloppet av makars B-inkomster inte
överstiger 2000 kronor, dessa inkomster anses som A-inkomst.
Vidare skall minst 4 500 kronor av
1·ari/era makt!ns beskattningsbara
inkomst anses som beskattningsbar
A-inkvmst.

Sammanlagda beloppet av skall på makes beskattningsbara A-inkomst
och 13-inkomst utgör makes statliga inkomstskatt.
Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången
vid 1981 års taxering.

2

Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928: 370)
dels all 19§. 46§ 2 mom., 48§ 2 och 3 mom., 5H I mom., punkt I av
anvisningarna till 20§. punkt 14 av anvisningarna till 21 §. punkt 2 av
anvisningarna till 22 §, punkt 9 av anvisningarna till 24 §, punkt 9 av
anvisningarna till 28 §. punkt 9 av anvinsningarna till 29 §, punkt 12 av
anvisningarna till 32 § samt punkt 2 av anvisningarna till 50 §skall ha nedan
angivna lydelse,
dels att i anvisningarna till 33 § skall införas en ny punkt, 6, av nedan
angivna lydelse.
Nul'llrande lydl!l.1·c·

Föreslagen lydelse
19 § 1

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:
vad som vid bodelning eller djest på grund av giftorätt tillfallit make eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gåva:
' Senaste lydelst: 1978: 944.
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vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som avses i 35 3 eller 4 mom.;
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade
premieobligatinner och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid
vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100
kronor;

*

ersättning. som på grund av försäkringjämlikt lagen ( 1962: 381) om
allm;in försäkring, lagen ( 1954: 243)
om yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om
icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller
högre belopp för år dler utgör föräldrapenning. så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild
författning. som utgått annorledes
;in på grund av sjukförsäkring. som
nyss sagts. till nägon vid sjukdom
eller olyl.:ksfall i arbete eller under
militirtjänstgöring eller i fall som
avses i lagen ( 1977: 265) om statligt
personskadeskydd
eller
lagen
( 1977: 267) om krigsskadeersättning
till sji.imiin om icke ersättningen
grundas på förvärvsinkomst av
4 500 kronor eller högre belopp för
år. ävensom ersättning, vilken vid
sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring,
SL'm icke tagits i samband med
tjänst. dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av
pension eller i form av livränta i
den mån livräntan är skattepliktig
enligt 32 ~ I eller 2 mom .. så ock ersättning som utgår på grund av trafikförsäkring eller. med nedan angivet undantag. annan ansvarighetsförsäkring eller på grund av skadeståndsforsäkring och avser förlorad
inkomst av skattepliktig natur;

ersättning. som på grund av försäkring jämlikt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring, lagen (1954: 243)
om yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om
icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller
högre belopp för år eller utgör föräldrapenning, så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild
författning, som utgått annorledes
än på grund av sjukförsäkring, som
nyss sagts. till någon vid sjukdom
eller olycksfall i arbete eller under
militärtjänstgöring eller i fall som
avses i lagen ( 1977: 265) om statligt
personskadeskydd
eller
lagen
( 1977: 26 7) om krigsskadeersättning
till sjömän om icke ersättningen
grundas på förvärvsinkomst av
6 000 kronor eller högre belopp för
år. ävensom ersättning, vilken vid
sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring,
som icke tagits i samband med
tjänst. dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av
pension eller i form av livränta i
den mån livräntan är skattepliktig
enligt 32 § l eller 2 mom., så ock ersättning som utgår på grund av trafikförsäkring eller, med nedan angivet undantag, annan ansvarighetsförsäkring eller på grund av skadeständsförsäkring och avser förlorad
inkomst av skattepliktig natur:

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till
den del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den
skadaJc ~ir arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för
insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 kronor för dag:

9
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belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått på grund av kapitalförsäkring;
ersättning på grund av skadeförsäkring, dock ej i den män köpeskilling,
som skulle hava influtit därest försäkrad egendom i stället försålts, varit att
hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av rörelse
eller i den mån ersättningen eljest motsvarar sådan skattepliktig intäkt eller
motsvarar sådan avdragsgill omkostnad, vilken är att hänföra till någon av
nämnda förvärvskällor;
vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning. som utgått på grund av
annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst. samt vinstandel,
som utgått på grund av ska<leförsäkriiag, och premieåterbetalning på grund
av skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat;
ersättning jämlikt lagen ( 1956:
293) om ersättning åt smittbärare
om icke ersättningen grundas på
förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp för är;

ersättning jämlikt Jagen ( 1956:
293) om ersättning åt smittbärare
om icke ersättningen grundas på
förvärvs inkomst av 6 000 kronor eller högre belopp för år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt. i den mån
givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke är berättigad
till avdrag för utgivet belopp;
stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda
för mottagarens utbildning;
studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studiestödslagen ( 1973: 349), internatbidrag. återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning enligt
6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regeringen eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställda, och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;
allmänt barnbidrag;
lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen
( 1958: 295) om sjömansskatt;
kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av
stats medel;
handikappersättning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock
hemsjukvärdsbidrag. som utgår av kommunala eller landstingskommunala
medel till den värdhehövande:
kommunalt hostadstillägg enligt lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension:
kommunalt bostadstillägg till handikappade;
hostadsbidrag som avses i förordningen ( 1976: 263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer. förordningen ( 1976: 262) om statskommunala bostadsbidrag eller förordningen ( 1977: 392) om statskommunala bostadsbidrag till vissa folkpensionärer m. tl.;
sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från
personalstiftelse ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid
första tillfålle dylika medel finnas i stiftelsen;
gottgörelse som arbetsgivare uppburit frän pensionsstiftelse. till den del

Prop. 1979/80: 58

10

N111·ara11de lyddse

Föreslagen lydelse

stiftdsen 1:j ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för vilka
avdrag ii.:ke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen:
klimpensation av stat.:n för bensinskatt på bensin som förbrukats vid yrkesmässig anvlindning av motorsåg.
Beträffande vissa försäkringsbelopp som utgår till lantbrukare m. fl. gäller slirskilda bestämmelser i punkt 16 av anvisningarna till 21 §.
\Se vidare anvisningarna.)

46 §
2

2 mom. I hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i riket
bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:
1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisK. utbetalning,
som icke fär avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den
utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna;
2) för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i anvisningarna
till 41 b §;
3) för premier och andra avgifter, som skattskyldig erlagt för
försäkringar av följande slag, vilka
ägas av honom själv eller, i förekommande fall, hans make eller
hans omyndiga barn, nämligen kapitalförsäkring, till den del avdrag
för premien ej medges enligt punkt
2 av anvisningarna till 22 § eller
punkt 9 av anvisningarna till 29 §,
arbetslöshetsförsäkring samt sftdan
sjuk- eller olycksfallsförsäkring,
därunder inbegripen avgift till sjukkassa för begravningshjälp, som ej
avses i 33 § och som ej utgör sjukförsäkring enligt 2 -4 kap. lagen om
allmän försäkring:

3) för premier och andra avgifter,
som skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas
av honom själv eller, i förekommande fall, hans make eller hans
omyndiga barn, nämligen kapitalförsäkring, till den del avdrag för
premien ej medges enligt punkt 2 av
anvisningarna till 22 § eller punkt 9
av anvisningarna till 29 §,arbetslöshetsförsäkring, om lll'drag ej
medge.1· enligt nyssnämnda lagrum
eller punkt 6 m• anvisningarna till
33 .~. samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen avgift till sjukkassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 § och
som ej utgör sjukförsäkring enligt
2-4 kap. lagen om allmän försäkring;

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklaration fogat
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsåret utgivit för eller
tillgodoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill dess barnet fyllt 18 år eller intill dess det fyllt 21 år om det genomgår grundskola,
gymnasieskola eller lfarmed jämförlig grundutbildning. dock högst med
3 000 kronor för va1je barn;
6) för under beskattningsåret av den skattskyldige erlagd avgift avseende annan pensionförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som äges av
arbetsgivare, om försäkringen äges av den skattskyldige.
Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjömansskatt. skall avdrag för periodiskt understöd. avgift för pensionsförsäkring
2
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och underhållsbidrag, som i första stycket 4) och 6) här ovan sägs, l'ltnjutas
allenast i den ml'ln hänsyn vid beräkningen av sjömansskatt icke tagits till
understödet. avgiften eller underhl'lllsbidraget.
Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsl'lret varit här i
riket bosatt. skall avdrag. som nu sagts. l'ltnjutas allenast i den ml'ln det
belöper å nämnda tid.
Avdrag för premier och andra avgifter. som avses i första stycket 3) här
ovan. må ej för skattskyldig åtnjutas till högre belopp än 250 kronor: dock
att, om skattskyldig under beskattningsti.ret varit gift och levt tillsammans
med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemensamt må
åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag, som nu sagts, med högst 500
kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig under beskattningsåret varit
ogift (varmed jämställes änka. änkling eller frl'lnskild) och haft hemmavarande barn under 18 år.
Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) får ej överstiga den
skattskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast
dessförinnan och beräknas med hänsyn till storleken av si\dan inkomst. I
fråga om sådan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller
rörelse eller som hänför sig till anställning. om den skattskyldige helt
saknar pensionsrätt i anställning och icke är anställd i aktiebolag eller
ekonomisk förening vari han har sådant bestämmande inflytande som
avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 29 §, får avdraget
uppgi'l till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den del den icke
överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring bestämts för januari månad året närmast före taxeringsåret samt högst 25 procent av den del av inkomsten som överstiger tjugo
men icke trettio gånger nämnda basbelopp. I fräga om övrig A-inkomst får
avdraget uppgå till högst 10 procent av inkomsten till den del den tillsammans med A-inkomst enligt föregäende mening icke överstiger tjugo
gånger nämnda basbelopp. I stället för vad som angivits i andra och tredje
meningarna av detta stycke får avdraget beräknas till högst ett belopp
motsvarande angivet basbelopp jämte 30 procent av inkomst som hänför
sig till jordbruksfastighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst
motsvarande tre gånger samma basbelopp. Avdraget beräknas i sin helhet
antingen på inkomst som skall upptagas till beskattning under beskattningsåret eller på inkomst året närmast dessförinnan. Med A-inkomst
avses inkomst som enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt är att anse som A-inkomst. Till A-inkomst räknas iivcn
inkomst ombord enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt samt enligt I §
2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning.
Om särskilda skäl föreligga, får riksskatteverket efter ansökan besluta
att avdrag för avgift för pensionsförsäkring får åtnjutas med högre belopp
än som följer av bestämmelserna i föregående stycke. Därvid skall dock
följande gälla. För skattskyldig, som redovisar inkomst som är att anse
som A-inkomst endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i
anställning. får medges avdrag högst med belopp. beräknat som för inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som föreskrivits i
föregående stycke. Sådant avdrag får dock icke beräknas för inkomst som
härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den skattskyldige har
sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e femti.: stycket av
anvisningarna till 29 Har skattskyldig, som drivit jordbruk, skogsbruk

*·
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eller rörelse. upphört med driften i förvärvskällan och har han under
verksamhetstiden ej skaffat sig ett betryggande pcnsionsskydd, fär avdrag
beräknas även på sådan inkomst som enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som 8-inkomst. Avdraget fär
i detta fall beräknas med beaktande av det antal år varunder den skattskyldige drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen, dock högst för tio år.
Hänsyn skall vid bedömningen av avdragets storlek tagas till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till avdrag för avgift
som avses i första stycket 6). Avdraget fiir dock ej överstiga ett belopp som
för varje år som driften pttghtt motsvarar tio gfrnger det basbelopp som
enligt lagen om allmän försäkring bestämts för januari månad det år varunder driften i förvärvskällan upphört och ej heller summan av de belopp
som under beskattningsåret redovisats som nettointäkt av förvärvskällan
och sådan inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är alt hänföra till
vinst med anledning av överlåtelse av förvärvskällan. Mot beslut av riksskatteverket i fråga som avses i detta stycke får talan ej föras.
Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har
avdrag för avgiften helt eller delvis icke kunnat åtnjutas enligt bestämmelserna i femte stycket, medgives avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering
för det påföljande beskattningsåret. Sådant avdrag fär dock icke Mnjutas
med belopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år överstiger
vad som angives i femte stycket.
Oavsett föreskrifterna i de föregå.ende styckena fär avdrag för avgift som
avses i första stycket 6) ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan
sammanlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor, som äro skattepliktiga i hemortskommunen, och övriga avdrag enligt denna paragraf.
Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) icke utnyttjas i hemortskommunen, må avdrag för återstoden av vad sålunda beräknats åtnjutas i
annan kommun med belopp intill den där redovisade inkomsten, i förekommande fall efter andra avdrag enligt denna paragraf som åtnjutes vid
taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kunnat avdragas får den
skattskyldige tillgodoföra sig genom avdrag senast vid taxering för sjätte
beskattningsåret efter det år då avgiften erlades. Ej heller i sistnämnda fall
får avdraget överstiga vad som återstår sedan övriga avdrag enligt denna
paragraf åtnjutits.
48
2 mom. 3 Skattskyldig fysisk
person, som varit här i riket bosatt
under hela beskattningsåret. äger
att ä den i hemortskommunen taxerade inkomsten åtnjuta kommunalt
grundavdrag med 4 500 kronor.
Har skattskyklig under beskattningså.ret uppburit lön eller annan
gottgörelse som utgör skattepliktig
ink\1mst enligt lagen < 1958: 295 I om
sjömansskatt skall grundavdraget

3
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2 mo rn. Skattskyldig fysisk
person. som varit här i riket bosatt
under hela beskattningsåret. äger
att å den i hemortskommunen taxerade inkomsten åtnjuta kommunalt
grundavdrag med 6 000 kronor.
Har skattskyldig under beskattningsåret uppburit lön eller annan
gottgörelse som utgör skattepliktig
inkumst enligt lagen ( 195!.<: ~95) om
sjömansskatt skall grundavdraget
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minskas med 1•11 to(fiedd för varje
period om trettio dagar för vilken
den skattskyldige uppburit heskattningsbar inkomst enligt nämnda lag
samt enligt l § 2 mom. lagen skattepliktig dagpenning. Det sålunda
heriiknade grunda1·draget a1·rundas upptlt till helt tiotal kronor.
3 mo m. 4 Skattskyldig fysisk person. som varit här i riket bosatt
endast under en del av beskattningsåret. äger i hemortskommunen 1.\tnjuta kommunalt grundavdrag som för varje kalendermånad
eller del därav, varunder han varit
här i riket bosatt, utgifr en to{ftedel
a1· 4 500 kronor. Härvid gäller bestämmelserna i 2 mom. andra stycket. Det a1·dragshdopp, som stllunda ahålles. a1·rundas uppclt till
helt tiotal kronor.

minskas med 500 kronor för varje
period om trettio dagar för vilken
den skattskyldige uppburit beskattningshar inkomst enligt nämnda lag
samt enligt I § 2 mom. lagen skattepliktig dagpenning.
3 mo m. Skattskyldig fysisk
person. som varit här i riket bosatt
endast under en del av beskattningsåret. äger i hemortskommunen åtnjuta kommunalt grundavdrag med 500 kronor för varje kalendermånad eller del därav. varunder han varit här i riket bosatt. Härvid gäller bestämmelserna i 2 mom.
andra stycket.

5H
I mom. 5 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger såframt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på
grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs:
a) fysisk person:
fiir tid. under 1·ilken han l'llrit hiir i riket hosatt:
för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvats:
samt
fiir tid, under l'ilken han t'.i 1·arit hiir i rikl'I hosatt:
för inkomst av här belägen fastighet:
för inkomst av rörelse, som här bedrivits:
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån. som utgt\tt av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun:
för avlöning eller annan därmed jLimförlig förmån, som utgått av annan
anställning eller annat uppdrag. i den man inkomsten uppburits härifrån
och förvärvats genom verksamhet här i riket:

för
pension
enligt
lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring till
den del beloppet överstiger .J 500
kronor och för annan ersättning enligt n~imnda lag:

för
pension
enligt
lagen
( 1962: 381 lom allmän försäkring till
den del beloppet överstiger fJ 000
kronor och för annan ersättning enligt nämnda lag:

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun:
för belopp. som utgår på grund av annan pensionsförs~ikring än tjänstepensionsförsäkring. om försiikringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörclsc:
•Senaste lydelse 1978: 913.
•Lydelse enligt prop. 1979/80: 32.
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för ersättning enligt lagen ( 1954: 243) om yrkcsskadeförsäkring eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskaddorsäkring och lagen ( 1956: 293) om ersättning i\t smittbärare samt enligt annan lag eller författning. som utgiHt till
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller pi\ grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd eller lagen ( 1977: 267> om krigsskadeersättning till sjömän;
för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen ( 1973: 370)
om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;
för timstudiestöd och inkomsthidrag enligt studiestödslagen ( 1973: 349);
för annan härifrån uppburen. genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eiler rörelse: samt
for belopp. varmed schablonavdrag för egenavgifter överstigit på.förda
avgifter. samt restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter. allt i
den omfattning, sorn angö i anvisningarna till 41 b §;
bl staten:
för inkom~\ av jordbruksdomäner. skogar samt uthyrda eller med tomtriitt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt
för inkomst av rörelse. som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse
eller av kommunikations vak med tillhörande byggnader och anläggningar
eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att tillgodose statens egna behov;
c) landsting, kommuner o.:h andra menigheter ävensom hushållningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer:
för inkomst av fastighet och av rörelse;
d) akademier. allmänna undervisningsverk. sådana sammanslutningar
av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande
enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan
för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som
enligt nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna,
sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regional utvecklingsfond som avses i förordningen ( 1978: 504) om överförande av
vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond,
allmänna försäkringskassor. erkända arhetsli.ishetskassor, understödsföreningar som inte bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet, pensionsstiftelser som avses i lagen ( 1967: 531) om !ryggande av pensionsutfästelse m. m., personalstiftelser som avses i samma lag med ändamål
uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall,
stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och
arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd
eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga
försäkringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,
Allmänna pensionsfonden, Allmänna sjukförsäkringsfonden, Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m. m., Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag. Dag Hammarskjölds minnesfond, Fonden för industriellt utvecklingsarbete, Fonden för industriellt
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samarbete med u-länder, Järnkontoret och SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige, så länge kontorets respektive kommissionens vinstmedel
används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägare
eller medlemmar, Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Skeppsfartens sekundärlånekassa, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg, Svenska bibelsällskapets bibelfond, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska UNICEF-kommitten,
Sveriges exportråd, Sveriges turistråd och Aktiebolaget Tipstjänst:
för inkomst av fästighet;
e) kyrkor. sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte. barmhärtighetsinrättningar. stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets
försvar eller att, utan begränsning till viss familj. vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom ideella föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor:
för inkomst av fastighet och av rörelse:
f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning
äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar. samebyar. samfund. stiftelser. understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet. verk. inrättningar och andra inländska juridiska personer. dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller
på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om
samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet. samtliga här under f) avsedda hlllag. verk och andra juridiska personer i den mån de ej inbegripas under
punkterna d) och e):
för all inkomst. som här i riket eller å utländsk ort förvärvats:
g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet:
för inkomst av rörelse. som här bedrivits: samt
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse.
Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förklara. att stiftelse eller förening. som har till huvudsakligt ~indamål att främja
nordiskt samarbete. i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning
av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening. som ovan i
fö~sta stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omständigheterna det
föranleda. av riksskatteverket återkallas. Över beslut. som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke. må klagan icke föras.
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Anvisningar

till 20 §
l. Till skattskyldigs levnadskost1. Till skattskyldigs levnadsnader, för vilka avdrag enligt denna
kostnader, för vilka avdrag enligt
paragraf ej medges, räknas bland
denna paragraf ej medgives, räknas
annat premier för egna personliga
bland annat premier för egna perförsäkringar och avgifter till kassor,
sonliga försäkringar och avgifter till
föreningar och andra sammanslutkassor, föreningar och andra sammanslutningar, i vilka den skattningar, i vilka den skattskyldige är
skyldige är medlem. Att i vissa spemedlem. Avdrag får dock göras för
ciella fall ai•drag dock får göras för sådana premier och avgifter i den
dylika premier och avgifter, framomfattning som anges i 25 § I
mom., 33 § och 46 § 2 mom. samt
går av stadgandena i 25 § I mom.,
punkt 2 av anvisningarna till 22 §,
33 § och 46 § 2 mom. samt punkt 2
punkt 9 av anvisningarna till 29 §
av anvisningarna till 22 § och punkt
och punkt 6 av anvisninRarna till
9 av anvisningarna till 29 §.
33 §.
Utgifter för representation och liknande ändamfll äro att hänföra till
omkostnader i förvärvskälla endast om de hava omedelbart samband med
verksamheten, såsom då fråga uteslutande är om att inleda eller bibehålla
affårsförbindelser och liknande eller då utgifterna avse jubileum för företaget, invigning av mera betydande anläggning för verksamheten, stapelavlöpning eller jämförliga händelser eller då utgifterna äro att hänföra till
personalvård. Avdrag må i det enskilda fallet icke åtnjutas med större
belopp än som kan anses skäligt.
6

till 21 §
14. 7

Sjukpenning enligt lagen

14. Sjukpenning t!nligt lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring.
lagen ( 1954: 243) om yrkesskadelagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring. lagen ( 1976: 380) om arförsäkring. lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring. lagen ( 1977:
betsskadeförsäkring. lagen ( 1977:
265) om statligt personskadeskydd
265) om statligt persons)rndeskydd
och lagen ( 1977: 2671 om krigsska- och lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän utgör skat- deersättning till sjömän utgör skattepliktig intäkt av jordbruksfastig- tepliktig intäkt av jordbruksfastighet om sjukpenningen grundas på het om sjukpenningen grundas på
inkomst. som hänför sig till jord- inkomst. som hänför sig till jordbruksfastighet och för sig eller till- bruksfastighet och för sig eller tillsammans med annan sjukpenning- sammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgår till 4 500
grundande inkomst uppgår till 6 000
kronor eller högre belopp för år.
kronor eller högre belopp för år.
Till intäkt av jordbruksfastighet Till intäkt av jordbruksfastighet
hänföres under nämnda förutsätt- hänföres under nämnda förutsättningar också ersättning enligt lagen ningar också ersättning enligt lagen
( 1956: 293) om ersättning åt smitt·.. ( 1956: 293) om ersättning åt smittbärare.
bärare.

( 1962: 381) om allmän försäkring.

6
7

Senaste lydelse 1976: 1094.
Senaste lydelse 1977: 279.
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till 22 §
2. 8 Till driftkostnad hänföres även speciella skatter och avgifter till det
allmänna, såsom till exempel skogsvi'lrdsavgifl. Svenska allmänna skatter
fä icke dragas av (se 20 §).
Avdrag medges för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i
anvisningarna till 41 b~.
Bestämmelserna i punkt 9 av anvisningarna till 29 § om avdrag för
premie för grupplivförsäkring iiger
motsvarande tillämpning beträffande inkomst av jordbruksfastighel.

Bestämmelserna i punkt 9 av anvisningarna till 29 ~ om avdrag för
premie för grupplivförsäkring och i
punkt 6 av anvisningarna till 33 .~
om avdrag för m•giji till erkänd arbetsliislietskassa gäller ockstl beträffande inkomst av jordbruksfastighet.

till 24 §
9.
Sjukpenning enligt lagen
( 1962: 381) om allmiin försäkring,
lagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsiikring. lagen ( 1976: 380) om arhetsskadeförsäkring, Jagen ( 1977:
265) om statligt personskadeskydd
och lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän utgör skattepliktig intäkt av annan fastighet
om sjukpenningen grundas pä. inkomst, som hänför sig till annan
fastighet och för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgä.r till 4 500 kronor eller högre belopp för är. Till
intiikt av annan fastighet hänföres
under niimnda förutsättningar också ersättning enligt lagen ( 1956:
293) om ersättning åt smittbärare.
9

9. Sjukpenning
enligt
lagen
( 1962: 381) om allniän försäkring.
lagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring, lagen ( 1976: 380) om arhetsskadeförsäkring, lagen ( 1977:
265) om statligt personskadeskydd
och lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän utgör skattcpliktig intäkt av annan fastighet
om sjukpenningen grundas pä. inkomst. som hänför sig till annan
fastighet och för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgår till 6 000 kronor eller högre belopp för år. Till
intäkt av annan fastighet hänföres
under nämnda förutsättningar också ersättning enligt lagen ( 1956:
293) om ersättning åt smittbärare.

till 28 §
9. 10 Sjukpenning enligt lagen
9. Sjukpenning
enligt
lagen
( 1962: 381 l om allmän försäkring.
( 1962: 381) om allmän försäkring.
lagen ( 1954: 243) om yrkesskadelagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring. lagen ( 1976: 380) om arförsäkring, lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, lagen ( 1977:
betsskadcförsäkring, lagen ( 1977:
:!65) om statligt pcrsonskadeskydd
265) om statligt personska<lcsky<ld
och lagen I 1977: 267) om krigsskapch lagen ( 1977: 267) om krigsskaJeers;ittning till sjömän utgör skaldeersättning till sjömän utgör skattepliktig intäkt av rörelse om sjuktcpliktig intäkt av rörelse om siuk• Senaste lydelse 1976: 1094.
•Senaste lydelse 1977: 279.
10
Senaste lydelse 1977: 279.
2 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 58
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penningen grundas på inkomst.
som hänför sig till rörelse och för
sig eller tillsammans med annan
sjukpenninggrundande
inkomst
uppgår till 4 500 kronor eller högre
belopp för år. Till intäkt av rörelse
hänföres under nämnda förutsättningar också ersättning enligt lagen
( 1956: 293) om ersättning åt smittbärare.

penningen grundas på inkomst.
som hänför sig till rörelse och för
sig eller tillsammans med annan
sjukpenninggrundande
inkomst
uppgår till 6 000 kronor eller högre
belopp för år. Till intäkt av rörelse
hänföres under nämnda förutsättningar också ersättning enligt lagen
( 1956: 293) om ersättning åt smittbärare.

till 29 §
9. 11 Säsom speciella för rörelse utgående skatter eller avgifter till det
allmänna må nämnas vissa tillverkningsskatter, stämpelavgifter. tull- och
hamnumgälder m. m. dyl. Däremot fä svenska allmänna skatter icke avdragas (se 20 §).
Avdrag medges för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i
anvisningarna till 41 b §.
Premie för grupplivförsäkring, som tecknats av fysisk person i hans
egenskap av utövare av viss rörelse. utgör avdragsgill omkostnad i rörelsen. Om den ersättning. som kan komma att utfalla pä grund av försäkringen. utgår efter förmånligare grunder än vad som gäller enligt grupplivförsäkring för befattningshavare i statens tjänst, skall dock endast den del av
premien som kan anses motsvara förmäner enligt grupplivförsäkring för
nämnda befattningshavare räknas som omkostnad i rörelsen. För den del
av premien som i enlighet härmed icke utgör omkostnad i rörelsen erhålles
allmänt avdrag under de förutsättningar som angivas i 46 § 2 mom.
Bestämmelserna i punkt 6 a1· anl'isningarna till 33 § 0111 m·clrag .fiir
avg(ft till erkiind arbetslöshetskassa gäller också hetrifffande inkomst
al' rörelse.

*

till 32
12. Sjukpenning enligt lagen
12. 12 Sjukpenning enligt lagen
l 1962: 381) orn allmän för~äkring,
( 1962: 381) om allmän försäkring.
lagen ( 1954: 243) om yrkesskade- lagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring. lagen ( 1976: 380) om ar- försäkring, lagen ( 1976: 380) orn arbetsskadeförsäkring. lagen ( 1977: betsskadeförsäkring. lagen ( 1977:
265) om statligt personskadeskydd
265) om statligt personskadeskydd
och lagen ( 1977: 267) om krigsska- och lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän utgör skat- deersättning till sjömän utgör skattepliktig intäkt av tjänst om sjuk- tepliktig intäkt av tjänst om sjukpt!nningcn grundas på inkomst. penningen grundas på inkomst.
som hänför sig till tjänst och för sig som hänför sig till tjänst och för sig
eller tillsammans med annan sjuk- eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkl)mst uppgår penninggrundande inkomst uppgår
"Senaste lydelse 1976: 1094.
"Senaste lydelse 1977: 279.
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till 4 500 kronor eller högre belopp
för år. Till intäkt av tjänst hänföres
under nämnda förutsättningar också
ersättning
enligt
lagen
( 1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt annan lag eller författning. som utgått annorledes än på
grund av försäkring. som nyss
sagts, till någon vid sjukdom eller
olycksfall i arbete eller på grund av
militärtjänstgöring.

till 6 000 kronor eller högre belopp
för år. Till intäkt av tjänst hänföres
under nämnda förutsättningar också
ersättning
enligt
lagen
(1956: 293) om ersättning åt smitt·
bärare samt annan lag eller författning. som utgått annorledes än på
grund av försäkring. som nyss
sagts. till någon vid sjukdom eller
olycksfall i arbete eller på grund av
militärtjänstgöring.

Föräldrapenning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring utgöra skattepliktig intäkt av tjänst.
Timstudiestöd. inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen ( 1973: 349), utbildningsbidrag för doktorander och timersättning vid
grundläggande utbildning för vuxna räknas som skattepliktig intäkt av
tjänst.
Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd räknas som skattepliktig intäkt av tjänst.
Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret räknas
som skattepliktig intäkt av tjänst.
Detsamma gäller dagpenning och stimulansbidrag. vilka enligt av regeringen eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser utgå till deltagare i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådana bidrag likställda.
till 33 §

6. A1•drag medges för avgift till
erkänd arhet slöshetskassa. Kan stldant avdrag ifrågakomma i flera
fön,ärvskällor skall det i första
hand hänföras till denfön•ärvskälla
där hrullointiikten iir störst.
till 50 9
2.13 Vid bedömningen av om skattskyldigs inkomst till icke obetydlig del
utgjorts av folkpension iakttages följande. Som folkpension räknas icke
bampension eller vårdbidrag. Den omständigheten att folkpension under
ett beskattningsår utgått med ett ringa belopp, t. ex. till följd av att folkpensionen icke åtnjutits under hela året. utgör icke hinder mot att medgiva den
skattskyldige avdrag. Avgörande för bedömningen i detta fall är huruvida
folkpensionen. om den utgått i full utsträckning, utgjort en icke obetydlig
del av inkomsten. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den
mån den enligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer närmare föreskrifter för avdragsberäkningen enligt nedan angivna grunder.
13

Senaste lydelse 1978: 913.
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Avdraget skall i första hand bestämmas med hänsyn till storleken
av den skattskyldiges taxerade inkomst enligt lagen (1947: 576) om
statlig inkomstskatt. Överstiger
denna inkomst icke visst högsta belopp, skall avdraget heräknas till
vad som behövs för att den skattskyldige icke skall påföras statligt
beskattningsbar inkomst. Detta
högsta inkomstbelopp motsvarar
taxerad inkomst för skattskyldig.
som under beskattningsåret icke
haft annan inkomst än älderspension enligt 6 kap. 2 första stycket
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring och därutöver skattepliktiga int~ikter av tjänst om sammanlagt
3 600 kronor samt åtnjutit avdrag
endast med IOO kronor enligt 33 2
mom. första stycket. För gift skattskyldig, som uppburit folkpension
med belopp som tillkommer gift
vars make uppbär folkpension, beräknas det högsta inkomstbeloppet
med utgångspunkt från en pension
utgörande 77 ,5 procent av basheloppet. För övriga skattskyldiga her~iknas det med utgångspunkt från
en pension utgörande 95 procent av
basheloppet. Sistnämnda beräkningsgrund gäller också om gift
skattskyldig under viss del av beskattnings!'lret uppburit folkpension
med belopp som tillkommer gift
vars make uppbär folkpension. och
under återstoden av året uppburit
folkpension med belopp som tillkommer gift vars make saknar folkpension.

Avdraget skall i första hand bestämmas med hänsyn till storleken
av den skattskyldiges taxerade inkomst enligt lagen (1947: 576) om
statlig inkomstskatt. Överstiger
denna inkomst icke visst högsta belopp, skall avdraget beräknas till
vad som behövs för att den skattskyldige icke skall påföras högre
statligt beskattningsbar inkomst än
6 000 kronor. Detta högsta inkomstbelopp motsvarar taxerad inkomst
för skattskyldig, som under beskattningsåret icke haft annan inkomst än älderspension enligt 6
kap. 2
första stycket lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring
och därutöver skattepliktiga intäkter av tjänst om sammanlagt
5 200 kronor samt ät njutit avdrag
endast med 100 kronor enligt 33 2
mom. första stycket. För gift skattskyldig. som uppburit folkpension
med belopp som tillkommer gift
vars make uppbär folkpension, beräknas det högsta inkomstbeloppet
med utgångspunkt fri\n en pension
utgörande 77 .5 procent av basbeloppet. För övriga skattskyldiga beräknas det med utgångspunkt från
en pt:nsion utgörande 95 procent av
basheloppet. Sistnämnda beräkningsgrund gäller också om gift
skattskyldig under viss del av beskattningsåret uppburit folkpension
mt:d belopp som tillkommc_r gift
vars make uppbär folkpension, och
under äterstoden av året uppburit
folkpension med belopp som tillkommer gift vars make saknar folkpension.

*

*

*

*

Om skattskyldigs statligt taxerade inkomst överstiger det högsta inkomstheloppet enligt föregående stycke. reduceras avdraget med belopp
motsvarande 40 procent av överskjutande taxerad inkomst.
Det avdrag som beräknas med hänsyn till skattskyldigs statligt taxerade
inkomst jämkas. om värdet av skattepliktig förmögenhet överstiger 75 000
kronor. Om förmögenhetsvärdet överstiger 125 000 kronor, skall avdrag
icke medgivas. Värdet av sådan fastighet som avses i 24 2 mom. denna
lag och jordbrnksfastighet som i huvudsak användes för bostadsändamål
skall inräknas i förmögenhetsvärdet med skäligt belopp. Har den skattskyl-

*
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dige eller hans make tlera fastigheter av sådant slag gälla bestämmelserna
enbart en fastighet. I första hand avses fastighet som utgör stadigvarande
bostad för den skattskyldige.
Här ovan angivna grunder för avdragsberäkningen får frångås, när särskilda omständigheter föranleda det.
Vid beräkning av avdrag för gift skattskyldig iakttages bestämmelserna i
52 § I mom. sista stycket.
Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången
vid 1981 firs taxering.

3

Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623)
Härigenom föreskrivs att 22 ~ 3 mom. taxeringslagen (1956: 623)' skall ha
nedan angivna lydelse.
Nul'ara11cle lydelse

Föreslage11 lydelse
22 §

3 mo m. 2 Skattskyldig, som upp3 mo m. Skattskyldig, som uppburit folkpension, är med undantag
burit folkpension, är med undantag
som anges i andra stycket skyldig
som anges i andra stycket skyldig
att utan anmaning avlämna självatt utan anmaning avlämna självdeklaration endast om hans brutdeklaration endast om hans bruttointäkt av en eller tlera förvärvstointäkt av en eller tlera förvärvskällor under året uppgått till minst
källor under aret uppgi\tt till minst
16 000 kronor, eller, om hans make
17 500 kronor. eller, om hans make
uppburit folkpension, till minst
uppburit folkpension, till minst
13 800 kronor. Med folkpension
15 :!00 kronor. Med folkpension
avses folkpension i form av äldersavses folkpension i form av ålderspension, förtidspension, änkepenpension, förtidspension. änkepension och hustrutilllägg. Som folksion och hustrutilllägg. Som folkpension räknas icke barn pension elpension räknas icke barnpension eller vårdbidrag.
ler vårdbidrag.
Bestämmelserna i första stycket gälla icke om den skattskyldiges make
är skyldig att utan anmaning avlämna självdeklaration. om den skattskyldige har varit bosatt i riket endast en del av beskattningsåret, om han har
skattepliktiga förmögenhetstillgängar överstigande 75 000 kronor eller om
garantibelopp för fastighet skall upptagas såsom skattepliktig inkomst för
honom. I fråga om makar gälla bestämmelserna i I mom. tredje stycket
såvitt avser förmögenhet.
Denna lag träder i kraft den I januari 1980.

1
2

Lagen omtryckt 1971: 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.
Senaste lydelse 1978: 914.
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Härigenom föreskrivs att 2 § I, 4 och 5 mom. samt 4 § uppbördslagen
(1953: 272) 1 skall ha nedan ai;givna lydelse.
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2
mo m. 2 Diir beteckningar, som
användas i kommunalskattelagen,
lagen om statlig inkomstskatt, lagen
om statlig förmögenhetsskatt eller
taxeringslagen. begagnas i denna
lag. hava de, såvida ej annat angives eller av sammanhanget framgår. samma innebörd som i nämnda
författningar.

~

I mo m. Betecknin[?ar som används
kommunalskattelagen
( 1928: 370), lagen (1947: 576) om
statlig
inkomstskatt,
lagen
( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt
eller
taxeringslagen
(1956:623) har samma betydelse i
denna lag, om iflle annat anges eller
framgår av sammanhanget.

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skatterätten, om inte annat framgår av omständigheterna.
4 mo111. 3 Skattereduktion åtnjutes
av ogift skattskyldig, som har hemmavarande barn under 18 år. m:h av
gift skattskyldig. vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen ( 1947: 576)
om statlig inkomstskatt. med I 800 kronor.
av gift skattskyldig. vars make
har taxerad inkomst enligt nämnda
lag som understiger 4 500 kronor.
med 41J prrn.:ent av det belopp som
motsvarar skillnaden mellan 4 5110
kronnr och den taxerade inkomsten.
Ha gifta skattskyldiga var för sig
till statlig inkomstskatt taxerad inh1mst. som understiger 4 500 kronnr. åtnjutes skattereduktion endast av den Sllm har den högsta
taxerade inkomsten. Äro de taxerade inkomsterna lika stora. tillkommer skattereduktion den äldre av
de skattskyldiga.
Skattereduktion enligt första
stycket åtnjutes endast av skattskyldig. snm varit bosatt här i riket
under någon del av beskattningsåret. För gift skattskyldig gäller
dessutom följande. För att skattereduktion skall fä åtnjutas. skall
maken ha varit bosatt här i riket un-

av gift skattskyldig, vars make
har taxerad inkomst enligt nämnda
lag som understiger 6 000 kronor.
med 30 procent av det belopp som
motsvHrar skillnaden mellan fi 000
kronor och den taxerade inkomsten.
Har gifta skattskyldiga var för sig
till statlig inkomstskatt taxerad inkomst. som understiger 6 000 kronor. ätnjutes skattereduktion endast av den som har den högsta
taxerade inkomsten. Är de taxerade inkomstemH lika stora. tillkommer skattereduktion den äldre av
de skattskyldiga.
Skattereduktion enligt första
stycket åtnjutes endast av skattskyldig. som varit bosatt här i riket
under nägon del av beskattningsäret. För gift skattskyldig giiller
dessutom följande. För att skattereduktion skall fä ätnjutas. skall
maken ha varit bosatt här i riket un-

'Lagen omtryckt 1972: 75. Senaste lydelse av lagens rnbrik 1974: 771.
Senaste lydelse 1979: 174.
"Senaste lydelse 1979: 88.
2
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<ler nagon del av beskattningsåret.
Avser makens bosättning hi1r i riket
större delen av hcskattningsån:t.
sker skattereduktionen enligt första
stycket. Avser makens bosättning
här i riket endast en mindre del av
beskattningsi\ret.
åtnjuter
den
skattskyldige skattereduktion. om
maken saknar taxera<l inkomst enligt lagen om statlig inkomstskatt.
med 900 kronor. och om maken har
taxera<l inkomst enligt nämnda lag
som understiger:! :!50 kronor, med
40 procent av det hclopp som motsvarar skillnaden mellan:! 251J kronor och den taxerade inkomsten.

<ler någon del av beskattningsåret.
Avser makens hosiittning här i riket
större delen av heskattningsäret.
sker skattereduktionen enligt första
stycket. Avser makens bosättning
här i riket endast en mindre del av
beskattningsåret.
åtnjuter
<len
skattskyl<lige skattere<luktion. om
maken saknar taxi::ra<l inkomst i::nligt lagen om statlig inkomstskatt.
med 900 kronor. och om maken har
taxerad inkomst enligt nämn<la lag
som understiger 3 0011 kronor. med
30 pn)cent av det belopp som motsvarar skillnaden mellan 3 000 kronor och den taxerade inkomsten.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första. andra och tredje styckena
skall som taxerad inkomst anses även under beskattningsåret uppburen
beskattningshar inkomst enligt lagen ( 1958: 295J om sjömansskatt samt enligt I ~ 2 rnom. niimnda lag skattepliktig dagpenning. Skattereduktion som
tillkommer skathkyldig enligt nämnda bestämmelser skall minskas med en
tolftedel fi.ir varje period om trettio dagar. för vilken den skattskyldige
uppburit inkomst som förut niimnts.
Skattereduktion sker icke i fråga
Skattereduktion sker endast i
11111 st a t/ig .fi'ir111ii gl' 11hetssklll r. socifräga om statlig inkomsts/..1111,
., (/f'ir.1 ii /..ri 11g.1111 ·g (/i till fi1//..pe11siokommunal inkomstskall. s/..ogs111'ri 11g <'Il l'llligt /9 kap. 3 .~ /11ge11
l'llrd.1m·giji vch skattetilliigg mligt
1/<Jn:!:3811 0111 a/1111iin fiirsii/..ring.
taxerings/agen (1956: 623 ).
I iI /i1ggsp 1'11si1.•11.rn1 ·g (/i. sju k}iirsii kri 11g 1111",1.:ifi,
11rhctss/..adefiirsiikri11g.1u1·gifi.
ddpe11sio11.1j()r.1ii/..,.i 11g.1111 ·.i:ifi. 11rh1· 1.1).:i 1'tlra1 ·g ifi. all111ii 11 arh1·t.,girnn11·g(fi, a1·gifi fiir
.1JiU; i//...1 r1e11.1 io11eri11 i: 1 wh Ji'irse11i11g.1u1·g(fi l'llligt taxeri11gs/11gl'l1
.l'll/Jlt 11111111i11·r il 111·di/..11i11gs/1i11.
Bcst:immelserna <lin ~kallere<luktion iakttagas vid debitering av slutlig
skatt. tillkommande sl--att och preliminiir B-skatt samt vid fastställande av
preliminär A-,katt. ~)1t>tal som uppkl1mmer vid beräkning av skattereduktion bortfaller.

5 mo m.~ Skattskyldig fysisk
person. som varit hosatt eller stadigvarande vistats h~ir i riket under
ntt.gon del av beskattningsåret åtnjuter siirskild skattereduktion med
det helopp varmed 0.4 basenheter.
enligt lagen ( 1977: I071 J om basen• Senaste lydelse 1978: 915.

5 mo m. Skattskyldig fysisk
person. som varit bosatt eller stadigvarande vistats här i riket under
någon del av heskattningsåret åtnjuter särskild skattereduktion med
det belopp varmed 0.4 basenheter
enligt lagen (1977: 1071) om basen-
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het .::nligt 10 ~
1110111.
lagen
t 1947: ~7h) 1>111 statlig inkomstskatt.
övcr\tiger /MIO krnnor.
I frttga om särskild skattereduktion äga bestämmelserna i 4 mom.
tjiirde. femte och sjätte styckena
111ots1·ara11de tillämpning.

het enligt 10 §
mom. lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
överstiger l 000 kronor.
I fråga om särskild skattereduktion ti/lämpa.f bestämmelserna i 4
mom. fjärde, femte och sjätte
styckena.

4

I mo m.:; liar lokal skattemyndighet ej annorledes ./iJrordnat,
skall. del inkomst av tjänst hänför
sig till arbetsanställning som är avsedd att vara kortare tid än en vecka eller d1/ i11ko111ste11 eUest avser
bestämd tidsperiod och 11pphiires
vid regelbundet <'tterkommande tillfallen. preliminär A-skatt utgi\.r med
belopp, som w1gii·as i skattetabeller. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstrir sådana
tabeller.
Skattetabellerna skola för olika
inkomstbelopp. beräknade för 1·ecka eller den liingn' tid som hestiims
111· regeringen eller de11 myndighet
regeringen utser. a11gi1·a iliirå heliipande preli111i11iir skatt. Tabellerna
sf..ola grundas pi\ följande förutsättningar. niimligen
att inkomsten samt gru11dm·ilraget
iiro
<~f"iiriindrade
under
inkomståret.
~t t den skattskyldige icke kommer att taxeras för annan inkomst
än som i tabellen angii·es. ej heller
för garantihelopp .fi'ir_/{istighet eller
.fijr.f("irmiigenhet.
att den skattskyldige icf..c har
all erlägga socia(försiikri11gsa1·g(ft
till .folkpensioneringen enligt 19
kap. 3 § lagen 11961: JHJ) 0111 all111ii11 försiikri11g, tilliigf;spe11sionsa1·g(f1 eller .1j11~f"iirsiikringsm·gif1,
att skattskyldig. som avses i 2
mom. första stycket 2) och 41 erhåller skattereduktion. samt

5

Senaste lydelse 1977: !075.

*

I mo m. Fiir inkomst av tjänst
som hänför sig till bestämd tidsperiod och uppbiirs vid regelbundet
återkommande tillfällen eller till arbetsanställning som är avsedd att
vara kortare tid än en vecka skall
preliminär A-skatt utga med belopp. som anRl'S i skattetabeller.
om inte lokal skattemyndighet har
bestiimt annat. Skattetabellerna
skall ange den prelimilllira skatt
som heläper på olika inkomstbelopp, beräknade för miinad eller
den kortare tid som anges i tahellerna. Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomsti\.r sådana
tabeller.
Tabellerna skall grundas pi\. följande förutsättningar. nämligen
att inkomsten iir 1~förii11drad under inkomståret.
att den skattskyldige endast
kommer att taxeras för den inkomst
som anges i tabellen,
att den skattskyldige i11te skall
erlägga annan skall eller m·gift som
111·ses i denna lag än statlig inkomstskall och kommu11al inkomstskall,
att skattskyldig som avses i 2
mom. första stycket 2 och 4 erhåller
skattereduktion,
att den skattskyldige vid taxering för inkomsten inte erhåller
andra avdrag än grundavdrag och.
såvitt gäller skattskyldig som m·ses
i 2 mom. första stycket 3 och 4,
fön•iin·sm·Jrag.
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a 11 vid taxering för inkomsten
icke andra avdrag medgil'lls den
skattskyldige än dels grundavdrag.
och, så.vitt gäller i 2 mom. första
stycket 3) och 4) avsedd skattskyldig, avdrag enligt 46 § 3 mom. kommunalskar te/agen.
2 mo m. I skattetabellerna skola i
särskilda kolumner upptagas skattebelopp för följande grupper av
skattskyldiga. nämligen
I) ogift inkomstagare, som icke
avses under 4), och gift inkomsttagare, vars make har en sammanräknad nettoinkomst på. minst t1·tlt11sen
kronor;
2) gift inkomslagare, vars make
saknar sammanräknad nettoinkomst eller har så.dan inkomst understigande t1·tlwsen kronor;
3) gift inkomsttagare. som är berättigad till m·drag enligt 46 § 3
mom. kommunalskatte/agen;
4) ogift inkomsttagare, som är berättigad till avdrag enligt 46 § 3
mom. kommunalskattelagen.
Ogift inkomsttagare, som har
hemmavarande barn och som icke
är hän.förlig till under 4) upptagen
grupp a1· skattskyldiga, skall likställas med inkomsttagare som under 2) avses.
3 mo m. 6 Skattetabellerna skola
angfra den preliminära skatten under förutsättning att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av det procenttal av gmndbeloppet. som bestämts för inkomst11.rd samt att det sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt
och landstingsmedel beräknas för
skattekrona och skatteöre till vissa
i hela krontal bestämda belopp,
vilka regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår.
Regeringen eller drn myndighet
regeringen bestämmer må dock beträffande Stockholm. Göteborg eller Malmö, efter framställning av
6

Senaste lydelse 1974: 771.

Föreslagen lydelse

2 mo m. I skattetabellerna skall i
särskilda kolumner tas upp skattebelopp för följande gmpper av
skattskyldiga, nämligen
I) ogift inkomsttagare. som inte
avses under 4, och gift inkomsttagan:. vars make har en sammanräknad nettoinkomst på minst 3 000
kronor.
2) gift inkomstagare. vars make
saknar sammanräknad nettoinkomst eller har så.dan inkomst understigande 3 000 kronor,
3) gift inkomsttagare. som är berättigad tillfön·iirvsm·dra,I;'.
4) ogift inkomsttagare. som är berättigad tillfån•är.wvdrag.
Ogift inkomsttagare. som ~ir berättigad till skattereduktion men
inte till förvärvsavdrag skall jämstiillas med inkomsttagare som
avses under 2.
3 mo m. Skattetabellerna skall
ange den preliminära skatten under
förutsättning att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av
det procenttal av grundbeloppet.
som har bestämts för inkomståret
samt att kommunal inkomstskatt
beräknas för skattekrona och skatteöre till vissa i hela krontal bestämda belopp, som regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår.
Regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer får dock beträffande Stockholm, Göteborg eller Malmö, efter framställning av
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vederbörande kommun, upprätta vederbörande kommun, upprätta
särskild tabell för inom kommunen
särskild tabell för inom kommunen
skattskyldiga. avseende en utdehiskattskyldiga, avseende en skattetering för kommunalt ändamål i sats för kommunalt ändamål i femtiotal ören, samt meddela de närfemtiotal ören. samt meddela de
mare föreskrifter. som kan behövas
närmare föreskrifter. som må erfordras för tillämpning av tabellen.
för tillämpning av tabellen. Den
Den merkostnad, som kan uppkommerkostnad. som kan uppkomma
ma för upprättandet av sådan ta- för upprättandet av sådan tabell,
bell, skall gäldas av vederbörande
skall betalas av vederbörande kommun.
kommun.
4 mo m. I skattetabellerna skall
4 mo m. I skattetabellerna skall
därjämte intagas en särskild ko- också tas in en särskild kolumn,
lumn, vari angives det belopp var- vari a11ges det belopp varmed prelimed preliminär A-skatt skall beräk- minär A-skatt skall beräknas på innas ä inkomst för dag av sådan an- komst för dag av sådan anställning
ställning som är avsedd vara korta- som är avsedd vara kortare tid än
re tid än en vecka. För samtliga en vecka. För samtliga skattetaskattetabeller skola enahanda be- beller skall samma belopp anges i
lopp angivas i den särskilda kolum- den särskilda kolumnen att tillämnen att tilliimpas oberoende av ar- pas oberoende av arbetstagarens cibetstagarens civilstånd och annan i vilstånd och annan i 2 mom. angi2 mom. angiven omständighet. ven omständighet. Skattebeloppen
Skattebeloppen skolaberäknas på skall beräknas på grundval av begrundval av beräknelig genomsnitt- räknelig genomsnittlig sysselsättlig sysselsättning under året och av ning under året och med ledning a~·
den utdehitering till kommunal in- for riket genomsnittlig skattesats
till kommunal inkomstskattföregåkomstskatt och landstingsmedel,
som riksskatteverket bestämmer ende år. I övrigt skall vad ovan i
fiir rnrje tlr. Den särskilda skatte- denna paragraf sägs i tillämpliga dekolumnen -skall avse
lägst;l
lar gälla vid skattebeloppens beräkdagsinkomst av tio kronor. I övrigt ning.
skall vad ovan i denna paragraf sägs
i tillämpliga delar gälla vid skattebeloppens beräkning.

en

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången i
fråga om preliminär skatt för år 1980 samt slutlig och tillkommande skatt
p<'i grund av 1981 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt
Härigenom föreskrivs att anvisningarna till 12 § samt de tabeller som
avses i 7 § I mom. och 8 § lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt 1 skall ha
nedan angivna lydelse.

NuFarande lydelse

Föreslagen lydelse
Anvisningar
till 12 § 2

Jämkning i fall som avses i 12 ~ I
Jämkning i fall som avses i 12 § I
mom. vid cl må för år räknat medmom. vid elfi/r för är räknat mcdgigivas med högst ett belopp. som
vas med högst ett belopp. som
motsvarar summan av ic/..1· 11111y11motsvarar summan av 6 000 kronor
jat 1<ru11dardrng och det belopp.
och det belopp. med vilket avdrag
med vilket avdrag för väsentligen
för väsentligen nedsatt skatteförnedsatt skatteförmåga högst skulle
måga högst skulle ha kunnat medgiha\'(/ kunnat medgivas vid taxering vas vid taxering till statlig inkomsttill statlig inkomstskatt.
skatt.
I fråga om sjöman. som utan att vara bosatt i Sverige har att betala sjömansskatt enligt 7 ~. mi'I vid jämkning enligt 12 § 1 mum. hiinsyn tagas till
sådana i sistnämnda författningsrum omförmälda avdrag. vilka sjömannen
med tillämpning av grunderna för lagen om statlig inkomstskatt skulle hava
kunnat pär;ikna vid taxering i det land. där sjömannen är bosatt. Har vid
nämnda taxering avdrag kunnat utnyttjas av sji)mannen sjiilv eller hans
make skall jämkning dock ej medgivas.
Vid jämkning enligt 12 ~ 3 och 5 mom. för i Sverige icke bosatt sjöman
skall slutlig skatt beräknas med tilHimpning av svenska beskattningsn:glcr.
Med deltidstjänstgöring t:nligt 12 § .:'i mom. förstas tj~instgiiring som enligt anställningsavtal skall fullgöras pi'I kortare tid iin heltid.

1
2

Lagen omtryckt 1970: 933. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 777.
Senaste lydelse 1978: 916.
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Tabeller för beräkning av sjömansskatt 3
Fjärrfart
Tabell F kolumn 1
(Ogift sjöman utan barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

1 710- 1800
1800- 2 400
2400- 3000
3 000- 3 600
3 600- 4200
4 200- 4 800
4 800- 5 400
5 400- 6000
6000- 6600
6 600- 7200
7 200- 7 800
7 800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9 600-10 000
10 000-13 800
13 800-

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.
10,20

Skatt pä inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

4254
4734
5058
8136

+32,0 %
+32,0 %
+36,5 %
+42,0 %
+47,0 %
+53,0 %
+59,0 %
+62,0%
+68,5 %
+73,0 %
+75,5 %
+77,0 %
+77,0 %
+80,0 %
+81,0 %
+81,0 %
+86,0 %

Beskattningsbar
mänadsinkomst,
kr.

Skatt pä inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt pä inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

2 200- 2 400
2400- 3000
3 000- 3 600
3600- 4200
4200- 4 800
4800- 5 400
5 400- 6000
6000- 6600
6600- 7200
7 200- 7 800
7 800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9 600-10000
10 000-13 800
13 800-

11,00
75
294
546
825
1143
1494
1869
2 277
2 715
3168
3 630
4092
4 569
4 893
7 971

+32,0 %
+36,5 %
+42,0 %
+46,5 %
+53,0 %
+58,5 %
+62,5 %
+68,0 %
+73,0 %
+75,5 %
+77,0 %
+77,0 %
+19,5 %
+81,0 %
+81,0 %
+86,0 %

39
231
450
702
984
1 302
1656
2028
2 439
2 877
3 330
3 792

Tabell F kolumn 2-3
(Gift sjöman)

a Senaste lydelse 1978: 916.
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Tabell F kolumn 4
(Ogift sjöman med barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.
2 37024003 0003600-

2400
3 000
3 600
4200

42004 8005 4006000660072007 8008400-

4800
5 400
6000
6 600
7200
7 800
8 400
9000

9000- 9600
9 600-10 000
10 000-14 000
14000-

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.
12,40
22
229
472

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns
+32,0
+34,5
+40,5
+45,5

%
%
%
%

745
1 051
1 393
l 762
2 161
2 593
3040
3 502
3964
4435
4 759
7 999

+51,0
+57,0
+61,5
+66,5

%
%
%
%

+72,0
+74,5
+77,0
+77,0

%
%
%
%

+78,5
+81,0
+81,0
+86,0

%
%
%
%

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

Tabell F kolumn U
(Utländsk sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

10,05
68
263
491

1 7902 4003 0003 6004 20048005 4006000-

2400
3 000
3 600
4200
4 800
5 400
6000
6600

743
1 028
1 346
1682

+ 9,5 %
+32,5 %
+38,0 %
+42,0 %
+47,5 %
+53,0 %
+56,0 %
+61,0 %

660072007 8008400-

7200
7 800
8 400
9000

2048
2 444
2 852
3266

+66,0
+68,0
+69,0
+69,5

%
%
%
%

9000- 9 600
9 600-10000
10 000-13 800
13800-

3 683
4112
4404
7 178

+71,5
+73,0
+73,0
+77,5

%
%
%
%
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Närfart
Tabell N kolumn 1
(Ogift sjöman utan barn)
Beskattningsbar
mänadsinkomst,
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

810- 1200
1200- 1800
1800- 2400
2400- 3000
3000- 3600
3 600- 4200
4200- 4800
4800- 5 400
5 400- 6000
6000- 6600
6 600-- 7200
7200- 7800
7800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9 600--10 000
10 000-13 600
13600-

12,00
129
318
513
744
1002
1293
1623
1980
2 364
2 787
3 225
3684
4146
4 608
5094
5 418
8 334

+30,0 %
+31,5 %
+32,5 %
+38,5 %
+43,0 %
+48,5 %
+55,0 %
+59,5 %
+64,0 %
+70,5 %
+73,0 %
+76,5 %
+77,0 %
+77,0 %
+81,0 %
+81,0 %
+81,0 %
+86,0 %

Beskattningsbar
mänadsinkomst,
kr.

Skatt pä inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt pä inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

1330- 1800
1800- 2400
2400-- 3000
3000- 3600
3 600- 4200
4200-- 4 800
4800- 5 400
5 400- 6000
6000- 6600
6600- 7200
7200- 7 800
7 800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9 600-10000
10 000-13 600
13 600-

11,60
162
357
585
843
1134
1464
1 821
2202
2625
3063
3 522
3 984
4 446
4 929
5253
8169

+32,0 %
+32,5 %
+38,0 %
+43,0 %
+48,5 %
+55,0 %
+59,5 %
+63,5 %
+70,5 %
+73,0 %
+76,5 %
+77,0 %
+77,0 %
+80,5 %
+81,0 %
+81,0 %
+86,0 %

Tabell N kolumn 2-3
(Gift sjöman)
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Tabell N kolumn 4
(Ogift sjöman med barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

1490- 1800
1800- 2 400
2400- 3 000
3000- 3 600
3 600- 4200
4 200- 4 800
4 800- 5 400
5 400- 6000
6000- 6 600
6 600- 7 200
7 200- 7 800
7 800- 8 400
8 400- 9 000
9000- 9 600
9600-10000
10 000-13 800
13 800-

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

10,35
108
300
519
771

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+31,5
+32,0
+36,5
+42,0
+46,5

%
%
%
%
%

l 050
1 368
1 719
2094

+53,0
+58,5
+62,5
+68,0

%
%
%
%

2 502
2 940
3 393
3 855
4 317
4 794
5 118
8 196

+73,0
+75,5
+77,0
+77,0
+79,5
+81,0
+81,0
+86,0

%
%
%
%

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

%
%
%
%

Tabell N kolumn U
(Utländsk sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

83012001 8002 40030003 6004 2004 8005 4006000-

1200
1800
2400
3 000
3 600
4 200
4800
5 400
6000
6 600

10,70
81
198
321
528
759
l 020
l 317
l 638
l 983

+ 19,0 %
+ 19,5 %
+20,5 %
+34,5 %
+38,5 %
+43,5 %
+49,5 %
+53,5 %
+57,5 %
+63,0 %

6 6007 2007 8008 400-

7 200
7 800
8400
9000

2 361
2 757
3 171
3 585

+66,0
+69,0
+69,0
+69,5

%
%
%
%

9000- 9 600
9 600-10000
10 000-13 600
13 600-

4002
4 437
4 729
7 357

+72,5
+73,0
+73,0
+77,5

%
%
%
%
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Tabeller för beräkning av sjömansskatt

Fjärrfart
Tabell F kolumn l
(Ogift sjöman utan barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.
: 770- 1800
1800- 2400

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.
12.40
217

2400- 3000
3000- 3600
3600- 4200

649

4200-480054006000-

4800
5400
6000
6600

I 192
1501
1840

6600720078008400-

7200
7&00
8400
9000

9000- 9600
9600-10000
10000-14400
14400-

421
901

2 209
2617

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+ 32,0 '/(
+32,5%
+34,0':'-l+38.0%
+42,0%
+48.5':;;
+ 51.5'/i·
+ 56.5 •::-;.
+61,5 S·<·
+68.IV·i+72.5%

3 052
3499

+74.5<::;,

3 955
4417
4 741
8261

+ 77.0C:·(.
+ 8 I.O';·c.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+76,0%

+80,0~'~

+85.0%

Tabell F kolumn 2-3
(Gift sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.
2 250240030003600-

2 400
3000
3600
4200

11.25
60
267
492

+32.5%
+34,5<::(.

+37.5%
+42.0'."r·
+48,0'/r

4200- 4800

744

4800- 5400

I 032

+ 52,0'i{

5400- 6000
6000- 6600

1344
1680

+56,0'}(
+61.5%

6600- 7200
7200- 7800
7800- 8400
8400- 9000

2049
2454
2889

+ 72,5%-

9000- 9600
9600- IOOOO
10000-14400
14400-

+67,5%

3339

+75.0%
+76.0'li·

3 795

+ 76.50(.

42.54

+Rl.0%
+80,0%
+85.()%

4578
8098
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Föreslagen lydelse
Tabell F kolumn 4
(Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.
11.70
206
428
671
950

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns
+33,5%
+37,0%
+40,5'.:-(
+46 ..5%
+soy:;

24203000360042004800-

3000
3600
4200
4800
5400

54006000660072007800-

6000
6600
7200
7800
8400

1253
1583
1946
2339
2768

+ 55.o~:;,
+60,5'::'r·
+65,5'.'.(
+71,5'.'{
+74.0%

8400- 9000
9000- 9600
9600-10000
10000-14600
14600-

3 212
3668
4124
4444
8124

+76,0'>i·
+76,0'1'
+80,0%
+80.07'·
+85.0%

Tabell F kolumn U

(Utländsk sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns
+ 8.0'X
+31.0';;
+34,0t;·;.
+37.5'/t-

1850240030003600-

2400
3000
3600
4200

4200480054006000-

4800
5400
6000
6600

10.00
54
240
444
669
930
1209
151:!

6600720078008400-

7200
7800
8400
9000

1842
:!208
2601
3003

+61.0':·i.
+65.5".'.·i
+67,0'1
+68.5 ~-(

9000- 9600
9600-10000
10000-14400
14400-

3414
3 828
4120
7288

+69.o~:.;
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+43,5C.i.
+46.5'/i.
+ 50,5'.''(
+55,0'.+

+73,0'l
+72,0C.'r:
+ 76,5 r.·r·
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FiireslaRell lydelse

Närfart
Tabell N kolumn I
(Ogift sjöman utan barn I

Beskattningsbar
månads inkomst.
kr.

Skatt pä inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

11.00
116
302
497
707

Skatt pä inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+ 30,0':·ic

8501200180024003000-

1200
1800
2400
3000
3600

36004 200480054006000-

4200
4800
5400
6000
6600

941
I 205
1499
I 817
2165

+44.0%
+49,0%·
+53.0%
+58.0C(
+63,5r,;c

6600720078008400-

7200
7800
8400
9000

2 546
2963
3 398
3 851

+69,5%
+72.5s-i·
+75.5';·(.,
+ 76.0r;·(.

9000- 9600
9600-10000
I0000-14200
14200-

4307
4 775
5 100
8460

+ 78,5 c;.;,

Skatt pä inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt pä inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+31.or;·;,
+32.5%
+35,0%
+39,0%

+80.5'7<·
+80,0%
+85,0%

Tabell N kolumn 2-3
(Gift sjömani

Beskattningsbar
mänadsinkomst,
kr.
I 3701800240030003600-

I 800
2400
3000
3600
4 200

4200480054006000-

4800
5400
6000
6600

6600720078008400-

7200
7 800
8400
9000

9000 - 9600
9600-10000
IOOOU-14 200
14200-

11.70
145
340
550
784
I 048
1342
1657
2005
2 383
2800
3235
3 688
4144
4615
4937
8297

+31,0"'i·
+32,5%
+35.0';~

+ 39,0 1/r,
+44.0'!{·
+49,0S{·
+52.5%
+58.or;;,
+63.0%
+69,5%
+ 72.5';'·(,
+ 75.5"·[
+76,0%
+78.5 1::;.
+80.5%
+80,0%
+85,0')/o
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Prop. 1979/80: 58
Föreslagen lydelse
Tabell N kolumn 4
(Ogift sjöman med barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.
11,00
92
284
491
719

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns
+30,0%
+32,0%
+34,5%
+38,0%
+41,5%

15301800240030003600-

1800
2400
3000
3 600
4200

4200480054006000-

4800
5400
6000
6600

968
1259
1568
1907

+48,5%
+51.5%
+56.5%
f-61,0%

6600720078008400-

7200
7800
8400
9000

2 273
2681
3 113
3 563

+68,0%
+72,0%
+75,0%
+76,0%

9000- 9600
9600- IOOOO
JO OÖ0-14 400
14400-

4019
4478
4802
8322

+76,5%
+81,0%
+80,0%
+85,0%

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

Tabell N kolumn U
(Utländsk sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.
870·1200180024003000-

I 200
1800
2400
3000
3600

36004200480054006000-

4200
4800
5400
6000
6600

705
942
1206
1491
1803

+39,5%
+44,0%
+47,5%
+52,0%
+57,0%

6600720078008400-

7200
7800
8400
9000

2145
2520
2913
3 321

+62,5%
+65,5%
+68,0%
+68,0%

9000- 9600
9600-10000
10000-14200
14 200-

3729
4 152

+70,5%

4444

+72,0%
+76,5%

10,95
72
186
306
495

7468

+18.5%
+19,0%
+20,0%
+31.5%
+35,0%

+ 73,0<;~.
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Denna lag träder i kraft den I januari 1980.
De nya tabellerna tillämpas från och med ikraftträdandet vid redares
avräkning med sjöman av belopp som utgör hcskattningsbar inkomst.
Äldre lydelse av tabellerna gäller dock fortfarande i fråga om sjömansskatt
som har avräknats eller hade bort avräknats från beskattningsbar inkomst
före ikraftträdandet av denna lag.

Prop. 1979/80: 58
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Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering a~· skatt, m. m.
HLirigcnom föreskrivs i fräga om lagen ( l'!ti): 2ti9) med s~irskilda hcsUimmt:lscr om kl•mmuns o..:h annan menighets utdchit.:ring av skall. m. m. 1
elds att 2 ~ skall upphöra all gälla.
c/e/.1· all I. 3 o..:h 4 ~~skall ha nedan angivna lydt:lsc.
Fiirl'sl<1gl'11

/yc/d1e

*2
Skattesatsen för kommuns och
annan menighets uttag av skatt
skall bestämmas i förhållande till
det antal skattekronor och skatteören, som enligt länsstyrelsens
beräkning ktlmmer att pil.föras Je
skattskyldiga vid taxeringen det i\.r
skattesatsen skall fastställas, justerat enligt 2 § och ökat med Jet antal skattekronor. som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen
( 1979: 362) om skatteutjämningshidrag och med hidragwnclerlag en-

ligt hestä1111111dsema
falfshidrag.

0111

Skattesatsen för kommuns och
annan menighets uttag av skatt
skall bestämmas i förhållande till
det antal skattekronor och skatteören, som enligt länsstyrelsens
beräkning kommer att påföras de
skattskyldiga vid taxeringen det är
skattesatsen skall fastställas, ökat
med Jet antal skattekronor, som
staten uppskattas skola tillskjuta
enligt lagen ( 1979: 362) om skatteutjämningsbidrag.

skattehort-

Om enligt 4 kap. 4 ~ andra stycket kommunallagen ( 1977: 179) annan
skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts tidigare, skall den nya
skattesatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till Jet antal skattekronor
och skatteören som har påförts Je skattskyldiga vid taxeringen det är
skattesatsen skall fastställas.
Uinsstyrehen skall senast den 10
september va~ie t1r liimna knmmun.
landstingsku!llmun lh.:h församling
uppgift om dt:l .1/..11111·1mder/<1g. s1>111
l'llligt 2 .~ .1/..<1// heaÅ.111s 1·iil hl'.\ tiim11111111/c ll\'

/ilcfrhitl'l"illg.

Lagen omtry.:kt 1973: 437
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1977: 191
1977; 1076.
2
Senaste lydelse 1979: 392.
"Senaste lydelse 1976: 198.
1

2*

l .iinsstyrelsen skall senast den 10
septemher va~je ftr liirnna kommun.
landstingskommun och församling
uppgift 1.1111 det herii/..1111<il' an111il't
s/..a/leÅ.ronor o!'h skattl'iiren som
c/l'.l'<'.I

i I ~ .fi'irsta styc/..<'I.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kommun är berättigad att under
visst är av staten uppbära kommunalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på
grundval av antalet skattekronor
och skatteören i kommunen vid det
föregående ärets ltaxeringsäret)
taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts för äret före
taxeringsåret. Vid beräkningen av
antalet skattekronor och skatteören
beaktas bestämmelserna i 2 §.

Kommun är berättigad att under
visst är av staten uppbära kommunalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå pä
grundval av antalet skattekronor
och skatteören i kommunen vid det
föregäende ärets (taxeringsäret)
taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts för äret före
taxeringsäret.

Har enligt 4 kap. 4 9kommunallagenI1977: 179) annan skattesats slutligt
fastställts än den som har bestämts tidigare. skall till grund för utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten
fastställdes.
Kommun är berättigad att av staten såsom förskott uppbära det belopp som på grundval m• taxeringsnämnds beslut 1•isst år (taxeringsår) rörande taxering till kommunal
inkomstskatt har beslutats till utdebitering för det kommande året.
Vid beräkningen av förskottsbeloppet justeras antalet skattekronor
och skatteören enligt 2 §. Vad som
har beslutats till utdebitering ingår i
kommunens fordran hos staten vid
ingången av året näst efter det är,
då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt,
som kommunen har rätt att uppbära
av staten på grundval av taxeringen
under året efter det är. då förskottet
utanordnas enligt bestämmelserna i
femte stycket.

Kommun är berättigad att 1111der
1·is.1·t ilr av staten såsom förskott
uppbära ett belopp .wm motsvarar
produkten m· den skattesats som
har beslutats för flret och Jet antal
skattekronor och skattci.ircn. som
enligt taxeringsnii11111d.1· hes/111 riirande det .fiiregående tlret.1· taxering 1ill kommunal i11ko111s1.1·katt
liar p.lfiirts de ska//skyldiga. Del
nu niimnda be/oppe/ ingår i kommunens fordran hos staten vid ingä.ngen av året näst efter det flr. då
beslutet fattades. Förskottet avräk-·
nas mot den kommunalskatt. som
kommunen har rätt att uppb~ira av
staten på grundval av taxeringen
under året efter det år. då förskllttct utanordnas enligt bestämmelserna i femte stycket.

Är antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid
mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens
fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall
senast den I0 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal
och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören,
som skall ligga till gmnd för ökningen av förskottet.
•Senaste lydelse 1979: 392.
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Belopp. som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten
t:nligt denna paragraf. skall länsstyrelsen under samma år utanordna till
kommunen med en sjättedel pä Il.tionde dagen i var och en av månaderna
januari. mars. maj. juli. september och november. Är kommunens fordran
icke uträknad vid utbetalningstillfället i januari mänad, skall vid detta tillfälle uthetalas samma helopp som har utbetalats i november mänad det
föregående tiret. Niir särskilda skäl föranledt:r det för länsstyrelsen dock
förordna att utbt:talning skall ske med annat belopp. Om det bt:lopp som
uthctaladt:s i januari mänad icke motsvarar en sjättedel av kommunens
fordran, skall den jämkning som föranlt:des härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars mä.nad.
Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i
fråga om landstingsskatt. I fråga om församlingsskatt gällt:r däremot bestämmelserna i 84 lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser om
bestämmande av utdebitering samt förskottsutbetalning av allmän kommunalskatt gäller fortfarande i fråga om åren 1980 och 1981.

7

Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse
Härigenom föreskrivs att 84 ~ lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse 1
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

84 § 2
Församling är berättigad att unFörsamling är berättigad att under visst är av staten uppbära förder visst är av staten uppbära församlingsskatt med belopp som motsamlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå pä
svarar vad som skulle utgä på
grund.val av antalet skattekronor grundval av antalet skattekronor
och skatteören i församlingen vid
och skatteören i församlingen vid
det föregående årets (taxeringsåret)
det föregående årets (taxeringsäret)
taxering, beräknat efter den skattetaxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts för äret före
sats som har bestämts för i\.rct före
taxeringsåret. Vid beräkningen m·
taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen (1951: 691) om viss lindantalet skattekronor och skatteiiren
beaktas bestämmelserna i 2 §lagen
ring i skattskyldigheten för den som
( 1965: 269) med särskilda bestäminte tillhör svenska kyrkan ätnjutit
melser om kommuns och annan
lindring i skattskyldigheten till förmenighets utdebitering m· skatt.
samlingen, skall belopp, som förHar skattskyldig enligt lagen
samlingen annars skulle ha varit be(1951:691) om viss lindring i skatträttigad att uppbära av staten, nedskyldigheten för den som inte tillsättas i motsvarande mån.
hör svenska kyrkan åtnjutit lindring
i skattskyldigheten till församlingen. skall belopp, som församlingen
annars skulle ha varit berättigad att
uppbära av staten, nedsättas i motsvarande män.
1

2

Lagen omtryckt 1976: 500.
Senaste lydelse 1979: 391.
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Ntffarande lvdelse

Fiireslagen lydelse

Församling är berättigad att av
staten såsom förskott uppbära det
belopp, som på grundl'a/ a1• taxeringsnämnds beslut 1·isst är rörande
taxering till kommunal inkomstskatt ht'slutats till utdehiteri11g för
nästko111111w1de år. Vid beräkning1'11 m·.fvrskottsbeloppet justeras antalet skattekronur och skatteöre11
e11/igt 2 § lage11 med särskilda bestämmelser om kommuns och anna11 menighet.V utdebitering av
skatt. Vad s1//11nda beslutats till utdehitering ingår i församlingens
fordran hos statsl'erket vid ingången av året näst efter det, då beslutet
fattades. Förskottet avräknas mot
den församlingsskatt, som församlingen äga uppbära av statsverket
pil grundval av taxeringen under
året efter det då förskottet enligt
bestämmelserna i nästföljande
stycke utanordnas.

Församling är berättigad att under i•isst år av staten såsom förskott uppbära ett belop·p som motsi·urar produkten tll' den skattesats
som har beslutats för året och det
afllal skattekronor 1>ch skatteiiren.
som enligt taxeringsnämnds beslut
rörande det fi.iregående 1lrets taxering till kommunal inkomstskatt
har påfiirts de skattskyldiga. Det
1111 nämnda hf'loppet ingår i församlingens fordran hos .Haten vid ingl\.ngen av året efter det iir. då beslutet fattades. Förskottet avräknas
mot den försarnlingsskatt. som församlingen har riitt att uppbära av
staten på grundval av taxeringen
under året efter det. då förskottet
enligt hesHimmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos
staten enligt första och andra styckena, skall länsstyrelsen under samma är
utanordna till kommun. i vilken församlingen är belägen, med en sjättedel
på åttonde dagen i var och en av månaderna januari. mars. maj, juli,
september och november. Är församlingens fordran inte uträknad vid
utbetalningstillfället i januari månad, skall vid detta tillfälle utbetalas samma belopp som utbetalades i november månad föregäende är. När särskilda skäl föranleder det fär länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall
ske med annat belopp. Om det belopp som utbetalades i januari månad inte
motsvarar en sjättedel av församlingens fordran. skall den jämkning som
föranleds härav ske i fråga om det belopp som utbetalas i mars månad.
Kommunen skall därefter avlämna medlen till kyrkorådet.
Linsstyrelscn skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för
n~istforegf1cnde ~tr uppr~ittad redovisning över församlingen tillkommande
<H:h till församlingen utanordnad församlingsskatt.
N;irmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av regeringen dler den myndighet regeringen förordnar.
Denna lag tr~ider i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser om ber;ikning av skatteunderlag gäller fortfarande i fråga om åren 1980 och 1981.
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8 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa
fall
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i
vissa fal\! skall ha nedan angivna lydelse.

N111·arwule lydelse

Fiireslagen lydelse

3 li 2
Vid prövning av skattebegränsningen fastställes ett spärrbelopp med
hänsyn till den beskattningsbara inkomst som beräknats för den skattskyldige enligt lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt för det år vartill skatten hänför sig.
Den beskattningsbara inkomsten
skall

Den beskattningsbara inkomsten. minskad med 4 500 kronor.
skall

ökas med avdrag enligt lagen ( 1975: 1147) om särskilt investcringsavdrag
vid taxering till statlig inkomstskatt eller därmed jämförlig författning,
ökas med så.dant schablonavdrag för egenavgifter som avses i punkt 2 a
av anvisningarna till 22 § och punkt 9 a av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen ( 1928: 370), samt
ökas med avdrag och minskas med intäkt som avses i andra och tredje
styckena av anvisningarna till 41 h li nämnda lag.
allt under förutsättning att den skattskyldige vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten erhållit avdrag eller beskattats för intäkt av här
angivet slag.
Om den skattskyldige erlagt sjömansskatt under beskattningsåret, skall
den beskattningsbara inkomsten ökas med den till sjömansskatt beskattningsbara inkomsten och enligt I § 2 mom. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt skattepliktig dagpenning.
Spärrbeloppet utgör 80 procent
av den del av den skattskyldiges
enligt första stycket beskattningsbara inkomst. ökad eller minskad
enligt andra och tredje styckena.
som ej överstiger 200000 kronor
och 85 procent av överskjutande
belopp.

Spärrbeloppet utgör 80 procent
av den del av den skattskyldiges
enligt första stycket beskattningsbara inkomst, ökad eller minskad
enligt andra och tredje styckena,
som ej överstiger 30 basenheter enligt lage11 ( 1977: !07 J) om basen-

het enligt JO § I mom. lage11
(1947: 576) om statlig inkomstskatt
och 85 procent av överskjutande
belopp.

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gängen i
frä.ga om skatt som på.förs pä. grund av 1981 ä.rs taxering.
' Senaste lydelse av lagen' rnhrik 1974: 77~.
Senaste lydelse 1976: I0'.>'

2
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 3 kap. I
ring' skall ha nedan angivna lydelse.
N111·urC11llfr lydd.11'

*lagen ( 1962: 381) om allmän försäkFiirn/agen lyddsl'

3 kap.
I
H<1s allmiin försäkringskassa inskriven försäkrad äger enligt vad
nedan siigs rätt till sjukpenning. om
hans sjukpenninggrundande inkomst uppgf1r till minst f.\Tatu.1·c11fr111h1111dra kronor.
Försiikrad. som är inskriven i allmiin fi.irsiikringskassa men som
icke har sjukpenninggrundande inkumst uppgiknde till/i·ra111s<'l(/i·111/111111/ru krllnor. skall iind::i. vara berlittigad till sjukpenning enligt vad
nedan ... tigs. förutsatt att han lir gift
nch stadigvarande sammanhor med
sin n1<1ke eller. i annat fall. stadigvara111.k sammanbor med barn under sexton ar till h1inom eller hans
make eller med nngon. med vilken
han varit gift eller har eller har haft
barn.

*

Hos allmlin förslikringskassa inskriven försäkrad iiger enligt vad
nedan sägs rätt till sjukpenning. om
hans sjukpenninggrundande inkomst uppgår till minst .1<'.rltH<'ll
kronor.
Försiikrad. som iir inskriven i allmiin fiirsiik ringskassa men Slllll
icke har ~jukpenninggrundande inklllllSt uppgaendc till s1·.rt11sc11 kron1ir. skall iind~i vara heriittigad till
sjukpenning enligt vad nedan sligs.
förutsatt att han lir gift och stadigvarande sammanbor med sin make
eller. i annat fall. stadigvarande
sammanb<1r med barn under sexton
ar till hotlllm eller hans make eller
med nagnn. med vilken han varit
gift eller har eller har haft harn.

Denna lag triider i kraft den I januari l'J80.
Den s11111 vid utgängcn av är 1979 iir inskriven vid allmiin för'iiikringskassa. men vars sjukpenninggrundande inkomst d;\ icke uppgär till sextusen
kronor. skall vid sjukd1>m uppb;ira sjukpenning l:'nligt ;ildre hestlirnmelsa
sit llingc hans inkomst av forvlirvsarhete uppg::n till fyratusenfemhundra
kro1wr men ej till sextu-;en kr1.mnr.

1

Lagen omtryckt 1977:630.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring
I Hirigenom föreskrivs att -~ kap. () ~ och 4 kap. h ~ lagen ! 1976: 380) om
arbehskadeförsiikring 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Flirt'.1iog1'11 lydd.l"l'

N11l'ar1111de lrdl'l.l"I"

3 kap.

6

~

Sjukpenningunderlag utgöres av
I. för den som iir sjukpenningfi.\rsiikrad enligt 3 kap. lagen ( 1%2: 381 l
om allmiin försiikring:
hans sjukpenninggrundande ink1)mst enligt 3 kap. 2 niimnda lag.
2. for den som ej :ir sjukpenningfiirs:ikrad cnligt .~kap. lagen om allmiin
fiir,iikring mcn likv:il har inkomst av fi\rviirvsarbctc:

*

den inkom-;\ siim skulle ha utgjort
sjukpenninggrundande 1nk11m'>I l"iir h1•nom cnligt 3 kap. 2 ~
nlimnda lag. 11111 han hade varit
sjukpcnningfiirsiikrad. do1.:k liif:!sl
fJ 0011 kn1nor.

den inkom-;\ som skullc ha utgj11rt sjukpcnninggrundandc 111komst för honom cnligt 3 kap. 2 ~
n:imnda lag. om h<lll hade varit
•..julqicnningförsiikrad. dod; liig-.t
.+ 500 kronur.

3. för för<ikrad som avses i I kap. I~ andra stycket eller som i annat fall
genomgick yrkesutbilJning niir skadan in11·ti1Tade:
hans livriint..:underlag enlig! 4 kap.
lkstämmel'ierna i 4 kap. 8 ~ iiger motsvarande tilhimpning i fraga nm
sjukpenningunderlag. Sjukpenningunderlaget fr1r ej bcriiknas till hiigre belopp lin som motsvarar sju 1ich en halv g;\nger det basbelopp enligt 1 kap.
6 ~ lagen om allmiin försiikring som giillde vid :'tre!-; början.
4 kap.
h ~

hir den som ej lir sjukpenningfiir<ikrad enligt 3 kap. lagen
( 1%2: 381 l nm allmiin försiikring
mcn likviil har inkL)mst av förviirvsarhete utgöres livriinleunJerlage!
av den ink11ms! s11m skulle ha utgjort sjukpenninggrundande 111knnh! for hon1•m enligt 3 kap. 2 ~
niimnda lag. om han had.: varit
sjukpenningförslikraJ. do.:k liig>I
.+ 500 kr1l!lor.

För den som ej lir sjukpenningfi.irsiikr;1d enligt 3 kap. lagen
( I %2: 38 I) 11111 all111ii11 forsiikring
men likv:il har inkomst av förviirvsarhete utgi\re~ livriinte11nderlaget
av dt:n inkomst -;om 'kulle ha 11tgjllrt s_iukpt:nninggrundande 1nk1)rnst för h111wm enligt 3 kap. 2 ~
mimnda lag. om han had\: varit
sj11kpenningforsiikrad. dock l:ig.st
f> 000 kronor.

Denna lag !riider i kraft den I januari 1980.
lktr:iffandt: sjukpl.'rming till skadad V<trs sjukpenningund.::rlag vid u!gttngcn av ar l'J79 ej uppgttr till hOOO kronor skall iildre besliimmelser alltjiimt ;iga tilliimpning.
' Lagen <1mtryd.1 1'177: 2h4.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1979-11-08

Närvarande: statsministern Fälld in, ordförande och statsråden Ulls ten,
Bohman. Mundcbo, Wikström. Mogå.rd, Dahlgren, Åsling. Söder, Krönmark, Johansson. Wirten. Holm, Andersson. Boo. Winberg, Adelsohn.
Dancll, Petri
Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.

I

Inledning

I prop. 1978/79: 160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.
framlades förslag om bl. a. marginalskattelättnader för är 1980, marginalskattespärr och lagteknisk reglering av den förenkling av det kommunala
skatteunderlaget som utgjorde ett led i prop. 1978/79: 95 om den kommunala ekonomin. Förslagen om en förenklad beräkning av det kommunala
skatteunderlaget grundade sig på. förslag som lagts fram av 1976 års kommunalekonomiska utredning (KEU 76) i dess slutbetänkande (SOU
1977: 78- 79) "Kommunerna. Utbyggnad, utjämning, finansiering" och
förslagen i övrigt på 1972 års skatteutrednings slutbetänkande (SOU
1977:91) "Översyn av skattesystemet". I prop. 1978/79: 160 behandlades
också på. grundval av sistnämnda betänkande folkpensionärernas skattelättnader.
Riksdagen avslog propositionen 1978/79: 160 så.vitt avser de förut
nämnda förslagen och begärde att förslag till skatteomläggning avseende
1980 års inkomster skulle föreläggas riksdagen i höst (SkU 1978/79: 55,
rskr 1978/79: 334).
Jag avser att nu äter ta upp de förut angivna frågorna. En sammanfattning av KEU 76:s förslag i dessa delar och av remissyttrandena däröver
finns intagen i bilagorna 8 och 9 till prop. 1978/79: 95 och av 1972 å.rs
skatteutrednings förslag i dessa delar och remissyttrandena däröver i bilagorna 2: l och 2:2 till prop. 1978/79: 50, vartill kan hänvisas.
r 1972 års skatteutrednings slutbetänkande föreslogs också. en utvidgning av rätten till avdrag för avgift för arbetslöshetsförsäkring. Jag avser
att nu ta upp denna fråga och kommer att i samband därmed redogöra för
förslaget och remissyttrandena i denna del.
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Föredragandensöverväganden

2.1 Utgångspunkter för den ekonomiska politiken
Inledningsvis vill jag efter samråd med chefen för ekonomidepartementet anlägga några synpunkter på utgångspunkterna för den ekonomiska
politiken.
I regeringsförklaringen konstateras att Sveriges ekonomi i betydelsefulla
avseenden förbättrats sedan 1976. Detta gäller bl. a. vår internationella
konkurrenskraft som i sin tur är av avgörande betydelse för sysselsättning
och välfärd. Möjligheterna att nå balans i ekonomin tedde sig också vid
början av innevarande år relativt ljusa. Krisen i Iran och den därpå följande oljeprisstegringen har emellertid kraftigt förändrat förutsättningarna
för den svenska ekonomins utveckling.
För det första ser vi nu en avmattning i den internationella konjunkturen
med en dämpad tillväxt på våra exportmarknader. För det andra har
oljeprisstegringarna påtagligt ökat inflationstrycket i den svenska ekonomin. För det tredje har de höjda oljepriserna lett till en kraftig försvagning
av bytesbalansen.
Det bör också tilläggas att osäkerheten om den framtida ekonomiska
utvecklingen nu är stor och att risken för fortsatta oljeprisstegringar är
betydande. En sådan utveckling skulle ytterligare försvåra vår situation.
Svårigheterna har alltså uppträtt på just de punkter som är särskilt
viktiga för att vi skall nå balans i ekonomin. En god exportutveckling, en
förbättrad bytesbalans och låg inflationstakt är nödvändiga villkor för att
klara de övriga centrala målen för den ekonomiska politiken: full sysselsättning, god tillväxt, regional balans och en rättvis inkomstfördelning.
Om vi inte på annat sätt kan komma tillrätta med underskottet i bytesbalansen kommer vi förr eller senare att tvingas till drastiska åtstramningsåtgärder, som genom att skära ner den privata konsumtionen visserligen
håller tillbaka importen och därigenom förbättrar bytesbalansen, men som
då också måste gå ut över sysselsättning och välfärd.
För att undvika att vi kommer i en sådan situation måste den ekonomiska politiken inriktas på att skapa förutsättningar för en successivt ökad
export och för en dämpad utveckling av importen. Det är emellertid en väg
som ställer stora krav och som är förenad med betydande svårigheter. En
markant nedgång i den internationella konjunkturen kan förutses under
1980. BNP-tillväxten i OECD-området beräknas enligt konjunkturinstitutets bedömningar minska från ca 3 % 1979 till ca 2 % 1980. Världshandcln
förutses komma att expandera relativt långsamt eller med 4 % i volym 1980
jämfört med 6 % innevarande år. Marknadstillväxten inom OECD-området för våra bearbetade varor, dvs. ungefär tre fjärdclar av vår export,
förutses i konjunkturinstitutets höstrapport sjunka från ca 9 % 1978-1979
till ca 5 % 1979-1980.
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Orsakerna till uppbromsningen i världshamleln är framför allt att söka i
förämlringarna på oljemarknaden med kraftiga prishöjningar och stor osäkerhet om den framtida utbudssituationen. Si'tledes lägger många länder
om politiken i restriktiv riktning i syfte att minska risken för en inflatorisk
utveckling till följd av oljeprishöjningarna. I länder som redan i utgångsläget har bytesbalansproblem motiveras åtstramningen även av behovet att
motverka belastningen av de ökade oljekostnaderna.
I vissa hänseenden m11ste man räkna med att de i är inträffade oljeprishöjningarna får allvarligare effekter än vad som var fallet efter oljeprischocken 1973-1974. Den gången räknade man med att de ökade priserna
skulle medföra en relativt snabb ökning av utbudet på olja. Enligt OECD:s
bedömningar beräknas ökningen av oljeproduktionen nu stanna vid ca 2 %
per 1\.r. Del ligger dessutom i sakens natur att denna prognos är ytterst
osäker och att riskerna för att den nämnda siffran kommer att underskridas
torde vara större än utsikterna för att den kommer att överskridas.
Tillgången på olja uppfattas därmed denna gång som en absolut restriktion för den möjliga BNP-tillväxten i den industrialiserade världen. Enligt
OECD:s bedömningar begränsas medlemsländernas potentiella tillväxt till
ca .1 r_;;, per är vid en ökad tillgång pi\ olja om 2 ':1:> per år. Tillväxtutsikterna
pi\ rncdelli\ng sikt är därmed sämre än vad tidigare prognoser givit vid
handen.
De omedelbara effekterna av oljeprishöjningarna i 1'lr torde bli mindre
dramatiska än efter 1973-1974. Dessa beräknas denna gång medföra ett
relativt sett mindre efterfri\gebortfall - ca 1.5 % av RN P mot då ca 3 !/~·.
Dessutom korn konjunkturutvec kl ingen då att bli nära synkroniserad i de
viktigaste OF.CD-länderna. Denna gäng är recessionstendenscrna starkast
i Förenta staterna och Jär har uppbromsningen blivit ptltaglig redan innevarande ik Tillväxten i Västeuropa beräknas enligt konjunkturinstitutets
höstrapport däremot bli ungefär oförändrad 1979 eller ca 3 ~'i·. För OECDländerna sammantagna förutser konjunkturinstitutet en BNP-ökning om ca
2 % 1980. De internationella utsikterna är f. n. utomordentligt osäkra. Alla
bedömningar rn?iste därför omgärdas med osedvanligt kraftiga reservationer; i första hand föreligger risker för att utvecklingen blir sämre än vad
ovan angivna siffror anger.
Regeringen avser att i finansplanen i januari mer fullständigt redovisa
uppläggningen av den ekonomiska politiken. Då kommer beslutsunderlaget att på viktiga punkter vara mer fullständigt än det som f. n. föreligger.
Det gäller bl. a. OECD: s bedömningar av den internationella utvecklingen
för 1980. en mer definitiv redovisning av betalningsbalansdelegationens
slutsaber i vad avser vflr egen bytesbalans och resultatet av OPEC-mötet i
december samt diirav föranledda justeringar i prognoserna för bl. a BN Poch export utveckling.
Pi\ vissa punkter måste emellertid åtgärder vidtas redan dessförinnan.
Det g;iller bl. a. den höjning av energiskatterna. om vilken förslag redan
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förelagts riksdagen (prop. 1979/80: 30), och den omläggning av den statliga
inkomstskatten till vilken jag återkommer i det följande.
Enligt konjunkturinstitutets beräkningar kommer underskottet i bytesbalansen att uppgå till ca 12.8 miljarder kr. 1979, en markant försämring
från föregående år dt'l underskottet stannade vid 3,4 miljarder kr. För 1980
förutser konjunkturinstitutet, under förutsättning av oförändrad ekonomisk politik. att bytesbalansunderskottet blir drygt 16 miljarder kr. Enligt
hetalningsbalansdelegationens preliminära slutsatser bör bytesbalansstatistiken korrigeras så att nivån på de nämnda siffrorna sjunker med mellan
2,5 och 5 miljarder kr. Delegationens definitiva rapport väntas föreligga
inom kort. När så är fallet kommer statistiska centralbyrån också att vidta
motsvarande förändringar i nationalbudgetens AN P-, export-, import- och
produktionssifTror m. m.
Aven om således nivån i bytesbalansunderskotten under de olika åren
härigenom sänks lir det oroande att underskotten återigen växer. För att vi
skall kunna bryta denna utveckling måste den utlandskonkurrerande sektorn vinna marknadsandelar. För varje procentenhet som exporten kan
ökas förbättras bytesbalansen med drygt I miljard kr. En nödvändig förutsättning för att detta skall ske är givetvis att vår internationella konkurrenskraft ytterligare förstärks. Detta innebär i sin tur att vi måste söka
uppnå en långsammare kostnadsökning och en snabbare produktivitetsförbättring än jämförbara länder. I detta perspektiv har skattepolitiken en
viktig uppgift. Del är av flera skäl angeläget att fortsätta det inledda
reformarbetet på att sänka marginalskatterna. Vid utformningen av förslaget till ny skatteskala, för vilken jag kommer att redogöra i det följande,
har jag också beaktat behovet att genom inkomstskattesänkningar underlätta avtalsförhandlingarna på arbetmarknaden och möjliggöra en rimlig
reallöneutveckling utan starkt kostnadsuppdrivande effekter.
Att framgångsrikt kunna bekämpa inflationen är av vikt inte endast för
att försvara den utlandskonkurrerande sektorns konkurrenskraft utan också därför att de fördelningspolitiska verkningarna av en hög intlationstakt
är starkt negativa. Företagen och arbetsmarknadens parter har i lika hög
grad som regeringen möjlighet att genom sitt handlande påverka denna
utveckling.
Vi vet inte i dag vilka oljepriser vi har att räkna med den närmaste tiden;
sedan december förra året har prisökningen varit nära 70 %. Det innebär
en överföring av årliga inkomster i storleksordningen 90 miljarder dollar
från oljekonsumenter till oljeproducenter. För Sveriges del innebär det en
förlust för folkhushållet motsvarande närmare 2 % av BNP. Det är självklart att vi inte kan kompensera oss för denna reala inkomstminskning på
något annat sätt än genom en ökad export och en dämpad importutveckling.

Pa längre sikt är en förutsättning för att bytesbalansen skall kunna
förbättras att den utlandskonkurrerande sektorn, i första hand industrin.
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byggs ut. Detta ställer bestämda krav på industripolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Den nödvändiga strukturomvandlingen måste underlättas
samtidigt som man säkerställer att processen äger rum i socialt godtagbara
fonner så att enskilda människor eller regioner inte utsätts för oacceptabla
päfrestningar.
En viktig förutsättning för industrins uthyggnad är att investeringarna
stimuleras, vilket bl. a. förutsätter bättre villkor för sådant sparande som
inriktas på produktiva ändamål.
I syfte att främja investeringarna har regeringen nyligen beslutat att
investeringsfonderna skall få tas i anspråk också under 1980. Däremot har
det inte ansetts lämpligt att ytterligare förlänga det särskilda investeringsavdrag på 25 % (med motsvarande bidragsmöjlighet) som infördes 1976.
I en period av svag tillväxt i värklshandeln är det inte möjligt att uppnå
den nödvändiga förbättringen av bytesbalansen enbart genom att vinna
andelar på exportmarknaderna. Vi måste också dämpa den snabba importtillväxten. Även härvidlag spelar den utlandskonkurrerande sektorn en
central roll. Det är viktigt att den svenska industrin vinner markna<lsandelar också på hemmamarknaden.
Därutöver är det av stor vikt att vi på alla sätt försöker nedbringa
kostnaderna för vår ökande oljenota. En minskning av oljeimporten ligger
också i linje med våra internationella åtaganden. Åtgärder för att spara
energi och för att utveckla säkra inhemska energikällor mäste mot denna
bakgrund ges högsta prioritet.
Även beskattningen av energiförbrukningen måste utformas för att premiera sparande och hushållning. Regeringen har därför nyligen föreslagit
riksdagen att skatten på olja höjs med 40 kr. per m 3 , på bensin med 25 öre
per liter (med en motsvarande höjning av kilometerskatten) och på el med
I öre per kWh. Regeringen avser att vidta särskilda åtgärder så att inte de
som bor i glesbygden skall få en i förhållande till andra försämrad situation
genom de höjda energiskatterna. I samband med skattehöjningama ökas
också b1<redskapsavgiften med 5 kr. per m 3 olja resp 5 öre per liter bensin.
Totalt beräknas skattehöjningarna öka statsinkomsterna med ca 2 900
milj. kr. per år vid oförändrad förbrukning. De prishöjningar som skatteoch avgiftsökningarna medför, drygt 4 % på oljan. ca 13 % på bensin och
knappt 5 % för cl. kommer givetvis att ha en dämpande effekt på efterfrågan. Hur stor minskningen blir beror på priselasticiteten. Det kan nämnas
att för varje procentenhet som förbrukningen av olja, bensin och el sjunker
minskas belastningen på. bytesbalansen med uppskattningsvis 375 milj. kr.
och statsinkomsterna går ned med ca 100 milj. kr. Det är naturligtvis
angeläget att spareffekten blir så stor som möjligt men med alla rimliga
antaganden får höjningarna en klart positiv effekt för budgetbalansen.
De ökande oljepriserna, behovet att skapa realt utrymme för en ökande
export och för den nödvändiga strukturomvandlingen och kapacitetsutbyggnaden av den utlandskonkurrcrande sektorn medför - vilket ocksa
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ströks under i regeringsförklaringen att utrymmet för inhemsk konsumtionsökning. såväl offentlig som privat, blir ytterst begränsat under de
närmaste åren. Självfallet finns härvidlag ett samband: ju mer den offentliga utgiftsökningen kan hållas tillbaka desto större blir utrymmet för
reallöneökningar.
F. n. växer utgifterna i den konsoliderade offentliga sektorn (summan av
staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn) trendmässigt med
drygt 6 % i volym. Utvecklingen är mycket stabil sedan 1960-talet. Samtidigt beräknas BNP i konjunkturinstitutets höstrapport öka med ca 4 % i
volym 1980. Eftersom de offentliga utgifterna motsvarar närmare 2/3 av
BNP skulle detta, vid oförändrad utgiftspolitik, innebära att dessa i stort
sett toge i anspråk hela den ekonomiska tillväxten 1980. Dessutom torde
den långsiktigt möjliga tillväxttakten i BNP ligga lägre, eller på ca 3 % per
år i volym. Vid oförändrad utgiftspolitik skulle därför de offentliga utgifterna på sikt ta i anspråk betydligt mer än hela den ekonomiska tillväxten.
Självfallet vore en sådan utveckling orimlig; den skulle bl. a. leda till
växande bytesbalansunderskott. förvärrad inflation och sjunkande reallöner.
Om de offentliga utgifterna fortsatte att öka i samma takt skulle också
mycket stora krav på skattehöjningar komma att ställas. De skulle i sin tur
leda till ökad inflation som riskerar att underminera konkurrenskraften. I
en ond cirkel skulle därmed tillväxten i ekonomin minska vilket i sin tur
sänker de reala skatteinkomsterna. Möjligheterna att genom höjda skatter
minska budgetunderskotten är starkt begränsade.
Årets budgetarbete måste mot denna bakgrund präglas av mycket stor
restriktivitet och åtgärder måste vidtas för att minska automatiken i utgiftsökningarna.
Kravet på en lägre takt i utgiftsökningen gäller inte minst den kommunala sektorn. För 1979 uppskattar konjunkturinstitutet kommunernas ökningstakt till 5,4 % vilket är avsevärt mer än de 3 % varom regeringen och
kommunförbunden slutit en av de fyra största partierna godkänd överenskommelse. Visserligen kan enligt preliminära beräkningar kanske en procentenhet av den höga ökningstakten förklaras av särskilda insatser för att
motverka ungdomsarbetslösheten, men det är likväl uppenbart att ökningen ligger klart över den överenskomna ramen.
I regeringsförklaringen erinras om att riksdagen i våras uttalade att
ytterligare åtgärder för att begränsa den kommunala tillväxten måste prövas. om den kommunala expansionen visar tecken att fortsätta i samma
snabba takt som hittills.
En lägre tillväxt i den offentliga sektorn är också nödvändig för att
industrin skall kunna rekrytera den arbetskraft som behövs för en fortsatt
expansion. Behovet av en växande utlandskonkurrerandc sektor har starkt
ökat genom de ökade oljekostnaderna. Som ett räkneexempel kan nämnas
att en ca 10-procentig ökning av förädlingsvärdet i den utlandskonkurre4 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 58
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rande sektorn skulle förbättra bytesbalansen med ungefär 10 miljarder kr.
och innebära ca 90000 nya sysselsättningstillfällen inom första hand industrin.
När det gäller den privata konsumtionen ligger gjorda åtaganden gentemot pensionärer och barnfamiljer m. fl. fast. Detta innebär att uppskattningsvis 1,5 % av det utrymme som kan avsättas för en privat konsumtionsökning är intecknat. Det ytterligare utrymme som kan stå till förfogande för reallöneökningar blir under dessa förutsättningar med nödvändighet synnerligen begränsat.

2.2 Fortsatt reformering av inkomstskatten
Med 1977 års beslut om sänkning av den statliga inkomstskatten och
införande · av ett intlationsskydd för skatteskalan inleddes ett långsiktigt
reformarbete beträffande inkomstbeskattningen. År 1978 beslöts om en
utvidgning av intlationsskyddet så att den särskilda skattereduktionens
belopp anpassas till penningsvärdets utveckling. Alla skattskyldiga ges
därmed. oavsett inkomst, samma kompensation för inflationens urholkning av grundavdragets värde. Samtidigt beslöts om vissa marginalskattelättnader för år 1979.
Det är angeläget att nu fortsätta det inledda reformarbetet. Ett primärt
mål är att dämpa marginalskatteeffekterna. I detta avseende innebär mina
förslag dels fortsatta sänkningar av skattesatserna i ett brett inkomstskikt,
dels införande av en s. k. marginalskattespärr, dvs. en regel om begränsning av den sammanlagda statliga och kommunala marginalskatten. Vid
utformningen av förslaget till ny skatteskala har jag också beaktat behovet
av att genom inkomstskattesänkningar underlätta avtalsförhandlingarna på
arbetsmarknaden.
Ändringar av inkomstbeskattningen är aktuella även av andra skäl. I
prop. 1978/79: 95 uttalade jag att det kommunala skatteunderlaget för
framtiden bör bestämmas på ett betydligt enklare sätt än f. n. Den lagtekniska regleringen av denna förenklade beräkning bör tas upp i detta sammanhang, varvid bl. a. frågor som rör det statliga och det kommunala
grundavdraget och den särskilda skattereduktionen aktualiseras.
En ytterligare punkt där tiden nu enligt min mening är mogen för en
reform gäller den skattemässiga behandlingen av avgifter till de erkända
arbetslöshetskassorna. F. n. ses dessa som likställda med premier förs. k.
K-försäkringar och de får endast dras av tillsammans med sådana premier
inom en total ram av 250/500 kr. Som bl. a. 1972 års skatteutredning
påpekat ligger det numera. sedan utfallande ersättningar från arbetslöshetskassorna blivit skattepliktiga. närmare till hands att göra avgifter till
dessa obegränsat avdragsgilla. Jag tar i detta sammanhang upp förslag till
en sådan ändring.
På andra områden krävs ytterligare överväganden innan ställning kan tas
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till olika reformönskemäl. I prop. 1978/79: 160 angav jag några sådana
omräden, där utredningsarbete redan inletts eller inom kort skall påbörjas.
Jag vill nu särskilt peka på problemet med stimulanser till hushållens
sparande. Ett fortsatt högt och om möjligt ökat sådant sparande är av
samhällsekonomiska skäl ytterligt önskvärt. Samtidigt är det angeläget att
detta sparande kan kanaliseras till de områden där det särskilt behövs,
t. ex. som riskvilligt kapital i näringslivet. Ett faktum är emellertid att
dagens beskattningsregler i förening med inflationen relativt sett missgynnar just de sparformer som är de samhällsekonomiskt viktigaste och som i
första hand står öppna för småsparare, medan spekulativa och frän samhällelig synpunkt mer onyttiga placeringar kommer att framstå som gynnade.
Olika mer genomgripande förslag har framförts om hur dessa problem
skall kunna angripas. Jag vill här hl. a. hänvisa till den progressiva utgiftsskatten, som har belysts genom 1972 års skalleutrednings försorg, och den
s. k. reala inkomstbeskattningen, som f. n. undersöks av realbeskattningsutredningen (B 1978: 07). Studierna av dessa och andra tänkbara alternativ
bör drivas vidare. Det är emellertid uppenbart att sådana mer genomgripande lösningar endast kan vara aktuella på förhållandevis lång sikt. Insatser för att komma till rätta med de värsta snedvridningarna måste emellertid göras så snabbt som möjligt. Införandet av det s. k. skattesparandet
(prop. 1977/78: 165. FiU 1977/78: 37, rskr 1977/78: 346, SFS 1978: 423429) är exempel pä en åtgärd i detta syfte, varigenom möjlighet har öppnats
för ett visst begränsat sparande pä bank eller i särskilda aktiefonder med
en nettoavkastning som ligger betydligt över vad man normalt kan räkna
med i dessa sammanhang. Men ytterligar åtgärder behövs, inte minst för
att öka intresset för aktiesparande. Jag avser att nästa är återkomma i
denna fråga.
I det följande tar jag först upp frl'lgan om det kommunala skatteunderlaget eftersom denna sammanhänger med vissa grundläggande moment vid
inkomstbeskattningen. Därefter behandlar jag skatteskalans närmare utformning m. m. och i det sammanhanget tar jag också upp folkpensionärernas särskilda skattelättnader för år 1980. Slutligen tar jag upp utformningen
av avdragsrätten för avgifter till arbetslöshetskassa.
2.3 Det kommunala skatteunderlaget
Enligt 2 § lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns
och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. inräknas inte i det
kommunala skatteunderlaget vissa skattepliktiga förmåner. Så är bl. a.
fallet med sjukpenning enligt lagen ( 1962: 38 I) om allmän försäkring. AFL.
Reglerna om detta tillkom genom lagstiftning år 1973 (prop. 1973: 49, SkU
1973: 30, rskr 1973: 199, SFS 1973: 434 och 437) när sjukpenningen m. fl.
liknande ersättningar gjordes skattepliktiga. Skälet härtill var att staten,
som skulle finansiera de ökade kostnaderna för sjukpenningreformen,
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skulle ges kompensation härför i samband med avräkningen av kommunalskattemedt:I mellan staten och kommunerna. Denna modell har sedan
kommit till användning i fråga om ytterligare skattepliktiga t:rsättningar.
Det kommunala skatteunderlaget skall f. n. även ändras med hänsyn till
vissa hidrag. Så skall t:nligt I 9 nyssnämnda lag underlaget ökas med
skattt:bortfallshidrng i anledning av 1970 11.rs skattereform; förordningen
( 1972: 140) om skattehortfallshidrag. Även i anlt:dning av 1974 års skattereform tillförsäkrades kommunerna kompensation och bestämmelser om
detta togs in i den tidigare angivna 2 § (prop. 1975/76: 147. FiU 1975/76: 30,
rskr 1975/76: 258, SFS 1976: 198).
Dessa olika justeringar gör f. n. beräkningen av det kommunala skatteunderlaget komplicerad och svåröverskådlig. KEU 76 ans1\.g en förenkling angelägen, varigenom å ena sidan särbehandlingen av skatteunderlaget
från de nämnda förmi\.nerna upphör och ä andra sidan skattebortfallsbidraget och kompensationen i anledning av 1974 års skattereform slopas.
Nettoeffekten av dessa åtgärder innebär emellertid en betydande omedelbar ökning av det kommunala skatteunderlaget och en motsvarande ökad
kostnad för staten. KEU 76 pekade på hur denna effekt skulle kunna
balanseras genom avräkning mot vissa statsbidrag, men som jag närmare
redovisat i propositionen om den kommunala ekonomin står denna väg
inte längre öppen. I stället bör en annan lösning väljas som bygger på att
grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxeringen höjs från 4 500 kr.
till 6000 kr. samtidigt som den av staten finansierade särskilda skattereduktionen minskas i motsvarande mån. Denna minskning bör därvid motsvara genomsnittlig kommunalskatt på mellanskillnaden 1500 kr., dvs. 435
kr. Genom en sådan omläggning minskar det kommunala skatteunderlaget
medan statens skatteinkomster ökar. Förändringens storlek har avpassats
så att övergången till de nya reglerna skall bli neutral i fråga om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. På sikt innebär däremot den förenklade skatteunderlagsberäkningen enligt de prognoser som redovisades i
den nyss nämnda propositionen en växande inkomstöverföring till kommunsektorn. I de överläggningar om den kommunala ekonomin som regelbundet skall hi\.llas i fortsättningen mellan regeringen och företrädare för
kommunförbunden får detta förhållande givetvis beaktas. Om i framtiden
de skattepliktiga förmånernas omfattning ökar mer markant kan det t. ex.
bli aktuellt med en ny anpassning av det kommunala grundavdraget resp.
den särskilda skattereduktionen.
För de enskilda skattskyldiga innebär omläggningen ingen ändring av
skatten i kommuner med genomsnittlig utdebitering. l kommuner med
högre utdebitering sjunker däremot skatten något, medan den blir något
högre i kommuner med lägre utdebitering än genomsnittet. A vvikelsema
kan beräknas uppgå till högst ca 60 kr.
Höjningen av det kommunala grundavdraget aktualiserar frågan om det
statliga grundavdragets utformning. Det statliga grundavdraget får sägas
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utgöra en del av den statliga skatteskalan. Detta grundavdrag skulle för
framtiden kunna undvaras, genom att skalan i stället ändras samtidigt som
den särskilda skattereduktionen anpassas härtill. Dessa justeringar avser
jag att närmare behandla i följande avsnitt om teknisk anpassning av
skatteskalan. m. m.
Höjningen av det kommunala grundavdraget till 6 000 kr. påkallar ytterligare ändringar. Jag har tidigare föreslagit (prop. 1978/79: 111, bil. 7) att
deklarationspliktsgränsen höjs till 6 000 kr. Motsvarande höjning bör ske
även i fråga om andra gränser med anknytning till grundavdragets storlek.
Även i fråga om det s. k. hemmamakeavdraget i 2 § 4 mom. uppbördslagen
(1953: 272), UL, får en ändring göras. Också dessa frågor avser jag att ta
upp i närmast följande avsnitt.
Mina förslag i förevarande avsnitt föranleder följande lagändringar. 1
lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m. m. bör 2 § upphävas. Följdändringar
fär göras i 1, 3 och 4 §§samt i 84 §lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse.
Ändringarna i fråga om grundavdragen bör tas in i 48 § kommunalskattelagen (1928: 370), KL, och 8 §lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt, Si.
I fråga om den särskilda skattereduktionen föranleder de nya bestämmelserna ändringar i 2 § 5 mom. U L. Jag återkommer i ett senare avsnitt till de
närmare detaljerna i dessa ändringar, liksom till de följdändringar som blir
behövliga.
De nya reglerna bör såvitt gäller grundavdrag och skattereduktion tilllämpas första gången vid 1981 års taxering. Detta bör också gälla i fråga om
det ändrade kommunala skatteunderlaget. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om utdebitering för år 1982. Denna skall beräknas
pä grnndval av 1981 års taxering. Jag föreslår att ikraftträdandet bestäms
till den I januari 1980.
I fråga om utdebiteringslagen bör äldre bestämmelser om utdebitering
samt om förskottsutbetalning av allmän kommunalskatt tillämpas i fråga
om åren 1980 och 1981. 1 dessa delar är det fråga om åtgärder som bygger
på 1979 och 1980 års taxeringar. Under åren 1980 och 1981 skall dessutom
länsstyrelsen lämna de uppgifter som nu är föreskrivna i 3 §. Detta följer av
vad jag nyss sagt om att äldre bestämmelser om utdebitering m. m. skall
tillämpas under dessa år. På motsvarande sätt bör övergångsbestämmelser
finnas i fråga om justering av det kommunala skatteunderlaget enligt 2 § i
den nyss nämnda utdebiteringslagen. Nuvarande bestämmelser skall alltjämt gälla vid 1979 och 1980 års taxeringar.

2.4 Teknisk anpassning av skatteskalan, m. m.
Snm jag redan nämnt bör det statliga grundavdraget slopas i samband
med reformeringen av det kommunala skatteunderlaget. Isolerad skulle
denna 3!gärd leda till skatteskärpningar som varierar från 90 kr. i skatte5 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr 58
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skalans första skikt till 2 610 kr. i det högsta. De flesta inkomsttagare skulle
ocksä fä höjd marginalskall. Ett sådant resultat är givetvis inte avsett och
därför måste en teknisk anpassning ske av skatteskalan. En mindre ökning
av den särskilda skattereduktionen krävs också. Jag vill samtidigt erinra
om alt minskning av denna reduktion med 43.'i kr. motiveras av att det
kommunala grundavdraget enligt mitt tidigare förslag ökar med I 500 kr.
Den siirskilda skattereduktionen uppgår f. n. till det belopp varmed 0,4
ba~enheter. enligt lagen ( 1977: 1071) om basenhet enligt IO ~ I mom. lagen
( 1947: ~76) om statlig inkomstskatt. överstiger 1600 kr. En lämplig justering uppnas genom att gränsen om I 600 kr. ändras till 2 000 kr., vilket alltså innebär en minskning av reduktionen med 400 kr. Basenheten för är 1980
uppgår till 5 800 kr., vilket innebär att den särskilda skattereduktionen för
året blir 320 kr. med mitt förslag.
Genom att inte längre nftgot grundavdrag skall göras vid den statliga beskattningen kommer en given taxerad inkomst all motsvaras av en större
beskattningsbar inkomst iin tidigare. En omräkning fär därför göras av
skattesa!Serna for alt undvika de höjningar av marginalskarten som detta
eljest innehiir. Som framgfa av följande uppställning kommer det totala
skatteuttaget efter ändring av grundavdragen och den särskilda skattereduktionen och med tillämpning av den omriiknade statsskatteskalan att
mycket nära överensstämma med det som följer av gällande regler. Den
kommunala utdebiteringen har i beräkningen antagits uppgå till 29 kr.
Skattebeloppen avser skattskyldig utan skattereduktion om I 800 kr.
Taxerad
inkomsr.
kr.

Skall :\r 1980
cnligr nuvarande
regler. kr.

Ändring efter
rckni sk an passning. kr.

10000
20000
30000
40000
50000

985
4085
7347
!0942
152!19

- 3
- 3
- 19
- 6
-

Il

60000
70000
8ll000
90000
IOOOOO

211318
26086
32409
39524
47032

+
-

50
54
15
40
34

120()()1)

62632
87212
129287
216287

I 500l)()

200000
300000

+126
+146
+371
+371

Upp till en inkomst som motsvarar 20 basenheter - 116 000 kr. år 1980 är avvikelserna obetydliga_ Vid högre inkomster uppstår en mindre skatteökning. För att undvika denna skulle nya skiktgränser behöva införas i
skatteskalan vid '.!I resp. 31 basenheter, vilket jag finner mindre lämpligt.
Jag vill ocksfl förutskicka att jag i det följande kommer att föreslå skatte-
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lättnader som mer än väl uppväger den skärpning som den tekniska anpassningen här medför. Sammantaget kommer mina förslag alltså att medföra en skattesänkning även i de högsta inkomstskikten. De nu nämnda
ändringarna bör tillämpas första gängen pä 1980 ärs inkomster. Jag avser
att i ett senare avsnitt ta upp de ytterligare ändringar av teknisk natur som
föranleds av mitt förslag.

2.5 Marginalskattefrågor, m. m.
2.5./ Sänkta marginalskatter för år 1980
Jag har i nera tidigare sammanhang deklarerat att en sänkning av marginalskatterna är en av de mest angelägna skattefrågorna i dag. Skatteutskottet anförde också i sitt betänkande med anledning av prop. 1978/79: 160
(SkU 1978/79: 55) att en sänkning av marginalskatterna numera är angelägnare än någonsin tidigare under 1970-talet.
Av internationellajiimförelser som utförts. t. ex.. av OECD:s sekretariat.
framg:ir all den svenska inkomstbeskattningen är unik framför allt genom
den starka progressiviteten redan i normala inkomstlägen för heltidsarbetande. Dt:t finns andra ländt:r i OECD-redovisningen som har ett högt gennmsnittligt inkllmstskatteuttag, men inget med st1 hög marginalskatt för
inkomster motsvarande den genomsnittlige industriarbetarens eller något
diirutöver. I nt1gon män äterspeglar detta en hög utjämningsambition i värt
land. Till stor del är det emellertid ett resultat av m:inga :irs alltför kortsiktigt inriktad skattepolitik. Till följd av de starka höjningarna av de kommunala skattesatserna och den tidigare avsaknaden av ett intlationsskydd för
skatteskalan har denna successivt kommit att ändra karaktär. Genom all
den högsta skiktgränsen i den statliga skatteskalan legat stilla i nominella
termer under lång tid före innevarande år har skatteskalan kommit att bli
allt mer sammanträngd. Marginalskatten stiger snabbt med smala skikt i de
normala inkomstlägena, medan någon differentiering mellan höga och
mycket höga inkomster knappast finns kvar. Skattesatser som förut varit
avsedda som utjämningsfaktor beträffande ett begränsat antal personer
med särskilt höga inkomster har kommit att bli aktuella för allt större
grupper.
För all komma ur denna situation fordras en ncrärig målmedveten reformrolitik. Ett avgörande steg har tagits genom beslutet att införa ett intlationsskydd för skatteskalan <rrop. 1977/78: 49, SkU 1977/78: 14. rskr
1977/78: 48. SFS 1977: 1070 och 1071 ). Därmed har en fast grund lagts för
successiva s~inkningar av marginalskattesatserna. Man ri~l-.erar inte liingre
att innationen varje år raserar vad som i detta avset:nde vunnits genom tidigare ars beslut.
1972 ;irs skatteutredning har lagt fram ett fiir-;lag till marginalskattesiinkningar i tre stt:g. I förhållande till 1978 ärs skala innebar detta sammanlagda sänkningar med urr till 14 rrocentt:nhcter. Resultatet skulle bl. a. hli
att marginalskatten när förslaget genomförts kommer att ligga under 50
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o/c.. för inkomster upp till ca 64000 kr. i nuvarande penningvärde och
överstiga 60 % först vid ca 75 000 kr. inkomst. Enligt min mening bör ett
program av minst denna omfattning genomföras. Ett mindre steg har tagits

redan genom beslutet om 1979 års skatt (prop. 1978/79: 50 bil. 2. SkU 1978/
79: 19, rskr 1978/79: 107. SFS 1978:912-915). Utrymmet fören skatteomläggning var då med hänsyn till det samhällsekonomiska läget mycket
begränsat. Också för 1980 är det samhällsekonomiska läget ansträngt, men
samtidigt är inkomstskattelättnader angelägna för att underlätta avtalsförhandlingarna pä arbetsmarknaden. Ett ytterligare steg bör därför tas i fråga
om marginalskattesänkningarna. Tyngdpunkten bör ligga i de skikt där de
stora grupperna av heltidsarbetande befinner sig. Jag föreslår därför att
den statliga inkomstskatten sänks med 4 procentenheter i skikten mellan
10 och 13 basenheter, vilket med hänsyn tagen till det slopade grundavdraget beräknas motsvara inkomster mellan 58 000 kr. och 75 400 kr. för år
1980. Såväl under som över de nu nämnda skikten bör mindre justeringar
ske och i allt berör mina förslag inkomstskikt som för år 1980 beräknas
sträcka sig från 34800 kr. upp till 116000 kr. Det kan visserligen göras
gällande att marginalskatterna redan är förhållandevis måttliga i skikten
upp till JO basenheter (58 000 kr.) men jag vill erinra om att de sammanlagda marginaleffekterna med hänsyn tagen till förekomsten av inkomstprövade bidrag trots detta kan bli besvärande höga. Insatser här har också
särskild betydelse från de synpunkter som sammanhänger med avtalsförhandlingarna. Lättnader är därför motiverade även i dessa skikt.
De niirmare effekterna av milt fiirslag framg!1r av föl.iamk uppsljllningar. l den första. som anger den föreslagna nya >.katt.:skalan. red1lVis<1s o.:kst1 resullalcl av den tekniska anpassning av nuvarande skatleskala som jag
redogjort för i t!tt tidigart! avsnill. I den andra uppstiillningen anges margi·
nalskattesänkningarnas effekt od1 i den tredje redovisas den skattcliiltnad
som uppst:lr i n\ika inkomstfagen. Hiinsyn ~ir diirvid tagen till s;\v~il effekten av den tekniska anpassningen som inverkan av de siinkta marginalskatterna. lk ytterligare verkningarna av den marginalskattespiirr jag aher all
fiireslä och effekterna av denna kommn Jag all redovisa i följande avsnitt.
Uppställningarna bygger på en kommunal utdebitering om 29 kr. Skattebeloppen har beräknats för skattskyldiga utan rätt till skattereduktion om
I 800 kr.
Vad som hiir redovisats hiinför sig till effekten av statsskatteförändringarna. Under sen;1re <lr har emellertid miinniskorna vid flera tillfällen kunnat knnst;1tera att minskningarna i statlig skatt helt eller delvis kommit att
upp\ ilgas av hiijd kommunal skatt. Enligt de bedömningar som nu kan gö-

ras iir emellertid kommunsektL1rns finansiella utgängsliigc inför tlr 1980 relativt gL>ll. Enligt en i.iverensklu11mdse mellan regeringen o.:h kommunförbunden skall en fortsatt dilmpning av den kommunala expansionen efterstriiva~. Den v~i:-.entliga utbyggnad av de statliga skatteutjlimningsbidragt!n
som riksdagen beslöt om vid föregående riksmöte (prop. 1978/79: 95, FiU
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SI 11tss/..11111•.1/..11/a 11
Beskattningsbar inkomst
enligt de föreslagna reglerna

Skatteskala för år 1980, i
procent, enligt

ba~enbeter

omräkning av
förslaget
nuvarande skala

2
0

3

I

I- 4

2

2

4- -'

4

4

5
8

5- 6

5

6- 7

9

7- 8
8- 9
9-10
10 ·I I
Il - 12

14
16
21
26
30

12-13
13-14
14-L"i
15--16

34
36
41

45

30
34
39
44

16-17
17-- 20
20-JO
30-

46
49
53
58

45
48
53
58

Il
14
20

22
26

M11rgi11al.1/..at1clii1111acfrm11 cir /'180
Beskattningsbar inkomst enligt de
föreslagna reglem<1

Total marginalskatt år 1980. i
procent. enligt

basenheter

kronor

omräkning av
nuvarande skala

förslaget

2

1

4

9-- IO

34800-40600
40 600- 46 400
46 400- 52 200
52 200- 58 000

38
43
45
50

-I
-3
-2
-I

37
40
43
49

10- 11
11 - 12
12-13
13-14

58 000-63 800
63 800-69 600
69 600- 75 400
75 400-81 200

55

51

63
65

-4
-4
-4

14-15
15-16
16-17
17-20

81200-87000
87 000-92 800
92 800- 98 600
98600-116000

70
74
75
78

6- 7
7- 8
8- 9

_"i9

55
59

-2 63
-2 68
-I
-I
-I

73
74
77
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rlr /'NIO genom ändringen av skatteskala, grundavdrag

od1 s;irskild skatkred11ktilHl
Taxerad inl-.umst
ar 1980. kr.

fota! skatt <\r

1980 enligt gäl-

Därav o;tatlig
skatt. kr.

Ändring cnligt
förslaget. kr.

lam.le regler. kr.

-------40001)
45000
5000!1
55000
h()l)l)l)

650110
70000
75 000
80000
<)l)IM\11

1!10000
l IOO!Ml

120000
I '0000
200000

10942
13042
15 289
17703
20318

647
1297
2094
3058
4223

-58
-176
-315
-411
-536

23 118
26086
29204
32409
39524

5573
7091
8759
!0514
14729

-738
-940
-1108
-1179
-1404

47032
54832
62632
87212
129 287

19337
24237
29137
45017
72592

-1498
-I 598
-1498
-1478
-1253

-----·- -·-·-·
S;ir,kild 'kattered11h.ti,H1 har avr;iknats frän statlig skatt.

1978/79: 35, rskr 1978/79: 335. SFS 1979: 362) innebär en avsevärd inkomstökning för ett stort antal kommuner och landstingskommuner redan
1\r 1980. Jag framhöll i del sammanhanget att de ökade statliga bidragen
inte fä.rutnyttjas till alt driva upp den kommunala expansionstakten. Enligt
de uppgifter som föreligger om det kommunala budgetarbetet finns det inte
heller n!'tgon anledning att räkna med att kommunala skattehöjningar denna g!'tng skall behöva omintetgöra skattelättnaden.
Innan jag övcrgar till alt behandla frägan nm en marginalskattespärr vill
jag n'tg,,I ~1\erv;inda till det tidigare resonemanget om behovet av en flerMig m{dmed\·ctcn rcfmmr,1litik för att pressa m:d marginalskatterna. I ytterligare en urrställning hdysc-. n;\mligen de sammanlagda skatteförändringarna mellan ar 1976 <.H.:h :ir 1980 i de inkomstlägen som är aktuella för
hcltid'iarbctandc. Alla hdorr är därvid uttryckta i fast penningvärde ( 1980
;'1rs) sa att d.: reala fiir;indringarna framgitr. Jag vill undt:rstryka att uppstiillningen inte giir ansrri'k pä att visa vad som hänt individuella inkomsttagare. snm ju kan ha haft my1:kct variaandc inkomstutve1:kling under
rnioden. I ställct iir dct skatten pä en given inkomst år 1980 01:h den däremut med hiin,yn till kon~umentprisutvecklingcn svarande inkomsten tir
1976 s1H11 jiimförs. Priscrna ant;is diirvid schematiskt komma att stiga med

6 (; i ;·1rslakt undcr [1tcrstac11de del av rcriuden.
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Fiirii11dri11g a1· tut11/ .1ka11och111argi1111/.\kt11t 1ire11 /976 - 19XIJ.fi"jr rt't1ft ofi"irii11drad i11ko111.\I
Taxerau
inkom\t
ttr 1980.
kr.

Skatteforiindring

1976-RO. kr.

Total marginalskall i procent

om k<•mmunalskatten legat ... tilla

nar kommunal... katten höjh
m<:d 3 kr.

enligt llJ7ti
års regler

ttr llJ80 nm kom- tlr 1980 när
munalskal len
kommunallegat -;tilla
skatten höjb
med 3 kr.

45000
50000
55000
60000

-

592
- 970
-1551
-1898

+ 578
+ 350
81
278

46
48
48
54

37
40
46
48

-9
-8
-2
-6

40 -6
43 -5
49 +I
51 -3

65000
70000
75000
80000

-2292
-2667
-3067
-3283

- 522
- 747
- 997
-I 063

59
64
64
64

52
56
56
60

-7
-8
-8
-4

55 -4
59 -5
59 -5
63 -I

90000
100000
150000
200000

-3093
-2523
-1097
+ 205

- 573
+ 297
+3223
+6025

70
74
79
84

+6
+5
±0
+5

73
77
82
87

64

69
79
79

Av mall'rialel framg:1r att det trnts en höjning av den gen11msnittliga
kommunala skattesatsen frhn 2h till 29 kr. varit möjligt att i1'>tadkomma inte ohetydliga marginal-,kattehittnadcr i de ink,Hnstskikt som omfattar de
... 1iir ... 1a grupperna ;1 v hcltidsarhelande. Fiir inkomster d:iröver har diiremot
marginalskatte\kiirpningar inte kunnat undvikas. vilka delvis varit av-.eviird;1. < >rsaJ..en iir hiir framför allt all under perioden-. förrn del inget intlation-.,sJ..ydd for skallcskalan funnits. <)m man ser till dt· ab">l1lu1a ska1tcbeloppcn. -.a vi-.,ar del ... ig all mindre s:inkningar uppstMI endast i inkomslskalan"> mil!. medan höjningar in1riiffa1 s.1viil under '>Om över denna. Relydelsen av den kommunala skatlesahens utveckling fra111-.t;1r hiir 1ydlig1.
Upp-.Lillni11ge11 visar lll.:k ... a klan all fiin:-.,liillningen om alt ... kattepolitiken
undn pc:rimkn kil till stora skall<.:siinkningar i de högsta inkoms1l:igena
-.aknar grund.
De iindringar -..imjag fiirc-.lagit i fraga om inknmslbc.,kattningcn bör tillliimpa"> iivcn i fr;\ga om dem som crliiggcr skall enligt reglerna i lagen
( l9'i8: 2'.l."l lHll ">jiimanssJ..atl. Sjl.. I ... amband med iindringarna av sjöman ... skalkn för :1r 1979 öppnade-, <.:n miijlighe1 för riksskalleverkel all utan
riksdagen., medverkan faststiilla de sjömansskattetabcller som avses i
9 a ~ SjL och som alltst1 anviimb för beräkningen av .,jiimansskatten i de
cnsJ..ilda fallen (pnip. 1978/79: 56. Skll 1978/79: 20. rskr 1978/79: 103. SFS
1978: 91h-·91X). Denna befogenhet har riksskatteverkel i den man sji.imansskattcn p;h'erkas av iindringar i fr~1ga om LJllaget av statlig inkomstskatt eller stnrlekcn av den skaltcrcduktion som medges enligt UL. Emellertid går de ändringar som jag nu föreslår längre än s:'\ genom att även

t. ex. det kommunala grundavdraget ändras. Även för :'\r 1980 bör därför
riksdagen medverka vid sjömansskattens fastställande. Jag föreslår därför

+9
+8
+3
+8
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att sjömansskatten anpassas till de förslag som jag nu har lagt fram i fråga
om skatteskala, grundavdrag och särskild skattereduktion. Med tanke på
att sjömansskatten nyligen har ändrats bör enligt min mening inga ytterligare justeringar göras, t. ex. på grundval av höjda skattesatser för kommunal inkomstskatt. Å andra sidan avser jag inte heller att föreslå att den
ändring av rätten till avdrag för avgift till erkänd arbetslöshetskassa, som
jag äterkommer till i det följande, utsträcks att gälla även sjömansbeskattmngen.

2 .5.2 Marginalskattespärr
l propositionen 1978/79: 50 bil. 2 med förslag bl. a. om 1979 års skatter
uttalade jag avsikten att senare behandla frägan om en marginalskattesrärr. I 1972 ilrs skatteutrednings slutbetänkande (SOU 1977:91) framfördes rcscrvationsvis förslag om en sådan splirr. Flertalet av de remissinslanser som log upp denna fråga tillstyrkte förslaget. .Jag vill här redovisa
följande överviiganden.
Enligt min mening framstår del som cl! rimligt krav att en skattskyldig
Sllm för en inkl>rnstökning alltid skall kunna fä behålla en viss minsta del av
denna. Givetvis kan man ha olika t1sikter om hur stor en sådan del lämpligen biir vara. I den nyss niimnda reservationen förordades en srärr vid
lti 'i. dvs. den skattskyldige skulle alltid fa behålla minst I 5 1.. ; av en inknrmtökning. lJ nder rcmissbchandlingen uttrycktes ock så önskemtll om
en sriirr p;'t liigre nivä. l. ex. 50. hO eller 70 '~; marginalskatt.
Jag vill hiir t1terknyta till min tidigare diskussion om skatteskalans ändrade karaktär. Det är enligt min mening svårt att se det berättigade i en
extremt hög marginalbeskattning som är riktad mot löneökningar som är
en följd av befordran eller en extra arbetsinsats. Inte heller ter det sig
rimligt i fråga om t. ex. upphovsmän eller uppfinnare att praktiskt taget
hela ersättningen för en framgång skall gå bort i skatt. Men situationen har,
som jag tidigare har nämnt, numer blivit den att de högsta marginalskatterna i stor utsträckning träffar just dessa kategorier av inkomster.
Åtgärder bör enligt min mening nu vidtas för att se till att rrohkrnen p;'i
denna punkt i vart fall inte ytterligare förvärras. P:'I nägon sikt hör man
striiva efter att upphäva den sammanrressning av skalteskalan som uppstått. Skatleskikten bör göras bredare och de högsta skattesatserna komma in först vid betydligt störn: inkomster ~in i Jag. Detta är emellertid ntlgot som inte kan genomföras snabbt. De alternativ som slflr örrna pi\ kort
sikt är att sänka skattesatserna i statsskatteskalans topp eller att införa en
marginalskattespärr. dvs. en bestämmelse om att summan av statlig och
ktimmunal skattesats inte far överstiga en viss griins. Tanken r<°1 en sädan
srärr för ses mot bakgrund av de stora variationerna i kommunala skattesatser. Vore dessa överallt ungefär desamma. si\ skulle givetvis det riktiga
vara att s~itta de statliga skattesatserna rå en så.dan nivä att den sammanlagda marginalskatten inte blir för hög. Så är emellertid inte fallet. utan de
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kom11H111ala 'ka11naherna varierar mellan .:a :!.'i kr. P<.:h .:a D kr.< )m man
da vill kunna gara111era alt marginalskallen ingen,tan'i skall iivL·rstiga t. e'i.
85 'i ,[I mt1ste stahskattcn anp;hsas till det hiigsta av des-.a v:irden. I förk1llanJe till dagens skala -.kulle en avsev;ird siinkning kr;ivas i hiigsta skiktet o.:h en mindre i det n;ist hiigsta. Men större delen av skattehillnaden till
fiil.id ;1v en s:1dan :11g;ird skulle komma att tillfalla pcr-.lmer som hnr i kl>lllnwncr med 1;igrc skattcsah o.:h lhir siinkningen ini<: hehövt vara s{1 stt>r fi.ir
att n;·1 det :1syftade re,ultatct. Marginalskattespi.irrcn kan allts;i siigas vara
en ;·11g;ird snm me1 pre1.:ist ~in L'll !,!enerclf s;inkning av .statsskatten ger 111tn ck _j11't fiir \ad m;1n vill ;"l-.1adko1111na. n;imligen en garanti fiir att en viss
min,ta dl'I ;1\' en inkl>lllstiikning alltid -.kall k11nna heh:'1llas av den skall·
-.k\ldige.
\lot denna h;1kgn111d fonlrdar jag ;tltern;1tivet med en margin;dskatte·
'P<irr. llediinrningL·n kan emellertid i en framtid hli en annan om utvedding·
en g;·1r mot min-;kadc skillnader i de k,H11m11nala -;kattesal'ierna. hl. ;1. till
följd av utbyggnaden och förbättringen av den kommunala skatteutjämningen. Som jag skall i'lterkomma till uppstår nämligen vissa tekniska
komplikationer vid tillämrmingen av en spärr. som inte skulle uppkomma
vid en gcnercli skattesatssänkning.
Fr;·1gan ;ir n11 p;'t vilken niv:1111arginalska1te-;p;irren hiir ligga. 1 likhet mc:·d
rc-.er\antcrna i sk;1tlt'LHredningen flnnn jag att en 111gan!!srunk1 for he·
diimningen 11;ir !!e' av den'· k. X0/85-procentre!,!cln enligt vilken summan
av inklllllSI- lldl fiirn1i)gL·nhel'Sk;1tt inte far iiverstiga vissa andelar av inkllmsteri. N;irmare hL·st;immdscr om detta finn-; i lagen I 1970: 17::!! om hegriinsning ;n skall i ,·issa fall. Den som t_j:inar hi.ig-.1 ::!OOtllHI kr. skall normalt alltid f;·i beh:dla minst 20 'i av .sina inkt>mster 1Kh den som har hiigrL·
inkomster min-.t l.'i 'i av iiversk.iutande del. Regeln har hctydel-;e fr;imst
fiir den som iiger fiirmiigenhet. Niir re!,!Cln blir till;implig fiir en skathkyldig
klln1mL·r den e111elkrtid i prahtik<:n 11ck.sa att fung<:ra Sllfll 111ar!,!inalskallL'sp;irr. Den sl-..athk! ldige far regelm:issigt bd1;·illa 20 'i eller l.'i '; av t'n i11k11mstiil-..ning ;iven llfll dL•n ti1);11l1plig;i n1argin;ilsi-..a!le-.;1lsl'n i pri1Kip sl;u)ie
\·ara hiigre ;in XO 'i 1esp. X.'i 'i. l·nligt min lllening ;ir del natmligt att 1;inka
sig ;:It en 111nls\itrande fi1rm;1n hiir k1111n;1 ko111ma :i,·en liint;1gare utan fiirmiigcnhet till del.
.lag ;ir mnhc·IL'n 11m att prohlcn1L'l med de extremt hi.ig.i 111ar!,!inaleffekterna finns int(~ hara i ink1u11st\k;dans (i\ re delar. Kombinationen av marginaf,katt och inkl>mstprii\ ade bidrag k;in i vi'>\a situationer ge upphov till
v;tl s;"t kraftig;1 effekter ;iven i l:1gre ink,imshkikt. Framfiir allt !!;iller detta
harnfamil_in. diir hllslathhidr;1gen' avtrappninµ .sker i .skikt diir marginal
sk;1tkrna rcd;1n h111rn11 bli hiiga. I \i"a fall kan problemen

~tterligare

for-

' iirr;is genom all avgifterna i tkn l-..on1n111nala harntill-;ynen stiger vid en inkonhtiikning. \lot dessa fiirh:1llanden ;ir en .sp;irr .snm enbart ;1nn m;irginalskatlcn inte effektiv. Jag vill c·melh:rt1d erinra l>lll all Lkt h;ir ;ir fri1µa 0111
ink1111i-.tsl..ik1 diir _ia!,! i det fiireg:1L·11de h;1r foreslagit m;1rgin;dskattesi111k6 Riksclal(en 1979/liO. I sam/. Nr 58
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ningar pi.:h d:ir fortsatta s;·1dana hör genl>mföras under de kommande ;·,ren.
Rent tekniskt torde del oi.:ksit vara utomon.lcntligt witrt att göra en sr;irr
tilhimrlig pi1 summan av marginalskatt. hidragsavtrarrning ni.:h avgifhi\kning cfter-;om inkomst prövningen sker efter helt olika regler och vid ..;kilda
1idr1inlo.tn . .lag vill h;ir reka r[t all flera utredningar. lliirihland oi.:ksit 1972
i1rs slo.atteutredning. undersökt möjligheten att mildra de siirskilda marginaleffekterna för harnfomiljer genom alt göra bostadshidragen -;kattcpliktiga. Ni'igllll tillfrcd.'istiillande lösning efter denna linje har emellertid inte
kunnat konstrueras.
Sökandet efter en hiittre 1llforn111ing av hidragen m~1stc givetvis fortsiilta. Dåvarande chefen för socialdepartementet har den 28 augusti 1979
tillkallat en kommitte (S 1979: 06) för översyn av det ekonomiska stödet till
barnfamiljerna med särskild inriktning på flerbarnsfamiljerna. Kommitten
skatt enligt sina direktiv (Dir 1979: 48) bl. a. analysera de tröskel- och
marginaleffekter som de nuvarande stödformerna medför. Jag vill emellertid erinra om att de höga marginaleffekterna för vissa barnfamiljer delvis är
ett uttryck för en målkonflikt. Samhället har ambitionen att genom olika
bidragsformer garantera en tillräcklig disponibel inkomst för hushåll där
den egna inkomsten är otillräcklig i förhållande till försörjningsbördan.
Dessa bidrag behöver med hänsyn till de mest utsatta fallen göras så höga
att det inte är rimligt att de utgår generellt, oberoende av inkomsten. Att en
extra marginaleffekt då uppstår när hushållet ökar sin egen inkomst är
oundvikligt. Vad man kan sträva efter är emellertid att genom successiva
marginalskattesänkningar komma ned till en nivå där den sammanlagda
marginaleffekten inte längre kan bli så extremt hög som i dag i vissa fall
kan förekomma. Ett steg i denna riktning tas genom mitt förslag i dag om
sänkning av den statliga inkomstskatten.
Jag fiiresl{1r mot hakgrund av do:t anförda att en marginalskattespiirr införs och att Jen samordnas med nuvarande 80/85-procentn:geln. Griim.erna kan liimpligen 11tformas si1 att statlig l>Ch kommunal inkomstsl..atl inte
for Lillas med mer iin 80 1. ; i inkomstskikt urr till)() hasen heter vill..et för i"ir
1980 motsvarar inkomster på högst 174000 kr. I fråga om inkomstdelar
Jiinitöver hiir gr~insen siilla.s vid 85 '.:;. Den ska\tcnedsiittning Sllill kan hli
aktuell Lir av-;e dc-n statliga skatten. alttsä samma mt)delt SL>lll gäller for nuvarande i{0/8~-rroi.:entregel. Betriiffande 80/85-rroi.:enlregeln fi.ireslar jag
en anpassning till basenhetssystemet på så sätt att gränsen mellan 80 och
85 t;;,.. i totalt skatteuttag bestäms till 30 basenheter. Detta innebär för år
1980 en sänkning från 200000 till 174000 kr. Gränsen kommer sedan successivt all stiga. En iindring flll'U den innehördcn bör göras i 3
( 1970: 1721 om hegriinsning av skatt i vissa fall.

* lagen

lk nya reglerna om t.>n marginalskallesp~irr bör famrligen tas in i Si . .lag

*·

införs med s{tdana regler.
fiire,l{1r att en ny paragraf. 10 a
I fr~lga om Je individuella verkningarna av den nya sr~irren vill jag nämna följamk. Effl:l..ten kommer att bli heroende av skattesatsen i den kom-
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mun 1..liir inkomsten beskattas. Understiger denna 27 kr.. vilket den i dag
gör i ett antal l<tgskattekommuner. så träder spärren inte i funktion. Vid
skattesatser över denna gräns blir den aktuell för inkomstdelar över 20
basenheter. Om skattesatsen överstiger 32 kr., vilket kan förekomma i
enstaka fall, kommer spärren in även i skiktet mellan 17 och 20 basenheter.
Skattenedsättningens storlek i en kommun med en skattesats om 29 kr.
blir 560 kr. vid en inkomst om 150000 kr. och 1560 kr. vid en inkomst om
200000 kr. Vid högre skattesatser och större inkomster blir nedsättningen i
princip större, men i sådana fall torde den många gånger inte fä fullt
genomslag för den enskilde. För skattskyldiga med mycket stora inkomster blir nämligen ofta också förmögenhetsskatt aktuell. Om då inte utdebiteringen är låg, så blir i dag 80/85-procentregeln snabbt tillämplig varigenom den totala skatten sätts ned. Marginalskattespärrens effekt blir då helt
eller delvis bara en omfördelning så att inkomstskatten minskar medan
fönnögenhetsskatten ökar.
l\'1arginalskattesp;irren bör tilHimpas första gi'tngen i fraga om 1980 [1rs inlwmsler. Jag ilkrk . immer i ett senare avsnitt till vissa tekniska frägor.

2.6 Folkpensionärernas skattelättnader
Sedan lång tid tillbaka beskattas folkpensionärer regelmässigt gynnsammare ;in inknmsttagarc i aktiv <'lider med motsvarande inkomst. Detta sker
genom att en pcnsioniir medges ett extra avdrag fiir nedsatt skatteförmaga
vid ink1.H11sttaxeringen. Dt:t extra avdraget nedtrappas i takt med stigande
inkomst.
Frän hi..i1jan hade skattefattnadema en mer generell utformning. ni\.gnt
s1,1m far <igas ha varit naturligt eftersom en folkpensionär då ofta inte hade
annan inkomst iin pensillllen. Ft1lkpensionssystemet har emellertid förhiittrars med tiden l><.:h vidare har det sociala skyddet i iivrigt byggts ut.
bl. a. genom tillkomsten av ATP o..:h andra förmliner. Jag vill h;ir n;imna de
pcnsionstillskott som tillkommer pensioniirer utan ATP eller med l;1g s{1dan. Dessa tillskott, som f. n. utgör 37 % av basbeloppet enligt AFL, höjs
med fyra procentenheter varje budgetår till dess de den 1 juli 1981 uppgår
till 45 'f<, av basbeloppet. Antalet pensionärer som bara har folkpension och
pensionstillskott har också minskat starkt under årens lopp. I stället har
antalet pensionärer som har ATP eller andra pcnsionsförmåner ökat kraftigt.
Skatteutredningen har i sitt slutbet:inkande hehandlat iiven folkpensioekonomiska forh~tllanden. Utredningen ansi\.g att skattehittnader

n;irerna~

var motiverade för pensionärer med låga inkomster. eftersom de lägsta
pensinnnna inte kunde anses ge full skattekraft. Däremot ans~igs skäl inte
föreligga för en fiirmånsbchandling även av pensioniirer med inkomster
som var jiimförbara med de aktiva gruppernas. Denna uppfattning delades
av lkrtalet rcmissinstanser som yttrade sig i frågan.
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För egen del kan jag k11nstatera att frågan om folkpensionärernas ställning i skattehiinsecmk rymmer flera. delvis svårbemästrade avvägningsprohlem. Det

~ir

inte hara fräga om hur lättnader vid beskattningen bör va-

ra utformade rent tekniskt 1Kh hur stora de lämpligen bör vara. Det finns
<Kkså ett mycket nilra samband med pensionsförmånernas närmare utformning lich med reglerna om bl. a. kommunala bostadstillägg till folkpensionen m. m. Dessa förhållanden föranleder följande bedömning från min
sida.
För inkomståret 1979 har skattelättnaderna. liksom för de närmast föreg;'1ende [!ren. varit st1 avviigda att en folkpensionär med enbart ålderspension och

pensir.n~tillsk11tt

inte pMörs skatt. Detsamma bör gälla för ;\r

1980. Detta medför att det extra avdraget måste ökas. Med hänsyn till
omläggningen av grundavdragen får den tekniska konstruktionen av avdraget samtidigt justeras nägot. I lagen bör anges att avdraget vid en viss
högsta sidoinkomst skall medges med så stort belopp att den statligt
beskattningsbara inkomsten uppgär till högst 6 000 kr. Med beaktande av
detta och av det tidigare förslaget i fräga om den särskilda skattereduktionen fär be\oppsgränsen i punkt 2 av anvisningarna till 50 § KL sättas till
5200 kr. för att syftet skall uppnfls.
Som jag nyss nämnde rymmer de nuvarande reglerna om folkpensionärernas beskattning flera problem. 1972 års skatteutredning har pekat på en
dd av dessa o..:h ytterligare synpunkter framkom vid rcmissbehandlingen
av utredningens hetiinkanue. Likas:l har man i den praktiska tillämpningen
av nuvaranue regler mölt problem. Det gäller b:lde frågor som hänger samman mcu den prin..:ipiclla utformningen av systemet och dctaljfrågtir.
Dc~o;a

problem kan enligt min mening inte fä en mera lftngsiktig lösning

utan ett ganska omfattande tllrcuningsarhete. Jag avser att begiira regeringens hcmyndigamk ;tll tillkalla en särskild kommitte för att göra denna
utredning.
Enligt 22 ~ taxcringslagen ( 1956: 623) är skattskyldig som har uppburit
folkpension i regel skyldig att avlämna deklaration endast om hans inkomst
har uppgätt till minst 16000 kr. eller, om hans make har uppburit folkpension. till minst t 3 800 kr. Beloppen är avvägda med hänsyn till de regler om
extra avdrag som gällde för 1978 års inkomster. För 1980 års taxering, som
avser 1979 års inkomster. kan heloppen höjas till 17 500 resp. 15 200 kr.

2. 7 Tekniska frågor
Jag avser nu att redovisa mina överväganuen och förslag rörande de tekni~l\a

;indringar ... 0111 fi.iranlcds av grumlavdragsreformen och marginal-

skattcspiirren.
Hii,i11i11gen av del komrrn1nala grundavdragcl uch slupanuel av del statliga kr;ivcr en lfrng rad foljdiindringar i KL ol.'h UL. Höjningen av grunuavdra):!~I fiiranll'd~r

;·1ndringar i 48

~

:?. tKh 3 mom. KL. Det höjda grundav-
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dragt'l medflir att n~1gon kommunal skatt inte blir aktuell förriin inkomsten
iivcrstigcr <illOO kr. Statsskatt beriiknas däremot även för mindre inkomster. Till fiiljJ av den särskilda skattereduktionen kommer emellertid inte
ni'\gon slutlig ~katt att pi\föras. Skattskyldighet inträder därför i praktiken
först niir ink11msterna överstiger grundavdraget. Jag vill erinrn om att jag
redan i prnpositionen 1978/79: 111 bil. 7 har föreslagit att deklarationspliktsgrlinsen hiijs till 6 000 kr. Motsvarande beloppshöjning bör ske även
pi) andra hflll i skattelagstiftningen där en anknytning finns till grundavdragets storlek. Så är fallet med de sociala förmåner som är inkomst skatte··
pliktiga. t. ex. sjukpenningen. Skatteplikt föreligger här i den m:'.'111 sjukpenningen grundas p{1 en inkomst um 4 500 kr. eller däröver. H~ir bör gränsen
fi.ir framtiden vara 6000 kr. I denna del fär ändringar göras i 19 ~.punkt 14
av anvisningarna till 21 §.punkt 9 av anvisningarna till 24 §.punkt 9 av an··
visningarna till 28 §samt punkt 12 av anvisningarna till 32 § KL. Likasa
bör skattefrihetsgr;inscn i .53 § I mom. KL for vissa pensionsforrnaner till
utomlands bosatta personer höjas från 4 500 kr. till 6000 kr.
Regler som rör det statliga grundavdraget finns i 8 §. 9 § 2 lH.:h 3 mom.
samt 11 § I mom. Si. Dessa bestämmelser får si\ledes ändras. En anknytning till det statliga grundavdraget finns vidare i anvisningarna till 12 §
S.il.. Bestiimmeben anger högsta belopp för jiimkning på grund av v;isentligen nedsatt skattct'örmäga vid sjömansbeskattningen. Även här bör en
lindring giiras. I fr[1ga om den särskilda skattereduktionen fär lindring göras i:'~-~ nwm. llL. Jag vill samtidigt föreslå en redaktionell iindring i 2 § 4
111on1. lJ L. ,'\ v cnkclhccsskäl biir det för framtiden anges vilka skatter
111. m. Sl•m kan komma i frtlga för skattereduktion. F. n. anges i stiilkt niir
reduktion inte skall ske.

1\1 ina nu red1ivisade förslag pakallar ändringar i APL rn.:h lagen
( 1976: .1X0) om arhetsskadeforsäkring.
S1•111 l·rinrades i rrop. 1973: 46 angl\ende utformningen av heskattad

sjukrenning (s. 99) har, alltsedan den obligatoriska sjukpenningförsäkringl'n infi.irdcs. den nedre ink11mstgriinsen för tillhi.irighet till försäkringen niira följt deklarationspliktsgränsen. I det nuvarande systemet med heskattad
.s_iukrcnning iir anknytningcn mcllan deklarationspliktsgriinsen od1 den reell<t skattepliktsgriinsen i\ ena sidan lH:h den nedre griinsen för tillhiirighct
till sj11kpenningförsiikringen särskilt motiverad. Dessa bada griinser hiir salcdes övcrensstiimrna. Jag föreslfir diirför att den nedre griinsen fiir tillhörighet till sjukpenningförsäkringen i 1 kap. I § AFL höjs ph samma siitt
som deklarationspliktsgriinsen till 6000 kr. Pör den föreslagna hi.i_jningen
av den nedre inkomstgriinsen talar ocksä den allmHnna liineutvecklingen
wdan ar 1971 d[t den nuvarande gränsen fastsHilldes. Som en konsekvens
av

iindringarn~1

i APL fiiresh\r _jag att 3 kap. 6

hetsskadefiirsiikring iindras

p~l

~

lH:h 4 kap. 6

~lagen

om ar-

motsvarande satt.

Vid en nedre inkomstgriins av 6000 kr. skulle försiikrade som f. n. har en
;'1rlig forviirvsinkomst mellan 4 500 kr. och 6000 kr. komma att stiillas utan-
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fi.ir sjukpenningforsiikringen. Fi.ir att förehygga att personer Slllll vid tiden
för lag;indringens ikrafttr;idande iir sjukpenningförsiikrack ph grund av si1dan inklHn.,t r:1r en försiimring i skyddd vid sjukdom förordar jag att dessa
fi.irsiil\r;1Je
rande

i.iverg~mgsvis

regler"~'

fhr heh:dla sin sjukpenningfiirsiihing enlig! nuva-

lii11ge de har en inkormt som uppgår till 4 :'iOO l\r. Stiger in-

1..nm'>ten till fi 000 kr. eller däröver knmmer sjiilvfallet den nya regeln att hli
Iilliimplig p{1 den försiikrade .
.lag \ill pi1peka att ytterligare ;indringar kan hehöva göras i en del kungiirclser. Hiir fi"1r regeringen utfärda nya hestämmelser längre fram om de av
mig redovisade förslagen godtas av riksdagen.

Likas~i

kan hiijningen till

6000 kr. inverka pa en del d11hhelbeska1tningsavtal. Beloppsgriinser pii

4 :'iOO kr. förekommer i vissa avtal. men griinserna har inte den omedelbara
anknytning till grund avdraget som bestiimmelsana i de lagrum jag relkwisat i det föreg;·1elllk. Betriiffamk dubhclheskattningsavtalen far eventuella
lindringar i.ivervägas i annat sammanhang.
Jag vill nu ta upp n;igra spei.:iella fr:lgnr snm aktualiseras genom ;imlrade
grundavdrag oi.:h skattereduktion oi.:h diir ytterligare iiverv;iganden iir pakallade.
Först vill jag hehallllla den skattereduktion pä I 800 kr. (s. k. hemmamakeavdrag) som enligt :!

~

4 mom. l!L medges hl. a. gift skattskyldig vars

make saknar taxerad inkomst. Denna reduktion avtrappas och upphör helt
när den andre makens inkomst när upp till 4 :'iOO kr. Ar maJ..ens ta.xerade inkomst lägre innebär avtrappningen att skattereduktionen uppgi\r till 4l\fi(,
av det belopp som motsvarar skillnaden mellan 4 500 kr. och den taxerade
inkomsten. Dessa bestämmelser bi.ir anpassas till det höjda grundavdragcl
men inte i övrigt lindras pfi sädant sätt att skattelättnaderna hlir annorlunda
än f. n. Jag föreslår att regeln utformas si\ att skattereduktionen uppgår till
30'.;(; av skillnaden mellan 6000 kr. och den liigre taxerade inkomsten. En
hiittrc anknytning till den marginalskattesats som blir aktuell för inkomster
överstigande grundavdragel uppnf1s därigenom. En ändring fär göras ävt:n
i 4 § :! rnom. U L m:h som rör kolumnindelningar i skattetabellerna. Den
nuvarande gränsen vid :! 000 kr. har bestämts med beaktande av nuvarandt:
skattereduktions anknytning till grundavdraget. Mina förslag medför att
gränsen för framtiden får sättas vid 3 000 kr. Jag vill i detta sammanhang
föreslå redaktionella ändringar i H

1 mom. och 4 S I. 3 och 4 mom. U L.

Ln ytterligare fr:'1ga ;1vser hcskaltningen av makars B-inkomster. F. n.
gliller enligt 11 ~ Si att s~1da11a ink1.1mster skall samnwnliiggas och skatten
heriik11;1s spm om hela belPppet utgjort inkomsl för den make som har den
hiigo;ta A-inklimslen. Urn nwkarnas sammanlagda B-inkornster inte uppgar
till :!000 kr. behandlas de doi.:k vid skatlcheriikningcn som A-inkomst. Ett
slPpandc av del statliga grundavdragct skulle hiir leda till en sklirpt heskattning i [1tskilliga fall. Sa hlir genomgiiende faller vid samrnanbggning
n~ir makes :\-i11kl1m~t inte uppgtir till 4 "iOO kr. Detta hernr p~1 att den he-

skaltningshara B-inknmsten enligt 9 § 3 rnom. sista stycket utgörs av skill-
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naden mdlan Lien hcskallningsbara B-inkomsten och den beskattningsbara
A-inkomst.:n. varvid bl. a. grundavdraget

avr~iknas

frhn sistnämnda in-

komst. Slorandet av det statliga grundavdraget hör inte mellfora en skatte-

*

skiirrning av n11 niimnt slag. Jag föreslf1r diirflir att en regel införs i I I om
att vid skatteheriikningen minst 4 500 kr. av vardera makens inkomst skall
behandlas som /\-inkomst. Hiirigenom blir beskattningen i sammanliiggningsfallen i princip oförändrad.
Av motsvarande skiil bör en iindring göras i 3

*Jagen om begränsning av

skatt i vissa fall. Vid beriikning av spärrbeloppet bör den beskattningsbara
inkomsten minskas med 4 )()() kr.
De bestämmelser som jag nu tagit upp bör tillämpas första gången vid

1981 års taxering.
Jag överg~ir nu till frt1gan nm marginalskattespärrens n~irmare utformning och tilliimpning.
En marginalskattcspiirr maste utformas si\ att den blir tekniskt lätthanterlig. Det iir viktigt bftde for skattemyndigheterna och för de skattskyldiga
som hör ha möjlighet att sj~ilva kunna beräkna sin skatt. Det innehiir att
spiirrcgeln hör hyggas upp med utgängspunkt i den sitllation som iir aktuell
för tlertalet av de skattskyldiga som kan komma att beröras. Det är niimligen inte möjligt att redan frhn början förutse varje tänkbar variation av
skilda inkomstfiirh<tllanden lH:b andra omstiindigheter som kan pi'1verka
skattens storlek och beakta den vid bestiimmelsernas utformning.
Fiir skattskyldig vars inkomster b{tdc statligt och kommunalt beskattas i
hernortskommuncn erbjuder tillämpningen av en spiirregel inga siirskilda
sv{1righeter. Inkomsterna lliggs ihop och skattesatsen siitts ned i de inklimstskikt diir s~1 skall ske för att inte det angivna skatteuttaget skall överskridas. Detsamma gäller även i fr;'iga om tvtt makar som bada har inkomster «V nu niimnt slag.
Bilden k<rn1pliceras emellertid i de fall diir skatt skyldighet föreligger i tlcra kommuner. Antag att en person förutom sin löneinkomst. som skall beskattas i hcmortsk11mnll111cn. iiven har inknmster diir beskattning skall -;ke
i annan kurnmun. s. k. utbokommun. Den skattskyldige iiger I. ex. enjordbruksfastighet som ligger i en utbokommun. De kommunala skattesatserna
iir di\ regelmässigt olika och man m{tste ta stiillning till hur nedsiittningen
av de statliga skattesatserna skall ske med hänsyn till att olika kommunala
skattesatser gäller för skilda delar av den sammanlagda inkomsten. För att
nf1 fram till ett principiellt riktigt resultat skulle man för fall av detta slag fa
skapa speciella fördclningsreglcr av komplicerad natur. Än ~törn: svi1righctcr uppkommer om den skattskyldige har inkomster inte i hara en 11thllkommun utan i llera. Det är emellertid inte möjligt att inom ramen för ett
n;'tgorhrnda lätthanterligt system skapa millimeterriittvisa i sttdana fall som
jag nyss berört. Dessa torde inte heller vara vanliga. Jag vill diirför i förenklande syfte föresla att man i forsla hand li\ter skattesatsen i hemortskommuncn vara avgörande vid tillämpningen av marginalskattesp~irn.:n.
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s;·1

att inklHTl~terna i hemortslwrrnnunen ;11l!a-.; lig-

ga i tllppen av den ... ammanlagda inkom ... tsumman n;ir margin.ihl<.;1llc:n l'>L·r;iknas. Om inknms\erna uch skatte\ats.:n i uthokomm11nc:n :ir s~1dana <1tt
den skattskyldige fortfarande ligger inom omrt1det for ... p:irren far skattc:satsen i denna kommun vara avgörande i denna del. Ett exempel fä.r belysa
det sagda.
I hemortskommunen d;ir inkomsterna uppg:1r till

'I~

000 J.-r.. ;1r ,J.-att.:-

satsen 29 kr. 1H.:h i utht)kommunen. d;ir inkumstern;1 ;ir 120000 kr.. :ir "kattesatsen JI kr. Vid statstaxeringen :iralltsi1 inkomsten t'J.'i ~ 120121.~000 kr.
De komm11nala skattesatserna ;1r s:i höga att marginalskattespiirren skall
tilkimpas. I skiktet 116 000 ·- 174 000 kr. ;ir skatten vid den statliga taxeringen .:'iJ r ;. tH.:h 58 r:; pä beloppen 1faröver. Mitt förslag innebär att hemortsknmmunens skattesats i första hand blir avgörande. Pi\ beloppet mellan
174 000 kr. uch 215 000 kr. skall marginalskatten ncdsLittas frf1n 87"-;
(58+ 29) till 85':;. Av inkomsten i hemortsktin1munen äterst{1r nu 54 000 kr.
('J.'.'i-41) och pä denna del blir marginalskatten 80f'-; i stiillet för 82•:;. N11
Merstfl.r i skiktet 116000-174000 kr ett bdopp av 4000 kr. och Liven här
uttas skatt med 80"-;. i st;illet för 84'+ (53+ 31 ).
Om exemplet ändras sä all skattesatsen i hemortskomrnunen antas vara
bara 25 kr. blir marginalskattespärren bara tillämplig i fraga lllll det sistniimnda beloppet 4 000 kr.
l·lemortsko111m11nens skaltesats blir allt~;-. avgiirande i forst;1 hand. Heriir'> !lera uthok,llrnl11mer biir ,fandst skatte'iatsen i den kommun d;ir den
hiigsta uthoinkomstcn finn' hli avgiirande osv. M<llsvarande biir giilla i dL·
<illsynta fall fysisk person har inkllmstcr i flera för,amlingar 11ta11 att vara
rnantal-.;skrivL·n i n;'1gon . .:-i.ven hiir hiir fördelningen ske d'ter inh.t>n1slL'rna-.;
storlek i de skilda fiirsamlingarna. Skulle i n:1got fall ink,imsterna i olika
knmmuner vara lika st,ira. hör den högsta skattesatsen vara v;igkdande.
fktriiffande mak;tr 11ppk<Hnmer i vissa fall siirskilda prnhkm beroende
p:1 ... ;unbe-.;kattningen. Sambeskattningen sker i princip s;·1 att B-inknmsterna \id beräkningen av den statliga inkom.'itskatten liiggs i toppen hPs den
make som har den hiig-.;ta A-inkm11sten. s;·1 liinge makarna har inkomster
hara i he1mirtsktHnmunen behövs inte n<'lgra siirskilda regler. S~1 iir däremot fallet om den make. som har den liigre A-inkornsten har U-inkomst i
ann;1n kommun med annan skattesats :in hemortskommunen. Jag har nyss
föreslagit att man for det fall maken med den högre A-inkomsten har en Uinkomst i an11<111 klHnmun lhter skattesatsen i hemortskommunen vara avgörande i första hand. Denna modell ;ir enligt min hsikt ock;;ä den Himpligasti: fiir det fall Sl>lll nu avses . .Ä.vi:n vid samheskattning bör alltsä skattesatscn 1 hcnwrtskl)mrnuncn bli avgörande. Fi.ir de sällsynta fall diir makar.
SlHll skall samhL·skatta,. iir skrivna i ,)lika kl>mmuner blir motsvarande giil-

la. Det inncbiir ;1tt skatten i hemortsk,imm1111en för den som har dcn hiigsta
:\-inkomsten hlir avgörande . .Ä.r inklllll'iterna lika stora bör den kommun
-.;pm har den hiig-;ta skattesahen an . . es SlHll hemort~kllmmun.
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Vid samhcskat 1ning i si1dana fall där hi\da makarna har B-inkomster skall
-;katten fördelas dem emellan efter inkomsternas storlek. D:'.\ marginalskattespii1Ten tilbmpas hiir man först. liksnm nu. räkna ut den sammanlagda
skatten pti summan av hiigsla A-inkomster och makarnas B-inkomster.
D1:n skatt snm skall fördelas mellan makarna hör sedan motsvara skillnaden mellan denna summa och skatten pii A-inkomsten. Detta följer av giillandc hestiimmelser i 11

~

I mom. Si.

Cie1wm de liisningar Sl'm jag nu har förordat i samheskattningsfallen erh:·t11s ett system som är relativt enkelt att tillämpa i praktiken. Det sti'tr ocks,1 i i.iverens-;tiirnmelse med reglerna fiir sambeskattningen av makars Binko1mt. lk-;sa regler hygger pi\ tanken all skatten si\ 11\ngt möjligt hör hli
dt:nsamma liav-;ett \ ilken av makarna som har B-inkomsten.
Fn ytterligart· fraga som jag vill heröra gäller de fall diir statligt m.:h kommunalt heskattningshar inkomst uppgi'tr till olika hclopp. Om den statliga
bt·skattningshara inkormten är liigre än den kommunala lräffas överskjutande kommunalt beskattningsbar ink11msl bara av den kommunala skatte"ttst•n. f'.<:1gra egentliga marginalskatteproblem föreligger inle. Delsamma
far siigas vara fiigel i det tHllViinJa fallet. LJ ppghr Jen statligt heskattningsb:ira inkomsten till elt högre helopp iin den kommunalt heskattningshara.
11:1g,11 s11rn till följd av grundavdragsreformen ofta hlir fallel i framtiden. stl
lriitlas il\ erskjut;inde del hara av statlig inkomshkatl. Jag förordar därför
alt marginalskattespiirrcn tillämpas till de delar inkomsterna sammanfaller
men inte mer. t lm den statligt heskattningshara inkomsten uppg1\r till
140000 kr. ueh den kommunala till 200000 kr. kan spärren tillämpas i in-·
ku1mt--kiklt'n upp till 140000 kr. m:h detsamma bör giilla också i det omv~inda

fallet. f\<;)gra uttryckliga hestämmelser om detta anser jag inte behö-

vas.
Jag vill avslutningsvis ta upp ni\gra detaljfri'tgor som aktualiseras av den
föreslagna marginalskattespärren. Först vill jag pt1peka att spärren liksom
den nu giillande 80/85-procentn.:geln skall tillämpas hara i frt1ga om fysisk
perslHl SlHll iir bosatt hiir i landet samt dödsbo efter sådan person. Spä1Ten
an-;es kunna tilliimpa~ iiven i fri\ga om preliminär skatt.
!\targinaf,kallespiirren innehiir en minskning av ska11euttage1. Den 'kall
självfallet beaktas vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal och vid
avräkning av utländsk skatt enligt 24-28 §§ Si. Skall t. ex. utländsk skatt
avräknas frän svensk skatt fastställs den svenska skatten med beaktande
av spärregeln. Likaså skall marginalskattespärren tillämpas innan nedsättning sker enligt den nuvarande 80/85-procentregeln. För den som inte
tillhör svenska kyrkan nedsätts församlingsskatten med 70 %. Detta leder
till att den kommunala skattesatsen blir lägre vilket givetvis skall beaktas
vid spärrens tillämpning. Några särskilda regler för de fall jag nu behandlat
torde inte behövas.
))a marginalskattespiirren
sv~1ra

till:impa~

kommer den sjiilvfallet att n{1gol for-

heriikningen av skallen. För !lertakt fall torde emellertid beriikning-
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<1rna \..unna hcmii-..1rn-.. 11:1g11rlunda enkelt. Det for hli en uppgif1 liir ri\..,skall.:vcrkd att n~irmarc infL>rmera enskilda L'.:h my11dighdcr "m hur 1k
11ya n::gkrna

~kall

tilliimpas.

Marginab\..attcsp~i1-ren

h1ir 1ill;imp<h ILir,1;1

g;lllgen i fr;'1ga 11m 19ti0 ;irs inknmstn.

2.8 Avdrag för avgift för arbetslöshetsförsäkring
l princip föreligger vi<l den skattemässiga behandlingen av försiikringar
recipro1.:itet mellan avdrag för försäkringsprernier och hcskattning av utfallande ersättningar. Antingen medges avdrag för de erlagda avgifterna och
beskattas utfallande försäkringsbelopp eller ockst't vägras avdrag för avgifterna och är de utfallande beloppen skattefria. I fräga om livförsäkringar
behandlas pensionsförsäkringar (P-förslikringar) p[1 det förra sättet och
kapitalförsäkringar (K-försäkringar) på det senare.
En riitt till avdrag med begränsat belopp fi.ir premier fi.\r s{1dana försiikringar som behandlas som K-försäkringar har dock funnits alltsedan ;'ir
1910. Avdrag fär således enligt 46s 2 mom. KL göras för premier och
andra avgifter för kapitalförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt sjukeller olycksfallsförsäkring. därunder inbegripen avgift till sjukkassa for
begravningshjälp (kapitalförsäkringsavdraget). Rätt till avdrag enligt dessa
regler föreligger dock inte i vissa fall dä premien i stället är avdragsgill
enligt särskilda bestämmelser och inte heller för avgift till sjukförsiikring
enligt 2-4 kap. AFL. Avdraget är maximerat till .250 kr. för cnsamst<\ende
!>amt till 500 kr. för sammanlcvande makar gemensamt och för ensamstående med hemmavarande barn ..i\vdraget har till syfte att. ~timulera
försäkringssparande.
Avdrag för medlemsavgift till arhetsliishetskassa iir avdragsgill c11dast
inom ramen för kapitalförsäkringsavdraget. Utfallande helopp ilr sedan

;1r

1974 skattepliktig intäkt (prop. 1973: 49. SkU 1973: 30, rskr 1973: 199, SFS
1973: 505). Sjukpenningutredningen hadt> i betänkandet (SOU 1972: 60)
Beskattade förmäner vid sjukdom och arbetsliishet m. en. föreslagit införande av skatteplikt för bl. a. sjukpenning. dagpenning frin arbetslöshetsförsäkringen och kontant arbetsmarknadsstöd. Utredningen uttalade all
avdrag i praktiken redan erhölls inom ramen för försiikringsavdraget och
att anledning därför inh: förcläg att förcslfl ändrade avdragsregkr.
Under remissbchandlingen riktades kritik mot förslagl't fri.111 bl. a.
Svenska metallindustriarbetareförbundet. Arbetsliishetskassornas sarnorganisatinn nch Tjiinstemiinnens ccntralorganisa\ i1rn.
D~1vurande

departementschefcn anförde all. med hiinsyn bl. a. till att

forsäkringsavuraget var under översyn av 1972 {1rs skatteutredning 1JL·h till

ull utgäcnde avgifter i regel rymdes inllm maximibeloppet. skäl ink före hg
att d?t föreslä m'lgon iindring.
1972 ars skattcutrcuning föreslog en oinskr:'mkt avdragsriilt för avgift till
arbetslöshetsförsäkringen genom att denna avgift lades utanför hcloppsgränsen för försiikringsavdraget.
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Fiirsii/..ri11gsi11spe/..1io11e11. lii11ss1yrdsa11a i SiiJer111a11/a11ds, 1\4almiihus.
Gd1ehor;.:s och Bohus samt Norrhutte11.1· lcin, Ce11tralorg1111isalio11en
SACO/SR, Kooperativa förhunder, S1•enska fiirsäkringsholags riksförhund och Tjänstemännens centralorganisalion tillstyrkte förslaget eller
lämnade det utan t:rinran. Några rernissinstanser. däribland liinss1yre/ser11a i SöJerman/ands och Östergc)t/ands liin. påpekade att förslaget har
nackdelar fr1'tn administrativ synpunkt. Ri/..srel'isions1·aket och Fiire11i11gen !:freriges j()gderiljii11s1emii11 ans1'tg att avdraget bör slopas. La11dsti11gsfiirhunde1 anslöt sig till utredningens synsiill men ansåg att frflgan borde
prövas i ett större sammanhang i anslutning till förslag fri\n 1974 1'trs
utredning om en allmän arbetslöshetsför~äkring (A 1974: 08). Att resultatet
av niimnda utredning borde avvaktas ansäg också bl. a. riksskatteverket.
Fiirsäkri11gsinspektio11en och S1•enska försiikringsholags ribförhund tog
upp frågan om en höjning av försäkringsavdraget.
För egen del vill jag anföra följande.
IJen skattemässiga behandlingen av arbctslöshetsfors~ikringen strider
mot den princip som gäller för beskattning av försäkringar. I fråga om
avdrag för premier jitmstiills den med K-försiikringar och i fräga om utfallande ersättning med P-försäkringar. Redan detta förhållande motiverar i
och för sig en ändring av avdragsr~itten.
Avgifterna till arbetslöshetskassorna varierar kraftigt. frän nilgra tiotal
kronor per tir till flera hundratal. Skillnaderna beror i viss m3.n p1't olikheter
beträffande utfallande förmlincr men till stor del på risken för arbetslöshet
inom verks<imhdsomrtidet. De tar vanligen i anspr1'tk en betydande del av
försäkringsavdraget och i vissa fall r~icker detta inte till. Detta drabbar i
första hand dem som har ett yrke diir risken för arbetslöshet är siirskilt
stor.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört vill jag däJfor föreslå att en
särskild rätt till avdrag införs för avgift till erkiind arbetslöshetskassa. Den
nyssnämnda utredningen har numera lagt fram betänkandet ( SOU
1978: 45) Allmän arbetslöshetsförs:ikring. Enligt utredningens förslag skall
en allmän arbetslöshetsförsäkring inte finansieras genom avgiflt.'r frän de
försäkrade. Det är f. n. inte möjligt att bedöma när de statsfinansiella
förutsättningarna för en sadan reform kan komma att föreligga. Jag anser
det därför inte motiverat att pi\ grund av det framlagda förslaget underlåta
att nu reformera avdragsrätten.
Avdraget bör medges i förvärvskälla. i de flesta fall från tjänsteinkomst.
Kan flera förviirvskällor komma i fråga bör avdraget i första hand hänföras
till den där intäkterna iir störst. Förslaget medför ändringar i 46 2 mofll.
och anvisningarna till 20, 22, 29 och 33 §~ KL. De nya reglerna bör
tillämpas första gången vid 1981 lirs taxering.

*
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3

Inkomsteffekter för år 1980

De marginalskattesänkningar jag i det fi"ireghende har f,"iresl,1git kan be·
räknas medföra ett inkomstbortfall är 1980 för staten om ca ·2 h:\0 milj. kr.
Jag har Järvid tagit h;in,yn L1Cksr1 till effekterna av gn111d;1vdrag'!·i:f1>rl11t'.ll
och den tekniska anpassningen av skallt:skal;111. Sk:1111·h,11 tf:ilkt 1ill fiil_id
av marginahkattespLirren kan uppskattas till ca 80 milj. kr. 1•rn 111a11 bc;1ktar
inverkan av 80/85-prucentregeln och variationerna i de kommunala skallcsatserna. Slutligen beräknas omfäggningen av avdrag-,riilten för avgift till
arbetslöshetskassa ge upphov till en s;idan ökni11µ ;1v de: sk;lltcrniis-,iga
avdragen att skallebortfallet 11ppgi'1r till ca 50 milj. kr. S;;111ma11t;1gct hli1·
effekten av de föreslagna ~hgärdcrna alllsi1 1::11 inko111~rmi11<;k11ing t1r 1980
om ca 2 780 milj. kr.
Statsbudgeten för n;isla ;ir p;1vcrkas cnH:lknid i111~· <'.llda-.1 ;iv de hiir
behandlade inkPms1ska1tefi.iriindri11garr1<1. fag vill ninrn t•111 all 1L·g,-ri11gL'll
tidigare i prnp. 1979/80: .rn 1im hiijning av -,katll'n pa energi. m. 111. har
föreslagit hiijningar av skatten pa bensin. 1>l.ia och elektrisk kraft -,,im även om skatkhöjningarna fr;imst har ett cnergipt•liti~kt 'Y fle
kan hl'räknas medföra en betydande ink<•lll'>tlikning f(ir o.taten. l..ika<1 inrwbiir
den höjning av skatterna pi\ al1.;.,,h,1lhaltiga dry~·ker ,ieh hibak ,.,,m riksda·
gen redan har b..:slutat nm (pnip. I Y79/80: :?.8. Sk U 1979/80: 8. rskr I 'J7Y/
80: I, SFS 1979: 858 -8fo0) ncb!I en inkomstforstiirkning. I häda fallen ~ir
ett huvud~yfte med skall..:h(ijningarna att hiilla tillh,1J..a fi.irhrukning..:n.
vilket gör en n<lggrann heriikning ;iv i11k1>111s1efti:kterna vansklig. Effekterna vid oföriindrad ktin~umtionsv<llym uppgt1r till ca~ LJ()() milj. kr. i rr~1ga
nm energibeskallningen nch drygt I 400 111ilj. kr. i fraga <.till skattl'n pa
alkohol och tobak.

4

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag all regeringen
föreslår riksdagen att antaga inom budgctdcparte111t·n1c111ppriit1ade förslag
till
I. lag om iindring i lagen ( 1947: 576> om statlig inkomstskatt.
2. lag orn ändring i kommunalskattclagen ( 1928: 370),
3. lag orn ändring i taxcringslagen ( 195h: <123).
4. lag om ändring i upphiirdslagcn ( 1953: 2T!.>.
5. lag orn ändring i lagen ( 1958: 295) 0111 sjömansskatt,
6. lag om ändring i lagen ( t 96~: 2o9l med särskilda hestiimmel-•er om
kommuns och annan mellighets utdebitering av skatt m. m.,
7. lag om ändring i lagen (\%1: 436) om församlingsstyrelse.
8. lag om iindring i lagen ( t 'J70: J 72> om hegriinsning av skatt i vis-;a fall.
9. lag om ~indring i lagen ( 1%~: 381) um allm~ln flirs~·1i..ring.
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I0. lag lllll ;indring i lagl'n (I 97h: .\!<(\)

73
11m

;1rlwtssk:ukförs<ikring.

Det under 7 angi\'na fiirslagel har uppr:i1tats i .•,;11nr<"11l med chefen for
kummundeparlcm1.:nkt .,,:h lk umkr lJ och 10 upp!<•gna fiir~lage11 i sanirild
med chefen fi._ir

5

.~ocialdepanernc:nlt't.

Beslut
Regeringen ansluter sig 1ill föredragandens överväganden ol:h beslutar

att genom proposition föresli\ riksdagl~ll all antaga de förslag s1.1m föredraganden lagt fram.
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