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På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

ROLF WIRTEN 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås åtgärder i syfte att stimulera aktiesparandet och 

därigenom främja tillgången på riskkapital i näringslivet. Bakgrunden är att 

en höjning av soliditeten i företagen genom nyemissioner framstår som 

nödvändig, inte minst för att en ökning av investeringarna skall komma till 

stånd. Åtgärderna är främst inriktade på att stimulera till ett ökat sparande i 

~ktier. 

I detta syfte föreslås att fysiska personer och dödsbon skall medges en 

skattereduktion, dvs. ett avdrag från inkomstskatten med 30 % av mottagen 

utdelning till den del denna inte överstiger 10 000 kr. för ensamstående och 

20 000 kr. för makar gemensamt. Den maximala skattereduktionen blir 
således 3 000 kr. resp. 6 000 kr. Skattereduktionen beräknas på utdelning på 

svenska börsnoterade aktier och andelar i svensk aktiefond som till minst två 

tredjedelar består av sådana aktier. 
Vidare föreslås att det s. k. schablonavdraget vid beräkning av skatteplik

tig realisationsvinst för aktier som har innehafts minst två år höjs från 1 000 

kr. till 3 000 kr. 
En utökning av möjligheten till aktiesparande inom ramen för det s. k. 

skattesparandet föreslås också. F. n. är det högsta sparbeloppet 400 kr. i 

månaden. Förslaget innebär att maximibeloppet blir 600 kr. i månaden, 

varav högst 400 kr. får avse banksparande. 

Mot bakgrund av att avsiktligt tillskapade realisationsförluster genom köp 

och försäljning av premieobligationer har använts för att åstadkomma 

omotiverade skattelättnader föreslås begränsningar i rätten till avdrag för 

sådana förluster. Förlust vid försäljning av premieobligationer skall i 

fortsättningen bara få dras av mot vinst vid försäljning av samma slags 

egendom. 
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De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1981 och i huvudsak 
tillämpas första gången vid 1982 års taxering. Begränsningarna i avdragsrät

ten för förl,uster på premieobligationer skall dock bara gälla förluster som 

uppkommer vid försäljningar efter utgången av år 1980. 
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t Förslag till 
Lag om skattereduktion för aktieutdelning 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 §Skattereduktion för aktieutdelning medges fysiska personer och dödsbon 

enligt bestämmelserna i denna lag. 

2 § Med aktieutdelning avses i denna lag utdelning i pengar som utgår på 

1. aktie i svenskt aktiebolag, om aktien vid den tidpunkt då utdelningen 

blir tillgänglig för lyftning är inregistrerad vid Stockholms fondbörs, 

2. andel i svensk aktiefond, om fonden vid ingången av det år då 

utdelningen blir tillgänglig för lyftning till minst två tredjedelar består av vid 

Stockholms fondbörs inregistrerade aktier i svenska aktiebolag. 

3 § Aktieutdelning medför rätt till skattereduktion endast om 

1. utdelningen utgör intäkt av kapital för den skattskyldige och 

2. denne är skattskyldig för utdelningen enligt 53 § kommunalskattelagen 

(1928:370) och 6 §lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

En delägare i ett handelsbolag eller i ett dödsbo, som i beskattningshän

seende behandlas som ett handelsbolag, har inte rätt till skattereduktion för 

utdelning som har uppburits av bolaget eller boet. 

4 § Underlag för beräkning av skattereduktion är summan av de aktieutdel

ningar som har blivit tillgängliga för lyftning under beskattningsåret, dock 

högst 10 000 kronor. I fråga om makar gäller att underlaget för den ena 

maken får överstiga 10 000 kronor i samma mån som den andra makens 

underlag understiger detta belopp. 

Underlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. 

5 § Skattereduktion för aktieutdelning uppgår till 30 procent av underla

get. 

6 §I fråga om skattereduktion för aktieutdelning tillämpas 2 § 4 mom. femte 

och sjätte styckena uppbördslagcn (1953:272). Skattc:reduktion för aktieut

delning skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt 2 § 

4 och 5 mom. uppbördslagen. 

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömans

skatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om 

sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall reduktionsbe

loppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett. 

7 § Bestämmelserna i denna lag om makar tillämpas på skattskyldiga som 

taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) 

och 11 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången i 

fråga om utdelning som tas till beskattning vid 1982 års taxering. I fråga om 

utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning under år 1981 skall med att 

aktie är inregistrerad vid Stockholms fondbörs likställas att aktien noteras på 

lista utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs att 35 § 3 mom. samt punkterna 3 och 4 av 
anvisningarna till 36 § komrnunalskattclagen (1928:370) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

35 § 

3 mom. 1 Realisationsvinst på grund av avyttring av aktie, andel i aktiefond, 

delbevis eller teckningsrätt till aktie eller andel i ekonomisk föreni~g eller i 

handelsbolag eller annan rättighet som ilr jämförlig med här avsedd 

andelsrätt eller aktie, dock ej aktie eller andel i bostadsaktiebolag eller i 

bostadsförening som avses i 24 § 3 mom., är i sin helhet skattepliktig, om den 

skattskyldige innehaft egend<1men mindre än två år. 

Avyttrar skattskyldig egendom Avyttrar skattskyldig egendom 

som avses i detta moment och som 

den skattskyldige innehaft två år 

eller mera. är 40 procent av vinsten 

skattepliktig. Från sammanlagda be

loppet av skattepliktig realisations

vinst enligt detta stycke under ett 

beskattningsår, minskat med av

dragsgill del av förlust vid avyttring 

samma är av egendom som avses i 

detta stycke, äger skattskyldig åtnju

ta avdrag med I 000 kronor. Har den 
skattskyldige under beskattnings

året varit gift och levt tillsammans 

med sin make, får sådant avdrag 

åtnjutas för dem båda gemensamt 

med I 000 kronor. I intet fall får 
dock skattskyldig åtnjuta avdrag 

med högre belopp än som svarar mot 

sammanlagda beloppet av skatte

pliktig realisationsvinst enligt detta 

stycke minskat med avdragsgill del 

som avses i detta moment och som 

den skattskyldige innehaft två år 

eller mera, är 40 procent av vinsten 

skattepliktig. Från sammanlagda be

loppet av skattepliktig realisations

vinst enligt detta stycke under ett 

beskattningsår, minskat med av

dragsgill del av förlust vid avyttring 

samma år av egendom som avses i 

detta stycke, äger skattskyldig åtnju

ta avdrag med 3 000 kronor. Har den 

skattskyldige under beskattnings
året varit gift och levt tillsammans 

med sin make, får sådant avdrag 

åtnjutas för dem båda gemensamt 

med 3 000 kronor. I intet fall får 
dock skattskyldig åtnjuta avdrag 

med högre belopp än som svarar mot 

sammanlagda beloppet av skatte

pliktig realisationsvinst enligt detta 

stycke minskat med avdragsgill del 

av förlust som nyss nämnts. av förlust som nyss nämnts. 

Kan tillämpning av föregående stycke antas hindra strukturrationalisering 

som är önskvärd från allmän synpunkt, kan regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer medge befrielse därifrån helt eller delvis, om företag 

1 Senaste lydelse 1979:612. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

som berörs av strukturrationaliseringen gör framställning om detta senast 

den dag avyttringen sker; 

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångs

försäljning som anges i 2 §första stycket 1) lagen (1978:970) om uppskov 

med beskattning av realisationsvinst, är- oavsett tidpunkten för förvärvet -

endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tillämpning på 

egendom som avses i detta moment. 

Överlåts aktie i aktiebolag eller andel i handelsbolag, ekonomisk förening 

eller utländskt bolag till svenskt företag inom samma koncern, skall - där ej 

annat följer av nionde stycket- beskattning av realisationsvinst inte äga rum. 

om moderföretaget i koncernen är aktiebolag eller ekonomisk förening och 

den överlåtna aktien eller andelen innehas som ett led i annan koncernens 

verksamhet än förvaltning av fastighet, värdepapper eller annan därmed 

likartad lös egendom. I fall som nu avses skall den överlåtna aktien eller 

andelen anses förvärvad av det övertagande företaget vid den tidpunkt och 

för den anskaffningskostnad som gällt för det överlåtande företaget. Om 

överlåtelsen sker till utländskt företag, kan regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer medge befrielse från realisationsvinstbeskattningen. 

Bestämmelserna i detta stycke om beskattning av realisationsvinst tillämpas 

även i fråga om avdrag för realisationsförlust. Avdrag för realisationsförlust 

får dock inte i något fall göras på grund av avyttring av aktier eller andelar till 

utländskt koncernföretag. 
Har fastighet överlåtits på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening genom fång på vilket lagfart sökts efter den 8 november 1967 av 

någon som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen. 

beräknas skattepliktig realisationsvinst vid hans avyttring av aktie eller andel 

i bolaget eller föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller andelen 

svarande andel av fastigheten. Vad nu sagts får inte föranleda att 

skattepliktig realisationsvinst beräknas lägre eller att avdragsgill realisations

förlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmelserna i 

detta stycke gäller endast om sådan fastighet utgör bolagets eller föreningens 

väsentliga tillgång. De gäller dock inte vid avyttring av aktie i sådant 

bostadsaktiebolag eller andel i sådan bostadsförening som avses i 24 § 3 

mom., om avyttringen avser endast rätt till viss eller vissa men ej alla 

bostadslägenheter i fastigheten. Lika med lagfartsansökan anses annan 

ansökan hos myndighet om viss åtgärd med åberopande av fångeshandling

en. Om vinsten vid försäljning av aktie eller andel på grund av bestämmel

serna i detta stycke beräknas enligt de regler, som gäller för beräkning av 

vinst vid avyttring av fastighet. skall avyttringen anses ha avsett den mot 

aktien eller andelen svarande andelen av fastigheten. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och finns vid avyttringen obeskat-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

tade vinstmedel i bolaget till följd av att större delen av dess tillgångar före 

avyttringen av aktien överlåtits på den skattskyldige eller annan, skall som 

skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller för 

aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av större delen av bolagets 

tillgångar ägt rum skall även beaktas tillgång i bolaget som inom två år efter 

avyttringen av aktien, direkt eller genom förmedling av annan, överlåts på 

den skattskyldige eller honom närstående person eller på aktiebolag, 

handelsbolag eller ekonomisk förening, vari den skattskyldige eller honom 

närstående person har ett bestämmande inflytande. Har överlåtelse av 

tillgång i bolaget ägt rum efter utgången av det beskattningsår då 

skattskyldighet för realisationsvinst vid avyttringen av aktie i bolaget 

uppkom, skall realisationsvinst enligt detta stycke tas till beskattning på 

samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts 

äger motsvarande tillämpning vid avyttring av andel i handelsbolag eller 

ekonomisk förening. Riksskatteverket får medge undantag från detta stycke, 

om det kan antas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat syfte än 

att erhålla obehörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av verket i sådan 

fråga får talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag, vari aktierna till huvudsaklig 

del ägs eller på därmed jämförligt sätt innehas - direkt eller genom 

förmedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fåtal fysiska 

personer (fåmansbolag), till ett annat fåmansbolag, vari aktie - direkt eller 

genom förmedling av annan -ägs eller inom två år efter avyttringen vid något 

tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom närstående person, 

skall som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller 

för aktien. Lika med aktieinnehav i det bolag, som förvärvat aktien, anses 
den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fåmansbolag, som inom två år 

efter avyttringen förvärvar större delen av tillgångarna i något av fåmans

bolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande bolaget eller i bolag, som 

förvärvat större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen, ägt rum efter 

utgången av det beskattningsår då skattskyldighet för realisationsvinst enligt 

detta stycke uppkom, får realisationsvinsten tas till beskattning på samma 

sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu föreskrivits 

äger motsvarande tillämpning i fråga om handelsbolag eller ekonomisk 

förening eller andel i sådant bolag eller förening liksom teckningsrätt till 

aktie eller annan rättighet jämförlig med aktie. Sker avyttringen av 

organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller föreligger andra synnerliga 

skäl, kan regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, för särskilt 

fall medge undantag från tillämpning av detta stycke. 

Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller 

morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons 

make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

nämnda personer är delägare. Med avkomling avses jämväl styvbarn och 

fosterbarn. 

Anvisningar 

till 36 § 

3.2 Förlust genom icke yrkesmäs

sig avyttring (realisationsförlust) får 

avdragas vid inkomstberäkningen i 

enlighet med punkt 4 nedan. Realisa

tionsförlust skall beräknas på samma 

sätt som realisationsvinst enligt 

punkterna I och 2. Vid förlustberäk

ningen får dock fastighets ingångs

värde icke beräknas på grundval av 

taxeringsvärde enligt punkt 2.a. sjät

te eller sjunde stycket. Ej heller får 

omräkning göras enligt punkt 2.a. 

tionde stycket eller tillägg enligt 

punkt 2.a. tolfte stycket. Har den 

m_ed förlust avyttrade egendomen 

innehafts under sådan tid att, om 

vinst i stället uppstått vid avyttring

en, endast del av vinsten skulle ha 

räknats till skattepliktig realisations

vinst, medgives avdrag endast för 

motsvarande del av förlusten. Har 

förlusten uppkommit vid fastighets

reglering i fall som avses i punkt 4 av 

anvisningarna till 35 §, medges a1'

drag endast för så stor del av förlus

ten som belöper på vad den skatt

skyldige erhållit i pengar. 

Att avdrag icke är medgivet för 

förlust som uppkommit före eller i 

samband med vissa förctagsöver

låtelser framgår av punkt 6 av anvis

ningarna till 20 §. 

4. 3 I punkt 5 av anvisningarna till 

2Senaste lydelse 1979: 1146. 
'Senaste lydelse 1976:343. 

3. Förlust genom icke yrkesmässig 

avyttring ( rcalisationsförlust) får 

dras av i den omfattning som anges i 

punkt 4 nedan. 

Realisationsförlust skall beräknas 

på samma sätt som realisationsvinst 

enligt punkterna 1-2 c. Vid förlust

beräkningen får en fastighets in

gångsvärde dock ime beräknas på 

grundval av ett taxeringsvärde enligt 

punkt 2 a sjätte eller sjunde stycket. 

lnte heller får omräkning som avses i 

punkt 2 a tionde stycket ske eller 

tillägg enligt punkt 2 a tolfte stycket 

göras. Har den med förlust avyttrade 

egendomen innehafts under sådan 

tid att. om vinst i stället had ~ upp

stått vid avyttringen, endast en del av 
vinsten skulle ha räknats till skatte

pliktig realisationsvinst, är endast 

motsvarande del av förlusten av

dragsgill. Har förlusten uppkommit 

vid fastighetsreglering i fall som 

avses i punkt 4 av anvisningarna till 
35 §, är endast så stor del av förlus

ten avdragsgill som belöper på vad 

den skattskyldige har erhållit i peng

ar. 

Att avdrag inte är medgivet för 

förlust som har uppkommit före eller 

i samband med vissa företagsöver

låtelser framgår av punkt 6 av anvis

ningarna till 20 §. 

4. Avdrag för realisationsförlust, 
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Nuvarande lydelse 

18 § angives vad som be träff ande 

icke yrkesmässig avyttring av egen

dom ävensom deltagande i lotteri 

utgör en särskild förvärvskälla. Av

drag enligt punkt 3 här ovan för 

realisationsförlust får göras från rea

lisationsvinst eller lotterivinst, som 

under samma beskattni11gsår upp

kommit i samma förvärvskälla som 

realisationsförlusten. Avdrag för rea

lisatio11sförlust, som icke ku1111at 

ut11yttjas på 11u angivet sätt, får ut11ytt

jas ge11om avdrag frå11 realisations

vi11st eller lotterivinst under senare 

beskattningsår ä11 det varunder för

lusten uppkommit, dock senast under 

det beskattningsår för vilket taxering 

sker sjätte kalenderåret efter det då 

taxering för förluståret ägt rum. 

9 

Föreslagen lydelse 

beräknad enligt punkt 3 ovan, får 

göras från sådan realisationsvinst 

eller lotterivinst som enligt punkt 5 

av anvisningarna till 18 §är hänförlig 

till samma förvärvskälla som förlus

ten. 

Avdraget skall i första hand göras 

från den realisationsvinst eller lotteri

vinst som är hänförlig till samma 

beskattni11gsår som realisations[ ör

lusten. Har en förlust inte kunnat 

ut11yttjas för avdrag nämnda beskatt

ningsår, får avdrag för förluste11 

göras ett senare beskattningsår, dock 

se11ast sjätte beskattningsåret efter det 

till vilket förlusten är hänförlig. En 

på detta sätt förskjwen realisations

förlust får dras av endast mot den 

realisationsvinst eller lotterivinst som 

det senare beskattni11gsåret återstår 

sedan avdrag har gjorts för de reali

sationsförluster som är hänförliga till 

det året. 

Avdrag för realisatiomf örlust på 

grund av avyttring lll' premieobliga

tioner, som har utfärdats här i riket, 

får inte för något beskallningsår 

göras med större belopp än som 

motsvarar den till beskattni11gsåret 

hänförliga skattepliktiga realisations

vinst som har uppkommit vid avytt

ri11g av sådana premieobligationer. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången 

såvitt avser punkt 4 tredje stycket av anvisningarna till 36 § på förlust som 

uppkommer vid avyttring som sker efter utgången av år 1980 och i övrigt vid 

1982 års taxering. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

Härigenom föreskrivs att 2 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272)1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

2 mom. 2 I denna lag förstås med 

s I ut I i g sk att : skatt som har s I u t I i g sk att : skatt som har 

påförts vid den årliga debiteringen 

på grund av taxeringsnämnds beslut 

eller på grund av annat beslut, som 

enligt gällande föreskrifter skall 

beaktas vid sådan debitering, och 

återstår efter iakttagande av bestäm

melserna om nedsättning av skatt 

enligt 4 och 5 mom. samt 2 § lagen 

(1978:423) om skattelättnader för 

vissa sparformer; 

påförts vid den årliga debiteringen 

på grund av taxeringsnämnds beslut 

eller på grund av annat beslut, som 

enligt gällande föreskrifter skall 

beaktas vid sådan debitering, och 

återstår efter iakttagande av bestäm

melserna om nedsättning av skatt 

enligt 4 och 5 mom. samt 2 § lagen 

(1978:423) om skattelättnader för 

vissa sparformer och 5 § lagen 

(1980:000) om skattereduktion för 

aktieutdelning; 

preliminär skatt: i 3 § nämnd skatt, som betalas i avräkning på slutlig 

skatt; 

kvarstående skatt: skatt, som återstår att betala, sedan preliminär skatt har 

avräknats från slutlig skatt; 
tillkommande skatt: skatt som skall betalas på grund av eftertaxering eller 

enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt har avslutats; 

kvarskatteavgift: avgift enligt 27 § 3 mom.; 

respitränta: ränta enligt 32 §; 

anståndsränta: ränta enligt 49 ~ 4 mom.; 
ö-skatteränta: ränta enligt 69 § 1 mom.; 

restitutionsränta: ränta enligt 69 § 2 mom.; 

skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 4 mom.; 

särskild skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 5 mom.; 

inkomstår: det kalenderår, som närmast har föregått taxeringsåret; 

uppbördsår: tiden från och med mars månad ett år till och med februari 

månad nästföljande år; 

uppbördsmånad: mars, maj, juli, september, november och januari; 

gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. 

1Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771. 
2Senastc lydelse 1979:489. 



Prop. 1980/81:39 Il 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

kommunalskattelagen (1928:370) och 11 § 1 mom. lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt; 

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss har sagts. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången i 
fråga om skatt som påförs på grund av 1982 års taxering. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Härigenom föreskrivs att 68 och 72 a §§ taxeringslagen ( 1956:623)1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuwmmde lydelse Föreslagen lydelse 

68 §2 

Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för varje skattskyldig 

införas i skattelängd. 

I skattelängden antecknas särskilt 

dels i avseende på statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor med 

angivande tillika i fråga om skattskyldiga som avses i 9 § 3 mom. lagen 

(1947:576) om statlig inkomstskatt huruvida inkomsten utgör A-inkomst 

eller B-inkomst. medgivet avdrag för underskott i förvärvskälla. samman

räknad nettoinkomst (summan av inkomsterna av olika förvärvskällor. 

minskad med avdrag för underskott). medgivna allmänna avdrag som inte 

avser underskott i förvärvskälla. taxerad och beskattningsbar inkomst, 

dels beskattningsbar inkomst enligt 2 § Jagen ( 1958:295) om sjömansskatt 

och enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning samt det antal 

perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldige har uppburit sådan 

inkomst under beskattningsåret, samt sjömansskattenämndens beslut om 

jämkning enligt 12 § 4 mom. 'agen om sjömansskatt, 

dels i avseende på kommunal inkomstskatt taxerad och beskattningsbar 

inkomst, 

dels beslut i övrigt, som avser förutsättning för avdrag enligt 48 § 2 och 

3 mom. kommunalskattclagen ( 1928:370) eller för skattereduktion enligt 2 § 

4 och 5 mom. uppbördslagen (1953:272), 

de Is beslut, som avser förutsätt

ning för sparskattereduktion enligt 

2 § Jagen (I 978:423) om skattelätt

nader för vissa sparformcr, 

de Is beslut, som avser förutsätt

ning för skattereduktion enligt 2 § 

lagen (1978:423) om skattelättnader 

för vissa sparformer eller 5 § lagen 

(1980:000) om skallereduktion för 

aktieutdelning, 

dels beslut om avräkning av utländsk skatt eller tillämpning av progres

sionsbestämmelser enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, 

d c I s uppgift om de värden på de I s uppgift om skogsbruksvär-

skogsmark och växande skog, varpå de, varpå skogsvårdsavgift skall be-

skogsvårdsavgift skall beräknas, räknas, 

dels skattepliktig och beskattningsbar förmögenhet, om skatt skall utgå 

enligt 11 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. 

i Lagen omtryckt 1971 :399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773. 
2Senastc lydelse 1979: 1080. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

Uppgår den enligt lagen om statlig inkomstskatt beräknade taxerade 

inkomsten till minst 6 000 kronor för ensamstående och till sammanlagt minst 

6 000 kronor för makar, som varit gifta vid ingången av beskattningsåret och 

under detta år levt tillsammans, skall den beräknade taxerade inkomsten 

införas, även om beskattningsbar inkomst icke uppkommer. 

Skattelängden skall underskrivas av lokal skattemyndighet. Den skall 

därefter såvitt gäller den årliga taxeringen med undantag av särskild 

fastighetstaxering anses innefatta taxeringsnämndens beslut. 

72 a *·1 

Har taxering för inkomst eller förmögenhet som har beslutats av 

taxeringsnämnd icke införts i skattelängd inom föreskriven tid eller har sådan 

taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller eljest uppenbarligen 

införts felaktigt i sädan längd. fär länsstyrelsen eller den lokala skattemyn

digheten besluta om rättelse av längden i denna del. Har beskattningsbar 

inkomst enligt 2 *lagen (1958:295) om sjömansskatt eller enligt 1 * 2 morn. 

nämnda lag skattepliktig dagpenning eller det antal perioder om trettio dagar 

för vilka skattskyldig uppburit sådan inkomst ändrats, skall myndigheten 

vidtaga härav betingad rättelse av längden. 

Har taxering av fysisk person eller dödsbo för inkomst eller förmögenhet 

som har beslutats av taxeringsnämnd blivit oriktig till följd av 

1) uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i 

deklaration, 

2) uppenbar felaktighet i fråga om uppgift till ledning för påförande av 

skngsvårdsavgift eller om fastighets taxeringsvärde eller avdrag som medges 

skattskyldig utan siirskild utredning, 

3) uppt:nhar felaktighet i fråga om 

allmänt avdrag, vars rätta belopp 

framgår av debitering, eller avdrag 

för premier och andra avgifter, som 

avses i 46 § 2 mom. första stycket 3) 

kommunalskattelagen ( 1928:370). 

eller motsvarande avdrag enligt 4 * I 
mom. andra stycket lagen 

(1947:576) om statlig inkomstskatt 

eller avdrag enligt 46 § 3 mom. 

kommunalskattelagen eller 4 § 2 
mom. lagen om statlig inkomstskatt 

eller i fråga om grundavdrag eller 

uppeilbar felaktighet till den skatt-

.1Senastc lydelse l 979:490. 

3) uppenbar felaktighet i fråga om 

allmänt avdrag, vars rätta belopp 

framgår av debitering. eller avdrag 

för premier och andra avgifter, som 

avses i 46 § 2 mom. första stycket 3) 

kommunalskattelagen ( 1928:370), 

eller motsvarande avdrag enligt 4 § 1 

mom. andra stycket lagen 

(1947:576) om statlig inkomstskatt 

eller avdrag enligt 46 § 3 mom. 

kommunalskattelagen eller 4 § 2 

mom. lagen om statlig inkomstskatt 

eller i fråga om grundavdrag eller 

uppenbar felaktighet till den skatt-
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Nul'arande lydelse 

skyldiges nackdel i fråga om sådana 

förutsättningar för skattereduktion 

eller särskild skattereduktion som 

enligt 68 § skall antecknas i skatte

längd. 

14 

Föreslagen lydelse 

skyldiges nackdel i fråga om sådana 

förutsättningar för skattereduktion 

enligt 2 § 4 eller 5 mom. uppbörds/a

gen (1953:272), 2 §lagen (1978:423) 

om skattelättnader för vissa sparfor

mer eller 5 .~ lagen (1980:000) om 

skattereduktion för aktieutdelning 

som enligt 68 § skall antecknas i 

skattelängd, 

4) uppenbar felaktighet. varigenom A-inkomst enligt 9 § 3 mom. lagen om 

statlig inkomstskatt har betecknats som B-inkomst, 

5) uppenbarligen för lågt avdrag enligt 50 § 2 mom. kommunalskattelagen 

eller motsvarande avdrag enligt lagen om statlig inkomstskatt i fall då den 

skattskyldiges inkomst eller. vad angår makar som båda har taxerats, de 

skattskyldigas inkomster helt eller delvis har utgjorts av folkpension, 

får länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten, om ej särskilda skäl 

föranleder att länsrätten bör avgöra frågan. besluta om rättelse i denna 

del. 

Föreligger felaktighet av angivna slag får myndigheten även besluta om 

därav föranledd ändring av den skattskyldiges eller makens taxering i ovan 

angivna hänseenden. 

Efter utgången av mars månad året efter taxeringsåret får rättelse enligt 

denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om felaktighet av den 
art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorts hos den som har att 

besluta om rättelsen. 

Innan rättelse beslutas skall. om det behövs, yttrande inhämtas från 
taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd enligt andra eller 

tredje stycket höjning av taxering, skall den skattskyldige beredas tillfälle 
yttra sig innan rättelse sker, om hinder härför ej möter. 

Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige har yrkat, 

skall. om detta ej är uppenbart överflödigt, beslutet inom två veckor 

tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 § 4 mom. föreskrivs i fråga 

om underrättelse beträffande taxeringsnämnds beslut. 

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf får ej föras 

särskilt. Talan mot taxeringen får även i den del beslutet avser föras hos 

länsrätten i den ordning som föreskrivs i 74, 76. 100 och 101 §§. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången vid 

1982 års taxering. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs att 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

4 mo m .2 Sjömansskatt enligt 7 § 

får genom beslut om jämkning ned

sättas i den mån förutsättningarna 

för skattereduktion enligt lagen 

(1978:423) om skattelättnader för 

vissa sparformer är uppfyllda. Bo

sättning eller stadigvarande vistelse 

här i riket krävs inte för jämkning 

enligt detta moment. 

4 mo m. Sjömansskatt enligt 7 § 

får genom beslut om jämkning ned

sättas i den mån förutsättningarna 

för skattereduktion enligt lagen 

(1978:423) om skattelättnader för 

vissa sparformcr eller lagen 

( 1980:000) om skattereduktion för 

aktieutdelning är uppfyllda. Bosätt

ning eller stadigvarande vistelse här i 

riket krävs dock inte för jämkningpå 

grund av bestämmelserna i den först

nämnda lagen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1981. 

1 Lagen omtryckt 1970:933. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777. 
2Scnaste lydelse 1978:424. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt i vissa 
fall 

Härigenom föreskrivs att 4 * lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i 

vissa fall 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

H" 
Spärrbelopp enligt 3 § jämföres med sammanlagda beloppet av statlig 

inkomstskatt, förmögenhetsskatt, allmän kommunalskatt, landstingsmedel 

och egenavgifter som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen 

(skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas även sjömansskatt. om den 

skattskyldige erlagt sådan skatt under beskattningsåret. 

Med egenavgifter förstås avgifter som avses i första stycket av anvisning

arna till 41 b § kommunalskattelagen ( 1928:370). 

Är den skattskyldige berättigad 

till nedsättning av statlig inkomst

skatt eller förmögenhetsskatt genom 

skattereduktion som avses i 2 § 4 

eller 5 mom. uppbördslagen 

( 1953:272) eller sparskattereduktion 

enligt 2 * lagen (1978:423) om 

skattelättnader för vissa sparformer 

eller genom avräkning av utländsk 

skatt enligt särskilda föreskrifter, 

skall skattebelopp enligt första 

stycket beräknas som om skattere

duktion eller avräkning av skatt icke 

skett. 

Är den skattskyldige berättigad 

till nedsättning av statlig inkomst

skatt eller förmögenhetsskatt genom 

skattereduktion som avses i 2 § 4 

eller 5 mom. uppbördslagen 

(1953:272). 2 §lagen (1978:423) om 

skattelättnader för vissa sparformer 

eller 5 § lagen (1980:000) om skatte

reduktion för aktieutdelning eller 

genom avräkning av utländsk skatt 

enligt särskilda föreskrifter, skall 

skattebelopp enligt första stycket 

beräknas som om skattereduktion 

eller avräkning av skatt inte hade 

skett. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången i 

fråga om skatt som påförs på grund av 1982 års taxering. 

1Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974:772. 
2Scnaste lydelse 1978:427. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa 
sparformer 

I-liirigenom föreskrivs att 2 ~lagen ( 1978:423) om skattelättnader för vissa 

sparformer skall ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11de lydelse Föreslagen lydelse 

2*1 
Sparskattcrcduktion åtnjuts med 

20 % av belopp som under inkomst

året har insatts pä särskilt lönspar

konto och som vid årets utgång 

innestår på kontot samt med 30 % av 

belopp som under inkomståret har 

insatts på aktiesparkonto och som 

vid {1rcts utgång motsvaras av ande-

lar i aktiesparfond enligt lagen 

(l 978:428) om aktiesparfonder eller 

innestår på kontot för inköp av 

sadana andelar. Sparskattereduk

tion atnjuts under förutsättning att 

insättningar på lönsparkonto eller 

aktiesparkonto har gjorts på kontot 

under minst sex av inkomstårets 

månader. Varje insättning skall upp-

gå till liigst 75 kronor och högst 400 

kronor. Sparskattereduktion får inte 

beräknas på högre sammanlagt 

belopp än 4 800 kronor om ej annat 

följer av andra stycket. Sparskattcre

duktion får inte heller beräknas på 

högre belopp än som motsvaras av 

sådan inkomst som anges i 1 ~. 

Örctal som uppkommer vid beräk

ning av sparskattcreduktion bortfal

ler. 

Sparskattcreduktion åtnjuts med 

20 % av belopp som under inkomst

året har insatts på särskilt lönspar

konto och som vid årets utgång 

innestår på kontot samt med 30 % av 

belopp som under inkomståret har 

insatts på aktiesparkonto och som 

vid årets utgang motsvaras av ande

lar i aktiesparfond enligt lagen 

( 1978:428) om aktiesparfonder eller 

innestår på kontot för inköp av 

sådana andelar. Sparskattereduk

tion åtnjuts under förutsättning ~itt 
insättningar på lönsparkonto eller 

aktiesparkonto har gjorts på kontot 

under minst sex av inkomstårets 

månader. Varje insättning skall upp

gå till lägst 75 kronor och högst 600 

kronor. Högsta belopp för insättning 

på lönsparkonto är dock 400 kronor. 

Sparska11ereduktion får - utom i fall 

som avses i andra stycket - inte 

beräknas på högre sammanlagt 

belopp iin 7 200 kronor. varav högst 

4 800 kronor får avse insällningar på 

lönsparkonto. Sparskattereduktion 

får inte heller beräknas på högre 

belopp än som motsvaras av sådan 

inkomst som anges i 1 ~. Öretal som 

uppkommer vid beräkning av spar

skattereduktion bortfaller. 

Har sparande enligt första stycket Har sparande enligt första stycket 

påbörjats under senare delen av året påbörjats under senare delen av året 

1Senaste lydelse 1980: 151-

I* Riksdagen 19811!/il. I sam/. Nr 39 
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Nuvarande lydelse 

men har inte insättningar skett under 

sex månader, åtnjuts sparskattere

duktion för sådana sparmedel först 

vid beräkning av skatt för det när

mast följande inkomståret. Spar

skattereduktion enligt detta stycke 

medges endast om sparandet under 

det sistnämnda inkomståret uppfyl

ler de förutsättningar som anges i 

första stycket. Sparskattercduktion 

får med tillämpning av detta stycke 

beräknas på ett sammanlagt belopp 

av högst 6 800 kronor. 

l fråga om sparskattereduktion 

tillämpas 2 § 4 mom. femte och 

sjätte styckena uppbördslagen 

( 1953:272). Sparskattereduktion 

skall tillgodoräknas den skattskyldi

ge före skattereduktion och särskild 

skattereduktion. 

18 

Föreslagen lydelse 

men har inte insiittningar skett under 

sex månader. åtnjuts sparskattcrc

duktion för sådana sparmcclel först 

vid beräkning av skatt för det när

mast följande inkomst[1rct. Spar

skattereduktion enligt detta stycke 

medges endast om sparandet under 

det sistnämnda inkomståret uppfyl

ler de förutsättningar som anges i 

första stycket. Sparskattercduktion 

får med tillämpning av detta stycke 

beräknas på ett sammanlagt belopp 

av högst JO 200 kronor, varav högst 

6 800 kronor får avse insiitt11ingar på 

lönsparko11to. 

I fråga om sparskatterecluktion 

tillämpas 2 ~ 4 mom. femte och 

sjätte styckena uppbörclslagen 

(1953:272). Sparskattcrccluktion 

skall tillgodoräknas elen skattskyldi

ge före an11a11 skattereduktion. 

Har skattskyldig u11der beskatt

ningsåret varit skyldig att erlägga 

sjöma11sskatt och har den11a nedsa/ls 

enligt 12 § ./ mom. lagen (1958:295) 

om sjömansskatt på grund av bestäm

melserna i denna lag. skall reduk

tionsheloppet mi11skas med det be

lopp varmed nedsiittni11g har skett: 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången på 

insättningar som berättigar till sparskatterecluktion vid 1982 ärs taxering. 
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BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
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vid rcgeringssammanträde 

1980-10--23 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, 

Bohman, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling. Söder. Krönmark, Buren
stam Linder, Johansson, Wirtcn. Holm, Andersson, Boo, Winberg, 

Adelsohn, Danell, Petri 

Föredragande: statsrådet Wirten 

Proposition om stimulans av aktiesparandet 

1 Inledning 

Kapitalvinstkommitten (B 1979:05) tillsattes våren 1979 med uppdrag att 
göra en översyn av beskattningen av realisationsvinster vid försäljning av 

aktieroch viss annan lös egendom (Dir 1979:27). Genom tilläggsdirektiv (Dir 

1980: 10) har kommitten därefter fått i uppdrag att pröva även frågor 
angående lindrad beskattning av aktiebolagens utdelade vinster samt att med 

förtur utarbeta förslag till provisoriska lättnader för aktiesparandet. I 
delbetänkandet (Ds B 1980:11) Stimulans av aktiesparandet har kommitten 

redovisat förslag i sistnämnda hänseende. Betänkandet bör fogas som 
bilaga 1 till protokollet i detta ärende. 

Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttran
dena bör fogas som bilaga 2 till protokollet i detta ärende. 

Jag avser nu att ta upp frågan om särskilda åtgärder för att stimulera 
aktiesparandet. I sammanhanget diskuterar jag också aktiesparandet inom 
ramen för det s. k. skattesparandet. Slutligen avser jag att hehandla rätten till 
avdrag för förlust vid försäljning av premieohligationer. Bakgrunden är att 
vissa förfaranden har visat sig kunna' medföra omotiverade skattelättna
der. 

2 Allmän motivering 

2.1 Behovet av åtgärder för att stimulera aktiesparandet 

De svenska företagens finansiella situation har successivt försämrats under 

en följd av år. Soliditeten. dvs. egenkapitalets andel av det totala kapitalet. 
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har fortlöpande sjunkit, från ca 40 % i mitten av 1960-talet till under 25 % i 

dag. Denna utveckling ger anledning till oro i flera avseenden. En hög 

skuldsättningsgrad innebär att variationerna i avkastningen på det egna 

kapitalet blir kraftigare och företaget får därigenom svarare att stå emot 

konjunktursvängningar och strukturella störningar. Med ökad skuldsätt

ningsgrad får företagen också allt svårare att anskaffa nytt kapital och 

villkoren blir allt ogynnsammare. Detta gäller i fråga om såväl upptagande av 

lån som tillskott av riskkapital genom nyemission. Både viljan och förmågan 

att investera minskar. 

Samtidigt befinner vi oss i ett ekonomiskt läge där det är av största vikt att 

näringslivets konkurrenskraft och produktionskapacitet ökar, i första hand 

inom den utlandskonkurrerande sektorn. Investeringsvolymen måste därför 

höjas från de senaste årens alltför låga nivå. En förutsättning för detta är 

emellertid att soliditeten förstärks och snabba åtgärder i detta syfte behövs 

således. 

En ökning av soliditeten kan ske genom att egna vinstmedel hålls kvar i 

företaget eller genom att nytt kapital tillförs utifrån vid nyemission. Den 

nuvarande låga lönsamheten i företagen gör emellertid att man inte kan 

räkna med att de enbart med egna vinstmedel skall kunna höja soliditeten i 

någon nämnvärd grad. Detta gäller även om lönsamheten stiger från 

nuvarande låga nivå. Det är alltså nödvändigt att riskvilligt kapital tillförs 

genom nyemission. 

Under senare år- bortsett från år 1976- har nyemissionsvolymen legat på 

en låg nivå. Det är mycket svårt att med någon säkerhet ange vilken nivå som 

är önskvärd under de niirmaste åren. men det är ställt utom allt tvivel att en 
betydande ökning måste ske. 

Orsakerna till den hittillsvarande utvecklingen får sökas såväl hos 

företagen som hos aktiemarknaden. För bolagen har - bl. a. med hänsyn till 

att räntekostnader är avdragsgilla medan utdelningar utgär av beskattade 

medel - lånefinansiering ställt sig förmånligare än egenfinansiering. Den 

reala effektiva avkastningen på börsnoterade aktier har under 1970-talet 
varit negativ redan före skatt, medan många alternativa placeringar har visat 

en betydligt gynnsammare bild, något som givetvis har varit ägnat att minska 

utbudet av riskkapital till näringslivet. De enskilda hushållen har under en 

följd av år minskat sin andel av aktiestocken. 

En viktig roll för både efterfrågan av och tillgången på riskkapital spelar 

beskattningen av aktiebolagens vinster samt av aktieägarnas utdelningar och 

realisationsvinster. 

Vinster i aktiebolag dubbelbeskattas, dvs. först beskattas vinsten hos 

bolaget och därefter - om den delas ut - hos mottagarna. Detta brukar kallas 

det klassiska systemet för beskattning av bolagsvinster och har tidigare varit 

allmänt använt. I flera länder, bl. a. i samtliga EG-länder utom Nederlän

derna och Luxemburg samt i Norge, har emellertid numera lättnader i 

dubbelbeskattningen genomförts. 
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Även i vårt land har åtgärder vidtagits för att underlätta försörjningen med 

riskkapital. Genom den s. k. Annell-lagstiftningen, som genomfördes år 

1960 och senare utvidgats, har aktiebolag fått viss rätt till avdrag för utdelning 

på nyemitterade aktier. Inom ramen för skattesparandet som infördes år 
1978 medges skattelättnader vid regelbundet sparande i bl. a. aktiesparfon

der. Regeringen har tidigare denna dag på föredragning av chefen för 

ekonomidepartementet beslutat att lägga fram ett förslag ( prop. 1980/81 :45), 

som innebär att anställda vid ett visst företag skall kunna spara i särskilda 

aktiesparfonder som består enbart av aktier i detta företag. Det s. k. 

sparavdraget som medges fysisk person från nettointäkt av kapital och som är 

av äldre datum kan givetvis också ge viss lindring i inkomstbeskattningen av 

utdelningar. 

För en närmare redogörelse för nuvarande beskattningsregler och för vissa 

åtgärder för att främja tillgången på riskkapital som har vidtagits i andra 

länder hänvisas till betänkandet. 

Som jag anförde i prop. 1980/81 :20 om besparingar i statsverksamheten, 

m. m. leder de nuvarande reglerna för kapitalbeskattning - löpande 

inkomstbeskattning, realisationsvinstbeskattning och förmögenhetsbeskatt

ning - till stora orättvisor och samhällsekonomiska snedvridningar i en 

inflationsekonomi. Dessa frågor har diskuterats av 1972 års skatteutredning i 

dess slutbetänkande (SOU 1977:91) Översyn av skattesystemet, av professor 

Sven-Erik Johansson i bilaga 2 till kapitalmarknadsutredningens slutbetän

kande (SOU 1978:11-13) Kapitalmarknaden i svensk ekonomi och nu av 

kapitalvinstkommitten. Det finns anledning att här betona att skattereglerna 

för aktier framstår som särskilt ogynnsamma jämförda med dem som gäller 

för andra placeringar. Åtgärder i fråga om realisationsvinstbeskattningen har 

nu aktualiserats i flera avseenden. Förslag till ändrade regler för beskattning 
av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning. innebärande en skärpning i 

förhållande till nuvarande ordning, har nyligen förelagts riksdagen (prop. 

1980/81:32). Vidare kan nämnas att det ingår i kapitalvinstkommittens 

uppdrag att se över beskattningen av realisationsvinst vid försäljning av 

bostadsrätter och aktier samt att jag - som nämndes i prop. 1980/81:20 -

anser skäl föreligga att pröva möjligheten av skärpta regler för realisations

vinstbeskattning i fråga om viss lös egendom (diamanter, guldjetonger 

0. d.). 

Hos hushållen finns betydande finansiella tillgångar som skulle kunna bli 

ett verksamt bidrag till näringslivets försörjning med riskkapital. Dessa 

tillgångar uppgår till drygt 300 miljarder kr., varav ca 10 % eller 30 miljarder 

kr. utgörs av börsaktier. Med dessa belopp skall jämföras att nyemissionerna 

under senare år - bortsett från år 1976 då de uppgick till 1.4 miljarder k~. -

inte har överstigit 1 miljard kr. utan i stället flera år stannat vid något 

hundratal miljoner kr. För att hushållen skall kunna medverka i betydligt 

ökade emissioner i en utsträckning som motsvarar deras nuvarande.andel i 

aktiestocken räcker det alltså om en obetydlig andel av sådana finansiella 
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tillgångar som inte är placerade i aktier överförs till aktiemarknaden. 

I sammanhanget bör också nämnas att åtgärder har vidtagits för att främja 
tillskottet av riskkapital från vissa institutionella placerare. Det gäller dels 

ökade möjligheter för försäkringsboiagen att utnyttja sina fria fonder för 
aktieplaceringar, dels betydande tillskott till de medel som förvaltas av 

allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse och används för sådana 
placeringar. Chefen för ekonomidepartementet har i prop. 1980/81 :20 

aviserat att förslag om ytterligare tillskott i sistnämnda hänseende kommer 

att läggas fram inom den närmaste tiden. 

Kapitalvinstkommittens uppdrag är främst tekniskt och den har inte haft 
till uppgift att bedöma huruvida lättnader i dubbelbeskattningen bör 

genomföras eller - om sådana skall ske - omfattningen av lättnaderna. 

Kommitten har i sistnämnda hänseende valt att belysa några olika nivåer. 

Lagtexterna har utformats efter en nivå, som teoretiskt motsvarar avräkning 

av hälften av den del av bolagsskatten som belöper på utdelningarna. 

Åtskilliga remissinstanser har uttalat sig i frågan om sådana åtgärder bör 

vidtas och om vilken omfattning som behövs för att uppnå de åsyftade 
målen. 

Det överväldigande antalet remissinstanser har ställt sig positiva till 

lindringar i dubbel beskattningen. Endast ett fåtal har varit negativa. De förra 

åberopa i huvudsak de av mig nyss anförda omständigheterna avseende 
företagens behov av riskkapital och den ringa avkastningen på aktieplace

ringar. Flera av dem framhåller också att det föreligger en överhängande risk 
att den svenska aktiemarknaden upphör att fungera om åtgärder inte 
omedelbart vidtas så att förtroendet för aktier som placeringsform kan 
upprätthållas. De remissinstanser som är negativa anför att problemet bör 
angripas på andra vägar, att det inte är rimligt att just nu när besparingar sker 
på många områden lindra skatten för aktieägare samt att skatten inte bör 
vara lägre på arbetsfria inkomster än på arbetsinkomster. 

Bland de remissinstanser som ställer sig positiva anser å andra sidan 
flertalet att ytterligare åtgärder är påkallade eller att lättnaderna bör ha 
större omfattning än enligt den nivå som kommitten främst belyst. 

I det föregående har jag redogjort för behovet att stärka soliditeten i 

företagen genom tillskott av riskkapital, de finansiella tillgångar som finns 

inom hushållssektorn och de för aktieplaceringar oförmånliga skatteregler-

·1. Mot denna bakgrund är det enligt min mening uppenbart att åtgärder för 

att förbättra villkoren för aktiesparande är starkt påkallade. Det synes också 

osannolikt att vi skulle kunna behålla en dubbelbeskattning av bolagsvinster, 

som i större eller mindre utsträckning lindrats i de flesta andra med Sverige 
jämförbara länder, utan att detta leder till negativa effekter för vår 

ekonomi. 

Med hänsyn till det anförda anser jag att åtgärder nu bör vidtas för att 
åstadkomma en provisorisk lindring av dubbelbeskattningen av bolagsvins

ter i avvaktan på ett mer permanent system. Jag vill understryka att det inte 
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är fråga om att beskatta dessa inkomster lindrigare än andra utan endast att i 

viss utsträckning mildra den nuvarande särskilt hårda beskattningen. 

När det gäller omfattningen av lättnaderna vill jag påpeka att det 

visserligen måste antas förhålla sig sä att en större stimulans uppnås ju större 

lättnaderna är. En viss försiktighet är emellertid påkallad i ett provisoriskt 

system, eftersom effekterna aldrig kan helt sammanfalla med dem som 

permanenta regler föranleder. Avräkning av omkring halva den på 

utdelningen belöpande bolagsskatten är ocksä en nivä som har valts i ,flera av 

EG-länderna. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att ge åtgärderna en 

större omfattning än vad som enligt kommittens beräkningar motsvarar halv 

avräkning eller 200 - 250 milj. kr. 

2.2 Lindringar i dubbelbeskattningen av bolagsvinst 

Dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster kan lindras genom åtgärder 

på bolagsnivå eller aktieägarnivå. I det förrra alternativet kan lättnaderna få 

form av ett avdrag för verkställd utdelning eller en lägre skatt på den del av 

vinsten som delas ut. Anneli-lagstiftningen innebär ett avdrag för utdelning. 

Det är också den väg som har valts i Norge i fråga om den statliga 

inkomstskatten. Det senare alternativet har i allmänhet utformats som ett 

avräkningssystem, där aktieägaren i större eller mindre omfattning får 

tillgodoräkna sig den av bolaget erlagda skatten. Metoderna bör i princip få 

samma ekonomiska effekt, sett på längre sikt och med hänsyn enbart till 

inhemska förhållanden. Olika tekniska och administrativa problem uppkom

mer emellertid och det är bl. a. dessa frågor som kommitten har att belysa i 

sitt fortsatta arbete. 

Vad gäller provisoriska lättnader i dubbelbeskattningen är det givetvis 

önskvärt att dessa ges en utformning som inte försvårar en övergång till ett 
mer permanent system. Vilket detta blir är emellertid inte klart; jag vill 

erinra om att kommitten har att belysa alternativa utformningar. Det finns 

också andra synpunkter som det är angeläget att beakta. 

Som jag nyss nämnde finns det hos hushållen betydande medel som kan 

tillföras aktiemarknaden. Det är därför av värde att lättnaderna direkt 
kommer hushållen till del. För att de skall kunna stimulera även sådana 

hushåll, som tidigare inte innehar aktier, till sparande i denna form bör de 

utformas så enkelt som möjligt. För att uppnå denna effekt bör vidare 

reglerna i första hand inriktas på mindre utdelningsinkomster. Härigenom 

bör en önskvärd spridning av aktieinnehaven kunna befrämjas. 

Även administrativa skäl talar för att enklast möjliga utformning bör 

eftersträvas. Ett provisoriskt system som inom några år beräknas komma att 

avlösas av mera permanenta regler medför givetvis alltid olägenheter för de 

tillämpande myndigheterna, liksom för de skattskyldiga. I en situation där 

behovet av åtgärder är så trängande att de inte kan uppskjutas till dess ett 

slutligt system har hunnit utarbetas, kan en provisorisk lösning inte undvikas. 
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De administrativa synpunkterna fär då beaktas vid utformningen av en sådan 

lösning. 

Kommitten anser att provisoriska lättnader inte bör åstadkommas genom 

åtgärder på bolagsnivå. eftersom detta skulle kräva väsentliga ingrepp i 

nuvarande skatteregler. Det är för det första fråga om behandlingen av 

utdelning till andra svenska bolag, där samordningen med reglerna om 

skattefrihet för mottagen utdelning inte synes kunna ges en enkel lösning. 

Vidare gäller det svårigheten att upprätthålla en rimlig beskattning av 

vinstmedel som delas ut till aktieägare i utlandet utan att komma i konflikt 

med våra internationella åtaganden. 

Denna åsikt delas - med något undantag - av de remissinstanser som har 

yttrat sig i frågan, varvid också anförts att skattelättnader hos aktieägarna 

torde vara mer effektiva för att åstadkomma en spridning av aktieägan

det. 

Jag ansluter mig till denna bedömning. Lättnader i dubbelbeskattningen 

på bolagsnivå torde i ett provisoriskt system få ges formen av en sänkning av 

bolagsskatten. En sådan åtgärd saknar emellertid helt den inriktning på 

småsparare som bör eftersträvas i syfte att bredda aktieägandet. För att 

uppnå samma stimulanseffekt för denna grupp som i det förslag jag avser att 

lägga fram skulle krävas en så stor sänkning av bolagsskatten - om inte rent 

av ett avskaffande - att ett mycket betydande skattebortfall skulle 

uppkomma. 

Som bakgrund till övervägandena rörande utformningen av skattelättna

der på aktieägarnivå vill jag kort redogöra för den principiella uppbyggnaden 

av ett avräkningssystem. Ett sådant innebär att aktieägaren till den faktiskt 

uppburna utdelningen lägger en del av eller hela den bo lagsskatt som belöper 

på utdelningen och redovisar denna summa som inkomst. Aktieägarens 

inkomstskatt beräknas sedan efter vanliga regler. Från den uträknade 

skatten avräknas sedan samma belopp som tidigare lades till inkomsten. 

Bolagsskatten behandlas således helt eller delvis som innehållen preliminiir 
skatt för aktieägaren. Genom att det belopp som avräknas är lika stort 

oberoende av aktieägarens inkomst, medan den ytterligare inkomstskatt som 

tillägget föranleder beror på marginalskatten. minskar skattelättnaden i 

krnnor genom avräkningen vid stigande inkomst. 

De metoder för skattelättnader som kommitten har diskuterat är ett 

särskilt avdrag från utdelningsinkomst eller en skattereduktion. l fråga om 

utdelningsavdrag har diskuterats fullt avdrag upp till ett visst belopp, partiellt 

avdrag med belopp motsvarande viss andel av utdelningsinkomsten och 

avtrappat avdrag innebärande en kombination av de båda första modellerna. 

För en skattereduktion har kommitten utformat två modeller. A och B. 

Modell A har konstruerats så att dess verkningar så nära som möjligt 

överensstämmer med dem som ett avräkningssystem skulle medföra. Enligt 

modellen bestäms skattereduktionens storlek av såväl utdelningen som den 

beskattningsbara inkomsten. Skattereduktion utgår med viss procentuell 
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andel av utdelningsinkomsten. Procentsatsen bestäms på grundval av den 

beskattningsbara inkomsten efter en skala där procentsatsen sjunker vid 

stigande inkomst. Om utdelningsinkomsterna överstiger ett visst belopp 

reduceras den ursprungliga procentsatsen alltmer för överskjutande belopp. 

Modell B innebär också att skattereduktionen beräknas som en procentuell 

andel av utdelningsinkomsten men oberoende av övriga inkomster. Reduk

tionen beräknas efter en skala, där procentsatsen sjunker vid stigande 

utdelningsinkomst. 

Kommitten har uttalat att en skattereduktion är att föredra framför ett 

utdelningsavdrag med hänsyn till inkomstprofil och stimulanscfkkt. Beträf

fande de båda modellerna för en reduktion har kommitten inte gett den ena 

modellen ett bestämt förord framför den andra men har anfört att modell A 

har ett försteg såvitt gäller inkomstprofilens överensstämmelse med en 

avräkning, medan modell B är något mer gynnsam från småspararsynpunkt 

och dessutom har vissa tekniska fördelar. 

Remissinstansernas inställning till kommittens ställningstaganden iir 

mycket splittrad. En grupp. som främst företräder administrativa synpunk

ter. avstyrker en skattereduktion såväl enligt modell A som enligt modell B, 

eftersom båda anses alltför invecklade för att passa i ett provisoriskt system. 

Vissa av dessa uttalar att modell B är något enklare och därför att föredra 

framför modell A. Det framhålls också att ett avdrag är enklare för de 

skattskyldiga och därför i högre grad ägnat att stimulera nya grupper till 

sparande i aktier. En annan grupp, i huvudsak bestående av förctriidare för 

näringslivet och aktiemarknaden, förordar en skattereduktion enligt modell 

A. Skälet till detta är främst dess likhet med ett avräkningssystcm och dessa 

rcmissinstanser ser det i allmänhet som önskvärt att ett sådant system införs 

senare. Vidare framhålls värdet av att beskattningen här i riket stämmer 

överens med den som tillämpas i flertalet EG-liinder samt att modellen 

genom att skattelättnaden är störst vid låga inkomster har en bättre 

fördelningspolitisk prägel. Modell B förordas av rcmissinstanser som 

företräder skilda intressen och dessa åberopar i huvudsak att den är enkel att 

försti'1 och tillämpa samt har småspararinriktning. 

För egen del får jag anföra följande. 

Det iir uppenbart att ett avdrag från utdelningsinkomst av samma 

konstruktion som det nuvarande sparavdraget skulle vara enkelt att förstå för 

de skattskyldiga och att tillämpa för skattemyndigheterna. Ett sådant avdrag 

skulle också kunna innebära ett kraftigt incitament för den som inte har 

aktier att förvärva en så stor post att utdelningen kan beräknas motsvara det 

maximala avdragsbeloppet. Vid ett partiellt eller ett avtrappat avdrag 

reduceras å andra sidan de angivna fördelarna avsevärt. Kostnaderna i form 

av skatte bortfall blir emellertid mycket höga om fullt avdrag medges för mer 

än mycket bcgriinsade belopp. Oavsett hur avdraget utformas kommer ocks{1 

den skatteliHtnad det medför att stiga i relation till den beskattningsbara 

inkomsten. Jag anser detta vara en sä stor nackdel med denna metod att den 
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inte bör användas för de provisoriska stimulansätgärderna. I stället bör 

eftersträvas att utforma en skattereduktion pä ett sådant sätt att även den blir 

enkel och inriktas ptt småsparare. 

Modell A har verkningar som till stor del överensstämmer med de system 

som tillämpas i de flesta länderna i Västeuropa. Om den väljs kan en 

övergång till ett permanent system av denna art underlättas. Modellen har 

också fördelningspolitiskt fördelaktiga effekter. Mot dessa fördelar står 

emellertid också nackdelar. För att de åsyftade effekterna skall uppnäs har 

modellen måst bli relativt komplicerad. Detta innebär både en stor 

belastning för skattemyndigheterna och svårigheter för de skattskyldiga att 

sätta sig in i reglerna och bedöma skattelättnaderna, något som i sin tur kan 

äventyra effekten siirskilt i fn'1ga om småsparare. Gemensam beräkning 

måste ske för makar. Eftersom beräkningen av skattelättnaderna grundar sig 

på den beskattningsbara inkomsten, medför en extrainkomst att reduktionen 

minskar, något som kan uppfattas som en ytterligare skattebelastning på 

denna inkomst. Det synes inte heller möjligt att i märkbar utsträckning 

förenkla utformningen av modell A med bibehållande av de diirmed 

förenade fördelarna. Från administrativ synpunkt kan också framhållas att 

det i detta avseende inte ri1der någon likhet mellan modell A och ett 

avräkningssystcm utan helt nya rutiner skulle bli följden vid en övergång 

mellan dessa system. 

Som ett led i inriktningen på hushåll som innehar endast en mindre 

aktiepost eller som tidigare inte sparat i aktier anser jag att skattelättnaderna 

- oavsett den närmare utformningen - bör utgå endast för ett visst högsta 

utdelningsbclopp. Därigenom försvagas också det argumentet för modell A 

att dess verkningar nära stämmer överens med ett avräkningssystem. Jag 

anser därför att skattereduktionen bör utformas på grundval av modell B 

enligt kommittens förslag ehuru med vissa ändringar. 

I huvuddragen följer mitt förslag den av kommitten utarbetade modellen. 

Skattereduktion skall alltså tillkomma fysisk person eller dödsbo för 

utdelning på börsnoterade aktier eller på andelar i aktiefond som till 

väsentlig del består av sådana aktier. Förutsättning för skattereduktion är att 

utdelningen utgör inkomst av kapital samt att mottagaren är skattskyldig i 

Sverige för denna. Som jag nyss nämnde anser jag att skattereduktionen bör 

beräknas på utdelningen endast till den del denna inkomst inte överstiger en 

viss beloppsgräns. Jag föreslår att denna gräns bestäms till JO 000 kr. för 

ensamstående och 20 000 kr. för makar gemensamt. Därvid har beaktats 

önskemålen å ena sidan att även de som redan innehar aktier får en stimulans 

att öka sitt innehav och å andra sidan att medlen inom den förut angivna 

kostnadsramen inte främst kommer att tillfalla aktieägare med mycket stora 

innehav. För att förenkla beräkningarna föreslår jag en enhetlig reduktions

sats, vilken inom denna ram kan uppgå till 30 %. Härigenom blir det också 

möjligt att göra den ytterligare förenklingen att underlaget bestäms och 

reduktionen beräknas för vardera maken för sig. Vid bestämmande av 
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underlag mt1ste dock andra makens utdclningsinkomstcr i vissa fall beaktas 

med hänsyn till att ett gemensamt maximibelopp giiller för makarna. 

Slutligen vill jag niimna att jag inte iir beredd att biträda kommittens förslag 

att sparavdraget i viss utsträckning skall avräknas från utdclningsinkomster

na vid bestämmande av underlag för skattereduktion. Förslaget har av 

administrativa skäl mött kraftig kritik från remissinstanserna. Bakgrunden 

till förslaget är att det annars i vissa fall kan uppkomma vad kommitten kallar 

en överstimulans, innebärande att nettobchällningen av utdelningen över

stiger utdelningens bruttobelopp. Det är främst fråga om skattskyldiga med 

små utdclningsinkomster och inga andra kapitalinkomster. Överstimulansen 

bortfaller vid stigande utdelningsinkomst, snabbare ju högre den beskatt

ningsbara inkomsten är. Jag anser att de administrativa betänkligheterna -

som ochå omfattar det förh<'lllandet att systemet kan framstå som 

svårförst<1eligt rn.:h rent av orättvist för de skattskyldiga - väger st1 tungt att 

den beskrivna överstimulansen för accepteras, så mycket mer som den i 

första hand tillfaller småsparare med li\ga inkomster. Överstimulansen blir 

f. ö. något mindre i mitt förslag än enligt kommittdörslaget. som innebär en 

högre reduktionssats för den allra liigsta delen av en utdclningsinkomst. 

Jag återkommer i specialmotiveringen till vissa mindre, i huvudsak 

tekniskt betonade ändringar i förhållande till kommitteförslaget. 

Några remissinstanscr har föreslagit en kombination av flera åtgärder, 

t.ex. ett utdelningsavdrag och en skattereduktion. Härigenom skulle man 

kunna vinna att de allra minsta utdelningsinkomsterna inte skulle tas till 

beskattning eller leda till beräkning av skattereduktion. Enligt min mening 

skulle emellertid en s«idan kombination i åtskilliga fall i stiillet utgöra en 

administrativ komplikation och jag bedömer inte att sådana fördelar står att 

vinna med ett sådant alternativ - i allt fall inte inom den angivna 

kostnadsramen - att jag kan ansluta mig till förslaget. 

Några rcmissinstanser har riktat kritik mot att kommittens förslag - i 

enlighet med tilläggsdirektivcn - bara har avsett börsnoterade aktier och 

framhi\llit att även andra företags situation mäste beaktas i det fortsatta 

arbetet. Som min företriidare anförde i tilläggsdircktiven föreligger i viss mån 

andra förhällanden i fråga om de mindre företagen. som gör att särskilda 

överväganden är påkallade i dessa frågor. I direktiven anges emellertid också 

att kommitten i sitt arbete bör iigna uppmärksamhet åt frågan om duhbel

ellcr enkelbeskattning av småföretagen och riskkapitalförsörjningcn inom 

denna företagssektor samt att kommitten i dessa frågor bör ha nära samråd 

med 1980 års företagsskattekommitte (8 1979:13). Chefen för ekonomide

partementet har nyligen tillkallat en särskild utredare ( E 1980:05) med 

uppdrag att utreda de sml1 och medelstora företagens finansiella situation. 

Utredaren skall enligt direktiven (Dir 1980:56) bl.a. studera vilka åtgärder 

som kan vidtas för att förbiittra företagens möjligheter att dra till sig nytt 

riskkapital. Utredaren skall samråda med de två förut niimnda kommittecr-

na. 
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En av kommittens ledamöter framför i ett särskilt yttrande tanken på 

skattefrihet under åren 1981 och 1982 för utdelning som används till att 

teckna nya aktier i det utdelande företaget. Vid beräkning av realisations

vinst skall i gengäld aktierna anses vara anskaffade utan kost:iad vid den 

tidpunkt da teckningen skedde. En framställning av likartad innebörd har 

inkommit fdm Aktiespararnas riksförbund. 

Fh:ra remissinstanser har tillstyrkt att ett sådant system ingår i de 

proYisoriska ätgärderna. medan några har ansett att det bör prövas i det 

fortsatta utredningsarbetet. Även andra metoder i syfte att stimulera till ökat 

aktieinnehav. t.ex. särskilt avdrag för nytecknade aktier eller för nysparande 

i aktier. tas upp i remissvaren. 

Det är i och för sig värdefullt att olika sätt prövas för att stimulera 

hushi'illens intresse för aktiesparande. Enligt min mening är det emellertid 

redan av praktiska skäl uteslutet att för år 1981 införa ett system innebärande 

skattefrihet vid konver'.ering av utdelning till nya aktier. De olika tankar som 

har förts fram får diirför bli föremål för fortsatta överviiganden i annat 

sammanhang. 

Jag vill också niimna att några remissinstanser har ifri1gasatt om inte någon 

liittnad borde ges de reinvesterande aktiefonderna. I dessa lämnas ingen 

utdelning utan vad som återstår efter inkomstbeskattning hos fonden 

anviinds för ytterligare aktieförvärv. Andclsägarna för alltså inte del av 

liittnader for hushållen i beskattningen av utde\ningsinkomster. Det är 

emellertid enligt min mening knappast möjligt att medge dessa aktiefonder 

någon mot den föreslagna skattereduktionen svarande skattelättnad. Där.e

mot mt1ste givetvis de reinvesterande fondernas situation beaktas i ett 

permanent system. 

Jag vill slutligen ta upp en särskild fr{1ga angående beskattningen av 

sjömän. Sjöinkomst beskattas genom sjömansskatten. som är en definitiv 

kiillskatt. Denna tas ut efter särskilda tabeller på grundval cnhart av 

inkomsten ombord. Övrig inkomst beskattas i vanlig ordning. skilt från 

sjömansskatten. En viss samordning föreligger emellertid därigenom att 

sjömansskattcn kan jämkas, om sjömannen vid taxeringen har rätt till vissa 

avdrag. bl.a. underskottsavdrag. och inte har någon landinkomst mot vilken 

han kan utnyttja avdragen. Han kan då b:--gära jämkning av sjömansskatten, 

\'arvid kan föreskrivas att denna skall heriiknas pf1 inkomsten minskad med 

avdraget. Har sådan jämkning skett får avdraget inte utnyttjas vid 

landtaxeringen till den del det har föranlett jämkning. Vid införandet av 

skattesparandet beslöts att jämkning av sjörnansskatt. innebärande en 

nedsättning av skatten, skulle kunna ske om sjömannen var heriittigad till 

sparskattereduktion. Utan denna möjlighet skulle sjömännen i huvudsak 

vara uteslutna från förmånerna i denna sparform. 

Med den nu föreslagna skattereduktionen för utdelning förhåller det sig i 

viss mån annorlunda. Eftersom en förutsättning för rätt till sådan reduktion 

iir att skattskyldighd för inkomsten här i riket föreligger. måste alltsa 
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sjömannen ha en inkomst som skall tas upp vid landtaxeringen. Det kan då 

hävdas att skattereduktionen bör räknas av mot den skatt som påförs på 

grund av denna taxering. Om han har avdrag som medför att ingen eller lf1g 

skatt kommer att påföras, kan emellertid resultatet bli att han inte kan 

tillgodoräknas skattereduktionen just på grund av att hans huvudsakliga 

inkomst är sjöinkomst. Jag anser diirför att det finns anledning att på srmma 

sätt som gäller i fråga om sparskattereduktion ge möjlighet för sjömän att få 

sjömansskatten jämkad på grund av rätt till skattereduktion för utdel

ning. 

2.3 Realisationsvinstbeskattningen 

Fdn den skattepliktiga realisationsvinsten på äldre aktier. dvs. sådana 

aktier som har innehafts två år eller mer, för den skattskyldige göra ett 

särskilt avdrag med 1 000 kr. Avdraget får inte överstiga den skattepliktiga 

vinsten. i förekommande fall minskad med förlust vid försäljning av sådana 

aktier. För makar är maximiavdraget l 000 kr. för dem gemensamt. 

Kommitten har föreslagit en höjning av schablonavdraget till 2 UOO kr. De 

remissinstanser som har yttrat sig i frågan har i allmänhet tillstyrkt förslaget. 

Flera har därvid uttalat sig för större höjning. till 4 UOO kr. eller 5 000 kr. 

Några rcmissinstanscr har å andra sidan avstyrkt att beloppet höjs. 

Som min företrädare påpekat i huvuddirektiven till kapitalvinstkomrnitten 

är reglerna om beskattning av realisationsvinst vid försäljning av aktier 

komplicerade och i många fall svårtillämpade. Schablonavdraget fyller 

diirför en viktig förenklingsfunktion genom att bespara bäde de skattskyldiga 

och taxeringsmyndigheterna arbete med att utreda anskaffningskostnader 

vid mindre aktieförsäljningar. Särskilt för småsparare kan det vara av värde 

att kunna avyttra en mindre aktiepost utan att behöva sätta sig in i 

realisationsvinstbeskattningens närmare utformning. 

Med hiinsyn till det anförda delar jag uppfattningen att en höjning av 

schablonavdraget nu hör ske. Den omständigheten att kornmitten i sitt 

forts<1tta arbete kommer att behandla realisationsvinstbeskattningens 

utformning ger - som kommitten påpekat - anledning att låta höjningen bli 

av tämligen begränsad omfattning. Jag anser dock att den kan göras något 

större än kornmitten föreslagit. När schablonbeloppet först infördes f1r 1966 

(prop. 1966:90. BeU 1966:46. rskr 1966:266, SFS 1966:215) innebar det med 

då gällande regler att aktier upp till ett viirde av 5 000 kr. kunde försäljas utan 

beskattningskonsekvenser. En uppräkning med hänsyn till penningvärdeför

ändringen av denna summa leder till att schablonavdraget vid nuvarande 

skatteregler bör bestämmas till 3 000 kr. Jag förordar en höjning till detta 

belopp. 

Som jag nämnde i inledningen har jag ansett det motiverat att i detta 

sammanhang ta upp också en annan fråga p:I realisationsvinstbeskattningens 

område. Det är angeläget att för framtiden hindra vissa förfaranden som 
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genomförs med utnyttjande av svenska premieobligationer. 

En försäljning av premieobligationer behandlas, om den inte är yrkesmäs

sig, enligt bestämmelserna i 35 * 4 mom kommunalskattelagen (1928:370), 

KL. Det betyder att hela den nominella realisationsvinsten är skattepliktig 

om försäljningen sker inom två år från förvärvet. Vid en försäljning under 

tredje, fjärde eller femte året efter förvärvet är 75 % , 50 %, resp. 25 IJ,~ av 

vinsten skattepliktig. Om försäljningen sker efter fem år eller längre tid är 

vinsten skattefri. Realisationsförlust på premieobligationer är avdragsgill i 

motsvarande omfattning, dvs. hela den nominella förlusten är avdragsgill vid 

en försäljning efter mindre än två års innehav varefter den avdragsgilla 

andelen av förlusten under tredje till femte året sjunker från 75 q. till 25 % 

och ingen del av förlusten är avdragsgill vid försäljning efter fem år. En 

realisationsförlust som har uppkommit vid försäljning av premieobligationer 

får enligt nuvarande regler räknas av mot realisationsvinster på annan lös 

egendom och även - med vissa begränsningar vid den kommunala 

beskattningen - mot realisationsvinster på fastigheter. Kan förlusten inte 

utnyttjas för avdrag under förluståret, får den sparas för att användas till 

avdrag mot realisationsvinster som redovisas något av de sex följande 

beskattningsåren. 

Kurserna på premieobligationer står regelmässigt högst vid tiden för 

dragningen och sjunker relativt kraftigt omedelbart efter dragningen. Detta 

förhållande har utnyttjats systematiskt av vissa skattskyldiga sqm har gjort 

mer betydande realisationsvinster på t.cx. aktier eller fastigheter. Man har 

köpt en större mängd obligationer före dragningen och sålt dem kort tid 

därefter. Den kursförlust som har uppkommit - och som i princip motsvarar 

värdet av att delta i dragningen - har hittills i sin helhet varit avdragsgill och 

har kunnat utnyttjas till kvittning mot realisationsvinsterna. Samtidigt gäller 

att de vinster som utfaller vid dragning på svenska premieobligationer - till 

skillnad mot vinster på utländska obligationer - inte träffas av inkomstskatt. 

Det är att märka att den som köper hela serier av obligationer är garanterad 

en viss miniminivå av vinster. Det kan i sammanhanget ha intresse att 

jämföra med de förhållanden som gäller i fråga om aktier. Även aktiekur

serna stiger normalt före utdelningstillfället och sjunker därefter. Hiir 

motsvaras emellertid kursnedgången av en skattepliktig utdclningsin

komst. 

Det beskrivna sättet att utnyttja premieobligationer är enligt min mening 

inte acceptabelt. Som jag framhöll i prop. 1980/81 :20 har premieobligatio

nerna tillkommit för att utgöra en form av statlig upplåning som är riktad 

speciellt till småsparare och det är ägnat att inge olust när de på det angivna 

sättet utnyttjas som spekulationsobjekt. 

Jag föreslår därför att rätten till avdrag för realisationsförluster på svenska 

premieobligatior.er begränsas. Sådana förluster hör i fortsättningen få kvittas 

endast mot realisationsvinster som uppkommer vid en försäljning av svenska 

premieobligationer. Förslaget föranleder ändring i punkt 4 av anvisningarna 



Prop. 1980/81:39 31 

till 36 * KL. Jag återkommer till den närmare utformningen i specialmoti

veringen. 

De nya reglerna bör gälla i fråga om förluster som uppkommer vid 

försiiljningar efter utgången av ;lr 1980. 

2.4 Liinsparandet 

Ar 1978 infördes särskilda skattelättnader för lönsparandc (prop. 1977/ 

78: 165. FiU 1977178:37. rskr 1977178:436. SFS 1978:423-429). Systemet 

innebär att löntagare och andra med A-inkomst för en skattereduktion, 

sparskattereduktion. beräknad prt grundval av hclopp som under {irct har 

sparats pi1 lönsparkonto i bank eller p?1 aktiesparkonto för förviirv av andelar 

i aktiesparfond. Vissa förutsiittningar skall vara uppfyllda för att sparskat

tl.'rcduktion skall medges. En sådan förutsiittning i·ir att sparandet sker 

regelbundet genom minst sex milnadsinsiittningar under året p<\ minst 75 kr. 

och högst 400 kr. Räntan pa sparkontomedel iir skattefri och för fondspa

randet finns en regel som innehiir skattefrihet för viirdestegring pft sådana 

fondandelar som har innehafts minst fem <'\r. Om uttag sker från sparkonto 

eller fondandelar inlöses före utgången av en tid av fem {tr från sparåret. 

<tterförs de erhf1llna skatteförmånerna genom ett schahloniserat avdrag vid 

utbetalningen. rJ 

Skattereduktion för beräknas på högst 4 800 kr. Siirskilda regler gäller när 

sparande har päbörjats så sent under ett ar att sex mtrnadsinsättningar inte 

har hunnit göras. Det sparade beloppet får da inräknas i underlaget nästa år 

rn:h skattereduktion for beriiknas på hiigst 6 800 kr. Sparskattcrcduktioncn 

uppgick ursprungligen till 20 r+ av det under f1ret sparade beloppet oavsett 

sparformen. Genom beslut.vid föregående riksmöte (prop. 1979/80:85. SkU 

1979/80:38. rskr 1979/80:279. SFS 1980: 151) höjdes procentsatsen för 

sparande i aktiefond till 30. Bakgrunden till höjningen var angeliigenhctl'n av 

att främja näringslivets tillgång på riskvilligt kapital. Lönsparande i aktier var 

niimligcn - jämfört med banksparande - oförmånligt inte bara fran 

risksynpunkt utan också från avkastningssynpunkt. Höjningen giiller i 

princip fr.o.m. 1980 ärs sparande. 

I augusti 1980 var antalet konton inom det s.k. skattesparandet omkring 

600 000. varav niirmare 550 000 bankkonton. Pi1 omkring hiilftcn av kontona 

uppgick sparandet till det maximala beloppet. 400 kr. i månaden. 

Efter samdd med chefen för ekonomidepartementet får jag anföra 

följande. 

Atgiirder för att friimja sparandet i aktier bör vidtas iivcn inom ramen för 

skattesparandet. Jag anser dock inte att de direkta skattcförmiinerna nu bör 

höjas ytterligare. I stället hör maximibeloppet höjas savitt avser sparande i 

aktier till 600 kr. i månaden. Mitt förslag innebär att sparskattereduktion i 

forts~ittningen for beräknas pft högst 7 200 kr.. varav h:igst 4 800 kr. far avse 

banksparande. 
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Undantags regeln för de fall diir sparande har pabörjats under senare delen 

av tiret bör iindras i motsvarande mitn. 

De nya reglerna biir tilliimpas p~1 sparande som medför riitt till 

skattereduktion vid 1982 [1rs taxering. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom budgetdepartementet upprättats 

förslag till 

1. lag om skattcn:duktion för aktieutdelning. 

2. lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370). 

:i. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272). 

-L lag om iindring i taxcringslagen ( 1956:623 ). 

5. lag om iindring i lagen (1958:295) om sjömansskatt. 

6. lag om iindring i lagen (f 970: 172) om bcgriinsning av skatt i vissa fall, 

7. lag om iindring i lagen ( 1978:423) om skattcliittnadcr för vissa sparfor

mcr. 

7vlcd hiinsyn till behovet av omedelbara i1tgiirder för att stimulera 

sparandet i aktier anser jag att lagrt1dets yttrande iivcr förslagen inte bör 

inhiimtas. Även lagstiftningens provisoriska karaktär talar för detta. 
(> 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om skattereduktion för aktieutdelning 

Av I ~ framgi\r att skattereduktion för aktieutdelning kan medges endast 

fysiska personer och diidsbon. 

I 2 .~ anges vilka utdelningar som kan medföra riitt till skattereduktion. 

Först och friimst skall det vara fråga om kontant utdelning p:l aktie i svenskt 

aktiebolag eller andel i svensk aktiefond. Bctriiffande aktieutdelning giillcr 

vidare att aktien vid utddningstillfället skall vara inregistrerad vid Stock

holms fondbörs. Bctriiffandc aktiefond innebiir kommitteförslaget ett krav 

om att fonden till huvudsaklig dd bestftr av siidana aktier. Uttrycket ··till 

huvudsaklig del"" innebär inte att n{1gon helt bestiimd kvotdel anges. Normalt 

torde med uttrycket avses 70-80 l.'f: men i vissa fall har det använts med en 

annan inncbiird (se SkU 1975176:28 s. 37 f.. 1979/80:51 s. 5 f. och Skattenytt 

1977 s 68 f. ). Det miiste emellertid anses önskvärt att det inte kan bli tvistigt 

huruvida utdelning från en viss aktiefond berättigar till skattereduktion. För 

att i möjligaste män undvika detta har en bestiimd kvotdel. tvi\ tredjedelar. 

angetts. Kravet har alltså satts nägot liigre än enligt kommittdörslagct. 

Genom denna m-fattning av lagrummet blir det möjligt att redan tidigt under 

heskattningsi1ret fa klarlagt \·ilka aktiefonder som har en s;ldan sammansiitt

ning att reglerna om skattereduktion blir tillämpliga. En aktiefond bcst[ir 

enligt 9 ~ första stycket akticfondslagcn (1974:931) av de värdepapper och 
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medel som tillförs fonden, avkastning av sådan egendom samt ur denna 

härflytande rättighet. Kvotdelen skall alltså beräknas på grundval av det 

sammanlagda värdet av den sålunda angivna egendomen. 

Enligt 2 §lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs, som trädde i kraft 

den I januari 1980, får fondbörsverksamhet bedrivas bara av Stockholms 

fondbörs. Den verksamhet som vid ikraftträdandet bedrivs av Svenska 

fondhandlareförcningen får dock enligt övergångsbestämmelserna fortsättas 

i den mån elen inte övertas av Stockholms fondbörs, dock längst till utgången 

av år 1981. Under nämnda år kommer med stöd härav vissa aktier att alltjämt 

omsiittas i denna verksamhet och noteras på den s.k. fondhandlarlistan. Det 

kan antas att praktiskt taget alla dessa aktier därefter kommer att 

inregistreras vid Stockholms fondbörs. För att rätt till skattereduktion skall 

föreligga även för utdelning under år 1981 föreskrivs i övergångsbestämmel

serna att notering på fonclhandlarlistan under denna tid skall likstiillas med 

inregistrering vid Stockholms fondbörs. Skulle i n{1got enstaka fall sådan 

inregistrering inte komma till stånd upphör rätten till skattereduktion på 

grund av utdelning på aktien i fråga. 

Ytterligare förutsättningar för rätt till skattereduktion framgår av 3 §. För 

det första skall utdelningen utgöra intäkt av kapital för den skattskyldige. 

Vidare skall denne vara skattskyldig för utdelningen i Sverige. Slutligen skall 

rätt till skattereduktion inte föreligga för utdelning som tillkommer 

handelsbolag elkr dödsbo, som vid beskattningen jämställs med handelsbo

lag, trots att inkomstbeskattningen sker hos delägarna. 

I 4 § definieras det underlag som ligger till grund för beräkningen av 

skattereduktion. Det utgörs av de aktieutdelningar som har blivit tillgängliga 

för lyftning under året. Underlaget får uppgå till högst 10 000 kr. för 

ensamstående och högst 20 000 kr. för sammanlevande makar. Genom att 

den föreslagna samordningen med sparavdraget har slopats och endast en 

reduktionssats skall giilla har paragrafen kunnat ges en enklare utformning 

än i kommittcförslaget och den gemensamma beräkningen för makar kunnat 

avvaras. I stället gäller för makarna att elen ena makens underlag får 

överstiga 10 000 kr. i samma m{rn som andra makens underlag understiger 

detta belopp. 

För att ytterligare förenkla systemet föreslf1s att underlaget avrundas nedåt 

till helt hundratal kronor. 

Av 5 § framgår att skattereduktionen uppgår till 30 % av underlaget. 

Genom avrundningsregeln i föregående paragraf blir elen av kommitten 

föreslagna bestämmelsen att skattereduktion utgår endast om utdclningsin

komsten uppgår till minst 100 kr. onödig. 

Genom hänvisningen i 6 .Q till vissa bestämmelser i uppbörclslagen 

(1953:272) kommer reglerna från vilka skatter och avgifter avriikning kan ske 

och när bestämmelserna skall iakttas vid beräkning av skatt att bli tillämpliga 

på den nya skattereduktionen, liksom på de tidigare. Vidare föreskrivs att 

skattereduktionen skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduk-

1 •• Riksdagen /980181. I sam/. Nr 39 
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tion och särskild skattereduktion enligt uppbördslagen. Däremot skall 

sparskattereduktion tillgodoräknas före den nya skattereduktionen och jag 

skall strax återkomma till förslag om detta, slutligen innehåller paragrafen en 

bestiimmclse för det fall att den skattskyldige iir sjöman och sjömansskatten 

har jämkats pil grund av bestämmelserna i lagen. Det hclopp varmed denna 

skatt har nedsatts skall givetvis inte avräknas också från skatten på grund av 

taxering för tandinkomst. 

Slutligen ges i 7 * en bestiimmclse av innebörd att med makar förstås de 

som samtaxcras vid inkomsttaxeringen, dvs. gifta sammanlevandc samt vissa 

andra sammanlevandc, nämligen de som har varit gifta med varandra eller 

har eller har haft barn tillsammans. 

4.2 Övriga lagförslag 

Höjningen av schablonbeloppet vid beräkning av realisationsvinst vid 

aktieförsiiljning föranleder ändring i 35 § 3 mom. KL. 

Bestämmelser om avdrag för realisationsförluster finns i punkterna 3 och 4 

av anvisningarna till 36 * KL. Punkt 3 innehåller regler om hur den 

skattemässiga förlusten skall beräknas. I punkt 4 anges mot vilka vinster och 

under vilka beskattningsår en i och för sig avdragsgill realisationsförlust får 

utnyttjas för avdrag. 

Jag föreslår vissa rent redaktionella och språkliga ändringar i punkt 3. 

De nya bestämmelserna om premieobligationer bör tas in i punkt 4. Jag 

anser det motiverat att samtidigt förtydliga nuvarande regler i ett avseende. 

Efter de föreslagna ändringarna innehåller anvisningspunkten tre stycken. 

I försra stycket föreskrivs att en realisationsförlust - liksom hittills - får 

dras av endast mot sådana realisationsvinster och vinster på utländskt lotteri 

som är hänförliga till samma förvärvskälla som förlusten. Bestämmelser om 

förvärvskiillor inom inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet finns i punkt 

5 av anvisningarna till 18 § KL. Innebörden av dessa bestämmelser är bl. a. att 

en försäljning av lös egendom och av fastigheter som iir belägna i 

hcmortskommunen samt deltagande i utländskt lotteri behandlas som en 

förvärvskälla. Försäljning av fastigheter i andra kommuner än hcmortskom

munen utgör en särskild förvärvskälla för varje kommun där en eller flera 

avyttrade fastigheter är belägna. Av 46 § 1 mom. KL framgår att avdrag inte 

medges vid den kommunala beskattningen för underskott som uppkommer i 

någon av de nu nämnda förvärvskällorna. Vid den statliga beskattningen får 

däremot ett sådant underskott dras av mot överskott i andra förvärvskällor 

inom samma inkomstslag, däremot inte mot t.ex. inkomst av tjänst eller 

rörelse. 

Enligt bestämmelserna i andra stycket skall avdrag för en realisationsför

lust i första hand göras mot de vinster som har uppkommit samma 

beskattningsår som förlusten. Om det inte är möjligt att utnyttja avdraget det 

året, får det förskjutas till något av de sex följande beskattningsåren. Det 
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hittills anförda överensstämmer i sak helt med de hittills gällande reglerna. 

På en annan punkt finns det däremot, som jag redan har nämnt, behov av ett 

förtydligande. Av nuvarande regler framgi1r inte helt klart vilken turordning 

som gäller mellan en förlust som har förskjutits till ett senare år och en förlust 

som har uppkommit det året. Övervägande skäl talar enligt min mening för 

att avdrag varje beskattningsår i första hand skall göras för det aktuella årets 

förluster och bara i andra hand. om något utrymme återstår. för de förskjutna 

förlusterna. Jag föreslår en sådan komplettering av bestämmelserna att 

turordningen klart anges. 

Tredje stycket innehåller de nya bestämmelserna om premieobligationer. 

Avdrag för förlust på svenska premieobligationer får inte för något 

beskattningsår överstiga de skattepliktiga realisationsvinster som samma år 

redovisas på sådana obligationer. Innebörden av tredje stycket. samman

ställt med första och andra styckena, kan belysas med ett exempel. Antag att 

en person år 1 deklarerar skattepliktiga vinster på aktier med 20 000 kr. och 

på premieobligationer med 4 000 kr. Vidare redovisa"r han en förlust på 

premieobligationer med 6 000 kr. Av förlusten kan 4 000 kr. utnyttjas för 

avdrag medan resterande 2 000 kr. får sparas. År 2 redovisas vinster på aktier 

med 5 000 kr. och på obligationer med 3 000 kr. samt en förlust på aktier med 

7 000 kr. Avdrag görs i första hand för årets förlust. Därefter kan I 000 kr. av 

den förskjutna förlusten utnyttjas. Finns förskjutna förluster avseende såväl 

aktier som premieobligationer bör den skattskyldige ha rätt att i första hand 

avräkna de senare. Motsvarande gäller under samma är uppkomna 

förluster. 
I 2 .I.i 2 mom. uppbörds/agen ( 1953:272) finns vissa definitioner. Med slutlig 

skatt skall förstås vad som återstår av viss närmare angiven skatt. sedan de 

nuvarande formerna av skattereduktion har avräknats. Förslaget innebär att 

lagrummet kompletteras med den nya skattereduktionen. 
Taxeringsnämndens beslut om taxeringar införs i skattelängden. Närmare 

bestämmelser om vad som skall antecknas i längden finns i 68 * taxerings

/agen (1956:623 ). TL. Enligt detta lagrum skall i längden antecknas bl.a. 

beslut som avser förutsättningar för skattereduktion, särskild skattereduk

tion och sparskattcrcduktion. Förslaget innebär att även beslut angäcndc 

förutsättningar för skattereduktion för aktieutdelning skall antecknas i 

längden. 

Enligt 72 a * TL får länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten rätta 

vissa uppenbara felaktigheter i beslut av taxeringsnämnden. Det gäller bl.a. 

uppenbar felaktighet till den skattskyldiges nackdel i frt1ga om s{idana 

förutsättningar för skattereduktion eller särskild skattereduktion som skall 

antecknas i skattelängden. Ändringen innebär att samma rättelsemöjlighet 

införs i fd1ga om förutsättningar för sparskattereduktion och skattereduktion 

för aktieutdelning. 

Genom ändringen i 12 * 4 mom. lagen ( 1958:295) om sjömansskatt öppnas 

möjlighet för jämkning av sjömansskatt pä grund av rätt till skattereduktion 
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för aktieutdelning. Motsvarande gäller redan i fråga om sparskattereduk

tion. Beträffande denna gäller dessutom ett undantag från kravet på 

bosättning eller stadigvarande vistelse i riket för rätt till sparskattereduktion 

genom jämkning av sjömansskatt. Något motsvarande undantag skall 

givetvis inte giilla i fråga om skattereduktion för aktieutdelning. eftersom 

rätten till sådan reduktion just är beroende av att utdelningen skall 

inkomstbeskattas här. 

Av redan gällande bestämmelse i 15 § sjömansskattekungörelscn 

(1958:301) och 68 * TL framgt1r att underrättelse om jämkningsbeslut skall 

tillställas taxeringsmyndigheten och antecknas i skattcliingdcn. 

I lagen ( 1970: 172) om hegriinsning {ff skatt i l'issa fall ges bestiimmelscr av 

innebörd att statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt kan sättas ner. om 

annars alltför stor del av inkomsten skulle tas i anspråk för skatter och 

avgifter (80/85-procentregeln). Enligt 4 .~nämnda lag skall vid tillämpning av 

lagen bortses från att den skattskyldige kan vara beriittigad till nedsättning av 

skatten genom avräkning av utländsk skatt, skattereduktion. särskild 

skattereduktion eller sparskattereduktion. Förslaget innebär att det samma 

skall gälla i fr{1ga om skattereduktion för aktieutdelning. 

De föreslagna ändringarna i 2 .li lagen (1978:423) om skattelättnader för 

I' is sa spar[ orm er berör tre skilda frågor. För det första höjs maximibeloppet 

för reduktionsgrundandc sparande till 7 200 kr. om året, varav högst 4 800 kr. 

får avse banksparande, med en motsvarande ändring för de fall där sparande 

har påbörjats sent pä äret. v:dare finns i paragrafen en bestämmelse att 

sparskattereduktion skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduk

tion och särskild skattereduktion. Bakgrunden till bestämmelsen är att 
särskilt avdrag vid förtida uttag dler inlösen skall ske bara om den 

skattskyldige har tillgodoförts sparskattereduktion för det uttagna beloppet. 

Genom den föreslagna avfattningen kommer bestämmelsen att innebiira att 

sparskattereduktion skall tillgodoräknas även före skattereduktion för 

aktieutdelning. Slutligen innebitr ändringen att en uttrycklig bestämmelse 

införs om att en sjöman som har fått jämkning av sjömansskattcn på grund av 

rätten till sparskattereduktion inte har rätt att avräkna samma belopp från 

inkomstskatten på grund av Jandtaxeringen. Detta gäller givetvis redan nu 

men framgår bara indirekt av bestämmelserna. 

5 Hemställan 

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

föreslår riksdagen att anta förslagen till 

1. lag om skattereduktion för aktieutdelning. 

2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). 

3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272). 

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

5. lag om ändring i lagen ( 1958:295) om sjömansskatt. 
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6. lag om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall, 

7. lag om ändring i lagen ( 1978:423) om skattelättnader för vissa sparfor

mer. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Till statsrådet och chefen för budgetdepartenentet 

Den 15 nars 1979 benyndigade regeringen chefen för budgetde

partementet att tillkalla en kommitte med högst fyra leda

möter med uppdrag att göra en teknisk översyn av aktievinst

beskattn ingen och pröva vissa andra frågor angående realisa

tionsvinstheskattningen av lös egendom. Med stöd av detta 

bemynd igancle förordnades samma dag som ledamöter i kommitten 

departementsrådet Anders Swartling, ordförande, bankdirek

tören Göran Atterwall, skattedirektören Sigvard Berglöf och 

professorn Anders 'uagsted t. 

Konmitten har antagit namnet kapitalvinstkommitten. 

Den 14 februari 1980 meddelade regeringen kommitten till

läggsdirektiv och bemyndigade chefen för budgetdepartementet 

att tillkalla ytterligare en ledamot. Den 15 februari 1980 

förordnades direktören Sten Wikander som ledamot. 

Som sakkunniga i kommitten ingår fil.kana. Percy Bargholtz 

(fr.o.m. den 15 mars 1979), departementsrådet Yngve Hall in 

(fr.o.m. den 15 februari 1980), sekreteraren Anna Hed borg 

( fr.o.m. elen 25 februari 1980), professorn Dag Helmers 

( fr.o.m. elen 15 februari 1980) och departementsrådet Jan 

Herin ( fr.o.m. den 15 februari 1980). 

Kommitten biträds av följande experter, nämligen departe

mentsrådet Bertil Edlund (fr.o.m. den 28 maj 1979), hov

rättsassessorn Jan Forsström (fr.o.m. den 10 september 

1979), mäklaren Roland Larsson i frågor som rör prisutveck-

1 ingen på bostaclsrätb•r ( fr.o.n. den 14 december 1979) och 
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civilekonomen Arne Björhn (fr.o.Ll. den 25 februari 1980). 

Björhn har i första hand svarat för de undersökningar som 

rerlnvisas i kapitlen 4 och 5 i detta delbetänkande, 

Som sekreterare åt komrnitt&n tjänstgör kammarrättsfiskalcn 

Staffan Andersson (fr.o.m. elen 17 april 1979) och kammar

rättsassessorn Gustaf Sandström (fr.o.m. den 15 februari 

1980). Andersson svarar i första hand för ft-å9or som rör 

rcalisatinnsvinst.lieskattning och Sandstt-öm i första hand för 

frå9or.- som rör lindring i clubbelbeskattningen av utdelade 

vinstmeclel. 

Genom tilläg9sdirektiven den 14 februari 1980 fick kommitt6n 

i uppclt-a<J hl.a. att mecl förtur lägga fram förslag om provi-

soriska åtgärrlcr för att stimulera aktiesparandet. 

lig9ande delbetänkande redovisas sådana förslag. 

före-

Sät-skilda yttranden har lämnats av Atterwall, Hac3stedt, 

Hedborg och Helmers. Vidare har Att.erwall, Herin och Björhn 

avgett. ett gemensamt yttrande. 

S t.ocl:ho lm atJCJUSt i l'lRO 

Anders Swartling 

Göran Atterwall 

Ander.-s llaqstedt 

/Gustaf Sandström 

Sigvard Rerqlöf 

Sten 1-likanclf,t-

Staffan Andersson 
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I Svcri'JC t.illä111pas det s.k. klassiska systcr::et föL· beskatt

ning av ~olagsvir1st0r. Syste1q~t inncllär Qtt vinsterna blir 

förenål för dubbelbeskattninn. De beskattas nämligen först 

hos bolaget och di:ire(t.<'>t.- - i dr.'n n&n utdclninc:1 sker - hos 

akt i1~äqa r·na .• 

I fl• 0,ra ilndra ländet, clär det klassiska syste1net tidigare 

t il li:inpacles, har man yåt t öv,_,1- t.i l l el t system sor.1 innebär 

att- rlublwll.H,skattnin<Jen av bola<_Jsvinstet-nil helt el ler delvis 

elininet-as. Syftet t1ar frä1~st var-it iltt få ner bola<_Jens 

kostnader för det egna kapitalet till en nivå son liyger 

ni:in1arc' kostnar1en för L',nat kap i tal samt att U[J!>nå en större 

neutralitet i fråga OT< skattebelastnincien på uktier och 

andra placeringar. 

Genom ti l läqysclirektiv i vårus Lek vi i uppdrag att 11110.ler

söka möjligheterna att vårt lund c:1å över till ett syst•~11 

för <_Jenerell lindring i d11hhelheskattningen. Vi skall stu

dera två huvudmetoder r;ol'l b&da har använts i utlunrlet. Den 

ena, differentierad holugsskatt, innebär att llolar;sskatten 

på utdelade vinster reduceras eller elimineras genom att 

llola<Jet får avdrag för lännad utrleln ing el ler genor.1 att 

utdelade vinstmedel beskattas efter en lägre skattesats än 

kvarh,~llna vinst•~r. Den andra, avräkninqsmetoclen, yår ut på 

att al<:tieägarna vid sin lle>skattning får räkna siq till yodo 

hela el ler (·~n df~l '1 11 den hola1Jsskat_t sor1 belC)pt~r pli uttk.·la.<le 

vins t1•1ede l. 

rräuan on en 5vcrq~n~ till ett systen för ~1enPr~ll li11rlrinu 

i llul>l)c:l(Jr~si-:utt.nin(Jr~n är komr>licet·aci. r.:tt relativt l)1·1fattan

dc utt.-0dnin(1:.at-l.H.:-t1::.- fordra~-; för att klarlä1JCJCt de r:iatf.~riella 

och t.•:.kni~ka föt·uts;:ittningarna. I avvukt<H1 p,j rt.:'~~til t.dtJ~t av 

det rlrhf~tr~t skal} Vi i:nlicJt ti lli~CJ'J~;tlit.·1.~~:tiVf~ll ]"11~».l [Örtur 
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utarbeta ett förslag till mer kortsiktiga ltgärder för att 

stimulera aktiesparandet. På sanma sätt som när det gäller 

utformninqen av ett peri1anent system skall vi und<:>rsöka 

såväl möjligheterna att medge lättnader vid det utdelande 

bolagets beskattning som möjligheterna att lindra aktieägar

nas beskattning. Åtgärderna skall beqränsas till de fall då 

utdelning lämnas av börsnoterade svenska företag. Lättnader 

på aktieägarnivå skall i första hand konma hushållen till 

del. 

Den ekonomiska bakgrunden 

I ~ har vi kortfattat beskrivit de svenska börsföre

tagens finansiella situation. Man kan konstatera att soli

diteten, dvs. egenkapital~ts andel av det totala kapitalet, 

har sjunkit successivt under 1970-talet och nu har nått en 

nycket låg nivå. Utvecklingen kan få allvarliga konsekven

ser. En låg soliditet gör att företaqen blir mer utsatta för 

risker och får riin<lre möjligheter att klara konjunkturnväng

ningar och strukturella störningar. Finansi<:>ringen försvåras 

och expa ns ionsbenägenheten avtar. Orl rian in te kan bryta 

denna utveckling, komMer investeringarna och syssels~ttniny

en att äventyras. 

Egenkapitalet kan ökas genom att vinst~edel hålls kvar i 

företagen eller genom att nytt riskkapital tillförs utifrån. 

Det är inte realistiskt att. r-äY.ncJ ned att börsför.4=taqen i 

gerien skulle l:unna höja soliditeten ellr>r ens stoppa den 

nedgående trenden enbart med hjälp av egna vinstmedel. Det 

är därför nödvändigt att företagen tillförs i-iskkapi t<il uti.

från. NyemissionPr av aktier har c:r1el lert.ic-1 unrler senare år 

legat rå en mycket låy nivå. Vi har r1jor-t olika beräknin•Ja1-

fBr att belysa hur stort cl(~t Erant:ic~a cnissionsl)el1ovct kan 

bli vid olika ;rntaganrlen or~ räntabilit.,t, expansionst.al:t och 

inflation. Även o~ osäkerhetsmorientren är rnånqil, kan 1'1an än<lå 

dr-ö. sl1..1t;,ats1~n att '"!n nycket betyclund~ öknin<:J av i:~ni~-~~inns

volymen behövs under de närnaste .Jri-~n. Prcl0;-n1 är då vi lJ.:a 

möjljgheter so1:1 finns att öka ulbucJet A.V rif_;}:kapital. Efl"".1::r-
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sorn vi enligt tilläggsdirektiven skall inrikta oss på åt

gärder sorn stimulerar hushållf'ns aktiespat-ande har vi i kap. 

~ qjort en analys av hushållens möjligheter att tillskjuta 

nytt risl:kapital. Vi har gjort bedömningen att ocl:så rela

tivt små föränrlringar i hushållens sparande och placerings

vanor till fö~mån för aktier skulle ge företagen ett mycket 

betydande tillskott av riskkapital. 

Hushållens val av sparandeforrn påverkas naturligtvis av 

många 01'1ständighe:ter. F:n faktor av central betyclelse är lrnr 

stor <len effektiva avkastningen på aktier - dvs. clirektav

kastning plus värdestegring - är i förhållande till avkast

ningen på anclr;o placeringar. I detta hänseende har utveck-

1 ingen un<ler senare år varit klart oförmånlig för aktiernas 

<lel. Den effektiva avkastningen på aktier hac kontinuerligt 

fallit medan rnånga alternativa placeringar visar en betycl

ligt gynnsammare bild. 

I detta sammanhang spelar beskattningen en viktig roll. Vi 

har i likhet med an<lra utredningar noterat att nuvarande 

regler ger en nycket ojämn b<:skattning av olika placerings

former. Pör aktier är skattereqlerna oqynnsa1~1~a, bl.a. be

roencle på clubtelbeskattninr1en av utdelade vinster men också 

på grund av utformningen iJV bl.a. realisationsvinstlwskatt

nin']f'n och fÖrT'lögenhc,tsheskattnin<Jen. Pöl irl<;n hl ir ntt ett 

kapital som har placerats i aktier måste ge en väsentligt 

högre avkastniny före skatt än ett kapital so~ har l<Jgts ner 

i alternativa placeringar, of'l ~vkastninqen efter skatt skall 

bl i densarma. Sf:atterc:<jlernas bristande neutralitet ry~r 

snet'ivridniny:..1~fff:•kt•.:.!r (.-Jeno1·1 Zttt styra spat.-anch.:t fr&n a}:tit:·r 

till lägre beskattade eller obesk<Jttadc placering<Jr. 
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Åtqänler anclra läncler 

I ~ har vi kortfattat rec1oqjort för olika åtc1ifrdcr SOJ"\ 

har vicltagits i utlandet för att lösa bl.a. problen av clet 

här beskrivna slaget. 

Av särc;kilt intresse !nec:l tanke på våi-t uppdrag äi- de avräk

ningssystcm som har införts i flertalet EG-läncler för att 

lindra clubbclbeskattningen. Gr:mensa1:it för dessa system är 

att aktieägare inom hushållsscktorn får räkna sig till godo 

hela eller- en viss del av cJcn holagsskatt son belöper på 

utdelninycn. Vicl full avräkning är cJubbclbeskattninqcn i 

princip helt el irli1,erad. I de flesta av de europeiska avräk

ningssyste1~cn hat- man dock inte Cjått så långt son till full 

avräkning. I t.ex. det franska systemet medges avräkning för 

halva bolaqsskatti~n. 

Tekniskt genonförs avräkningen på följande sätt. I ett 

första ste9 tar aktieägaren i sin deklaration upp sunnan av 

den Eal-.tiskt uppburna utdelnin<Jen och ett belopp v.1otsvarunde 

den bolaq:;skatt son :;kall avräknas (tilläggsbeloppet). I ett 

andra steg reduceras hans sannanla9da uträknade skatt med 

tilläg•.Jsbc,loppct.. Man kan uttrycka detta så att bolarJr.

skattcn helt eller delvis bchancllas som en källskatt som 

bolaget har innehållit på den verkställcla utdelningen. ':'ek

niken vi<l f11ll och halv avräkning [ra11C]åt· av följanc1e 

exempel (bol~~sskattesatscn antas vara SO % och nkticä0arQns 

marginalskattesats 60 I). 
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Bolagsvinst 

Bolagssl<.att 

Utrlelning 

':'i llägg sbe lopp 

Aktieägaren tar 
upp till be
skattning 

A~tieägarens skatt 
på cletta belopp 

!\.vräkning 

Aktieägarens skatt 
att betala 

Total skatt på 
utdelade vinst-

Det klassiska 
systemet 

100 

50 

50 

50 

30 

30 

rnetlel ( 50+30=) 80 

Våra förslag 

1 l 

Halv av- Full av-
räkning räkning 

100 100 

50 50 

50 50 

25 50 

75 100 

45 60 

25 50 

20 10 

(50+20=) 70 (50+10=) 60 

I ~har vi dragit upp riktlinjerna för provisoriet och 

preciserat våra förslag till åtgärder. 

Vi har bedömt att följande riktlinjer hör CJÄl la: 

- Åtgärderna bör ha en brc<l inriktnin<J den meningen att cle 

bör ge både småsparare och innehavare av större aktieport

följer incitament till nya aktieplaceringar. 

- Lät tna<lernas förrleln ing på akt iieäqare i ol il'.a inko,1st

k lasset· eller vad vi har kal lat åt<Jär<lcrnas inl'.omstpro[i l 

hör relativt nära överensstämma mccl elen inkomstprofil som 

ett pcrriancnt systeri kan väntas qe. 



Prop. 1980/81 :39 12 

- Den totala lättnadsnivån och den statsfinansiclla kost

n~dsranen b6r avpassas så att 1~ar1 verkligen kan räkr1a ne<l en 

positiv effekt på aktiemarknaden. Vi har vid våra l.ieräkning

ar valt att i första hand utgå från en nivå som i princip 

notsvarar en halver in9 av bola<Jssl:att•'n på utdelade vinst

mcclel. 

I enlighet ned tilläq']sclirel:tivc"n har vi t.i .11 en bö1·jan 

undersökt 1·1öjliqhetcn1a att sti1:iulera aktiesparandet gener.i 

lättnader vid det utdelande bolagets beskattning. Tättnacler

na kunde åsta.dkor"lnas cxe111pclv is p~ det sättet ntt hola<Jet 

vid sin taxering fick avclra9 - helt eller delvis - för verk

ställd ut.:lelninq. Vi har c=1:1el lertid funnit att lättnAcl<er av 

cletta sli:!g c3ör det nöch•ändi•Jt att qanska radii-:alt 01"arbeta 

cle ko111p.liceracle bestänmclser so!'l 1·e·1lerar b•"ool:attni nc,H,n i clc 

fall där utdelningen uppbärs av ett annat bolac_1. Vidare for

dras särsl:i Ida åtyärclcr för att säket·ställa en rimlig be

skattning i Sverige när utdelningen yår till aktieägare i 

utla1v1et. Med hän~;yn till de väsr,ntl i<Ja inr_Jrepp i nuvarande 

skattereo.1le1· so1" skull<' hli nöclvändi•Ja oro. man vill 

åstarlko!""lma de avsQddu li:ittnaderna <Jeno1;i tlttJi:irder pci 
bolaqsnivå har vi avstyrf:t. at.t såd;.:lncJ åt13ärder vidtas inor:1 

rnnen för <l8t aktui-:l l.'.-1 rJr(JV isoric·t .. 0,-:'tt~: inneb~:ir int.e Utt 

vi har ta<Jit st.ällnjn0 till hur ct:.t pcn:!un•.:nt. ~:;yster! fi.)r 

lindrinCJ i c:lubb•~lbeskattninqen bör LJt[\Jnnas. 

Vi har ri;ir-f~ftcr di~=.;kuti:cat nl ika 1;l1jli<Jh1.~t.er att. uppn ... ~ den 

önskade sti1·1ulan,;cff1_,f:ten qenor'l lättn(1<le1.· vid heskattn~~ 

av _t}U_[;hållens 1it.delninc1si nk01nster. J:nl i<Jt. vår uppfattning är 

clet intt-~ lärnpli•Jt att: so11 ett pruvisoriu1:1 införa f?t.t avt-i:!k

ni1v3ssy~~te1ri. av det :,laq son ti.l..ltinptlE> i l1t:l.andot. M!inqö 

fril~1or IJvhi)V(~r utt:edaE> yltf.:t-li<Jar(! innan r1<.1n kan t.-.:l stö.11-

nin<J till. 0111 c·tt så<l ... 1nt :..;yst:i:m böt- v.:~1.jos. Detto. ut1:sll1t.er 

int~ att di:~ provi::;ot·iska c1t9än.h~rncJ utforrias se.i att d(~ får 

v0rY..nir1C3at- soin för ak.t.ieä~;arnas di:-~!. n~:ira överi;nsstänner ini.:<~ 

<:~ffc•ktt"~r:na i 1.:!tt. avt~cJ.}-.ninq~;syste111. '.:'\1Zirtr.J1'.~ h.:.:ir.- vi funni.l 1-ttt. 

,-~n ~~Zulan ()Vf;'rf:'n~·..;stiimii1el:.;e i.:ir. ön~;kvärd, ·::.~ft1.:-c:;o1"'.1 d<~n ilr äqnu<l 
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att underlätta en övergång till ett p~rrnanent system för 

lindring i dubbelbeskattningen. 

Vi har övervägt två netoder för att 11ppnå de avsedda lättna

derna, nämligen skattereduktion och utdelningsavdrag. En 

skattereduktion innebär att aktieägarens franräknade skatt 

minskas med ett visst belopp (avdrag från skatten). Ett ut

delningsavdrag görs i deklarationen från den redovisade ut

delninqsinkomsten (avdrag från i.nk0msten). Vi hat- funnit att 

en skattereduktion är att föredra framför ett utdelningsav

drag med hänsyn till såväl inkomstprofilen som stimulans

effel:terna. 

Vi har därför föreslagit att lättnaderna skall medges form 

av en skattereduktion. Vi har nnvisat två olika modeller för 

den tekniska utfornningen, uoclellet:na .7\ och R. I fråga om 

båda modellerna har vi i första hand !~lyst effekterna vid 

en lättnadsnivå och statsfinansiell kostnadsram som ungefär 

motsvar·ar avt:äkning för halva holaqsskattc,n. Vi h"r <1ock 

även visat hur modellerna kan utformas vid tvi\ alternativa 

lättnadsnivåer, en lägre och en högre. 

Mode]~ har konstruerats med utCJilngspunl:t i de principer 

som lig9er· ti 11 yruncl för cle LLt länclska avräkniny<:<systenen 

och kan i själva verket ses son en starkt förenklad och 

schabloniserad form av avräkning. Skattereduktion ned~es 

r1ed ett belopp son motsvarar viss andel av utdelningsinkor:is

ten. Denna andel, reduktionssatsen, ninskar när aktieägarens 

beskattningsbara inkor.st - och därmr•d hans mar']inalskatt -

sliger. Avsikten är att reduktionssats0n i olika inkomstlä

gen skall kunna avläsas direkt från en tabell. Vid en lätt

nadsnivå sorn motsvat·ar avräkninq för halva bolaqsskatten på 

utdelade vinstl'1edel har tabellen följc.nde utseenclr,. 
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~1ode.l 1 A 

Statliqt beskattnin<Jsbar Recluktionssats 
inkonst (kr.) (skattelättnad i % av 

11otta9en utdeln in<J) 

36 000 45 
36 100 - 39 000 44 
39 100 - 4~ 000 43 
42 100 - 45 000 42 
45 100 - 48 000 41 
48 100 - 51 000 40 
51 100 - 54 000 39 
54 100 - 57 000 38 
57 100 - 60 000 37 
60 100 - 63 000 36 
63 100 - 66 000 35 
66 100 - 69 000 34 
69 100 - 72 000 33 
72 100 - 75 000 32 
75 100 - 78 000 31 
78 .LOO - 81 000 30 
81 100 - 84 000 29 
84 10 0 - 87 000 28 
87 100 - 90 000 27 
90 100 - 93 000 26 
93 100 - 96 000 25 
96 100 - 99 000 24 
99 100 - 102 000 23 

102 100 - 105 000 22 
105 100 - 108 000 21 
108 100 - 111 000 20 
111 100 - 1.14 000 l 'J 
114 100 - 117 000 18 
117 100 - 120 000 17 
120 100 - 140 000 16 
140 100 - 160 000 15 
160 100 - 180 000 14 
180 100 - 200 000 13 
200 100 - 220 000 12 
220 100 - 240 000 11 
240 100 - 10 
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F.xc1~pel: En person so<~ hat· en heskattnin]shar inko1'1st på 
100 000 kt·. får enlint tahel.len en skattercclukt.ion sol"\ l"lot
svarar 23 % av utdel~inysinkomsten. 

Tahcllen är avseclcl att tilläl"lpas så länge utclelningsinkol"ls

ten uppgår till höyst 10 000 Jr.r. Är inkomsten större, sänl:s 

recluktionssatsen mecl tre procentenheter för varje Cöljancle 

utclelningsskikt på 10 000 kr. Recluktionssatscn skall <lock 

aldrig sänkas lägra än till 10 %, 

F.xempcl: En beskattningsbar 
rar utdelning på 25 000 kr. 
första 10 000 kr., 20 % för 
sista 5 000 kr. 

inkomst på ·100 000 kr. inkludc
Reduktionssatsen är 23 % för cle 

nästa 10 000 kr. och 17 % på de 

För makar gäller att reduktionssalscn bestäms l"led hänsyn 

till clr>n högsta av r:iakan1as beskattnin<]shara inkomster. 

I !'10del 1 B är reduktionssatsen inte beroen<le av den totala 

beskattningsbara inkomstens storlek utan avtrappas endast 

rnccl stigande utdelningsinl:omst. Även mccl clenna modell är 

avsil:ten att aktieäqaren direkt från en tahel l sl:all kunna 

utläsa vilken reduktionssats SOi"\ gäller för honom. Vicl en 

lättnaclsnivå SOi"\ motsvarar avräkning för halva bolagsskattcn 

har vi för makar resp. ensamstående konstruerat ~öljande 

tahr>lle1:. 
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Sa11nanlaqcl utdel
ningsinkcimst 
(h.) 

0 - 1 000 
1 000 - 6 000 
6 000 

Utdelningsinkomst 
(kr.) 

0 - 500 
5 0 0 - 3 000 

J 000 -

16 

Modell !3, makar 

Skattereduktion 

45 % av 
450 kr. för 1 000 kr. och 25 % " 

l 700 " fi 000 " 10 % " 

Modell B, ensamstående 

Ska t terec.1 uk t ion 

utdelningen 
återstoden 

225 kr. för 
850 " 

45 % av utdelningen 
500 kr. och 25 ~ " återstoden 

) 000 " ] I) ~ " 

Exempe!: Två makar har en sammanlagd utdelningslnkomst på 
5 000 kr. ne är då berättic:1adc till en skattereduktion på 
totalt (450 + 25 % av 4 000=) l 450 kr. Recluktionsbeloppet 
fördelas mellan dem i förhållande till storleken av deras 
utdelningsinkomstcr. 

För.båda modellerna gäller föliande: 

a) Förslagen omfattar utdelning från börsnoterade svenska 

aktiP.bola<J och ut(1C!lni.ng fr~n sådana aktiefond.-:2r sorl 

huvudsakligen består av aktier i börsnotct-ade svenska 

akti'o'holag. 

h) fler,H. t. i<Jadc' ti 11 sl-:a t tercdu): t i on ät- fysiska ['Crson0r sor1 

virl utrlclnin<Jstillfället är· bosatta i Svcri9e. Ävcm ett 

döcisbc, e"ter elen SOJ:l vid ticlen för dödsfallet var bosatt 

i Sveriqe kan rlock under vissa förutsättningar få skatte

reduktion. 

c) Av ;n·aJ.:tis~:a skäl har vi föreslaqit att skattereduktion 

skall l'leclqes c:nc1ast i c:le fall ctå <len skattsl;yldi<Jes 

totala utdr.>lningsinb-'n~;t under året Uflpg&r till minst 

100 kr. 
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d) Vi har ansett att de nya reglerna bör samordnas med det 

nuvarande s.k. sparavdraget (800 kr. för ensamstående, 

1 600 kr. för makar) så att samma utdelningsbelopp i 

princip inte ger rätt till såväl skattereduktion som 

sparavdrag. Av praktiska skäl har vi förordat en regel 

som innebär att underlaget för skattereduktion schablon

mässigt skall minskas med hälften av det sparavdrag som 

aktieägaren har utnyttjat (dock högst med ett belopp som 

motsvarar halva utdelningen). 

e) De ovan återgivna tabellerna har, som nämnts, utformats 

så att skattereduktionen skall ge ungefär samma totala 

skattelättnader som ett system med avräkning för halva 

bolagsskatten. Vi har beräknat att den årliga statsfi

nansiella kostnaden för en skattereduktion av denna om

fattning - efter den föreslagna samordningen med sparav

draget - kommer att uppgå till 200-250 milj. kr. Vi har 

i betänkanclet 'också belyst hur de båda moclellerna kan 

anpassas till andra alternativa kostnadsramar. 

Vi har gjort bedömningen att båda modellerna är lämpade att 

ligga till grund för de provisoriska stimulansåtgärderna. 

Vi har inte ansett att den ena modellen bör ges ett bestämt 

förord framför den andra. 

Effekterna av de båda ovan presenterade modellerna för 

skattereduktion framgår av följancle tabell, som anger 

skatteminskningen i förhållande till nuvarande regler för en 

ensamstående person som inte har utnyttjat sparavdraget 

(lättnadsnivå =halv avräkning). 

2 Riksdage11 198018/. I sam/. Nr .N 
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Skatteminskning för ensamstående enligt modell A (kr.) 

Utdelnings
inkornst (kr.) 

Statligt beskattningsbar inkomst (kr.I 

50 000 80 000 110 000 150 000 250 000 

500 
1 000 
3 000 
6 000 

10 000 
25 000 
50 000 

200 
400 

1 200 
2 400 
4 000 
9 400 

17 000 

150 
300 
900 

1 800 1 
3 000 2 
6 900 4 

12 000 7 

100 75 50 
200 150 100 
600 4 50 300 
200 900 600 
000 1 500 1 000 
400 3 200 2 500 
200 5 700 5 000 

Skatteminskning för ensamstående enligt modell B (kr.) 

Utdelningsin
kornst (kr.) 

500 
1 000 
3 000 
6 000 

10 000 
25 000 
50 000 

Samtliga inkomstlägen 

225 
350 
850 

l 150 
1 550 
3 050 
5 550 

I kap. 7 har vi också tagit upp frågan om lättnader vid 

beskattningen av realisationsvinster på aktier. En tänkbar 

åtgärd är enligt vår mening att höja det s.k. schablonav

draget, dvs. det avdrag på l 000 kr. som får göras mot 

vinster som framkommer vid försäljning av s.k. äldre aktier 

(dvs. aktier som innehafts i minst två år). Vi anser att en 

sådan höjning kan få gynnsamma effekter. En svårighet är 

dock att vi ännu inte vet hur realisationsvinstreglerna för· 

aktier kommer att vara utformade i framtiden. Enligt våra 

huvuddirektiv skall vi utarbeta ett förslag till nya regler 

som är enklare än de nuvarande. En förutsättning för att en 

höjning av schablonavdraget skall kunna göras redan nu är 

att den inte föregriper resultatet av det fortsatta arbetet. 
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Ur denna synvinkel har vi bedömt att en höjning till 2 000 

kr. är möj 1 ig. 

19 

Beträffande ikraftträdandet av förslagen har vi utgått från 

att skattereduktion skall kunna medges i fråga om utdel

ningsinkornster som blir tillgängliga för lyftning efter 

utgången av år 1980. Vidare har vi ansett att en höjning av 

schablonavdraget vid realisationsvinstbeskattningen bör 

gälla i fråga om försäljningar som görs efter årets utgång. 
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F6RFATTNINGSF6RSLAG 

Morl<e l l !1 ------ -··· 

Försli'!g till 

Lag om skattereduktion för utdf'lning 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 ~ Skattf'rf'duktion för utdelnin'! medges fysisl'.a p<:t:c."rn•:>r 

och d8dsbon enligt bestämmelserna i denna lag. 

2 § Med utclelning avses utclelninq pen9<Jr sori ut•Jår p!. 

21 

a) aktie i svf'nskt aktieboliJ<j, 01'1 aktir:n vid dr,n ti.Jr;1inY.t cl!, 

utclelninyen blir tillgängli<J för lyftnin<J är inrr,<Jistrrcr·a.J 

vid Stccl'.hol!'1s fondbörs, och 

b) andel i svf'nsl'. aktief0ncl, ori fonden vicl in9årir1r,n "" r.k~. 

år då utdf'lnin<Jen blir till<Jängli<J för lyftnin<J huvwhaJ.'.I i

gen består av vid Stockholns fondbörs inr•'<Jistn,rade aY.t.ier 

i svenska aktiPhol<Jg. 

3 ~ UtclelninC) kiJn medföra rätt ti 11 sl:att••redul'.tion un.-lr,1: 

förutsättnin<] endast att 

a) utdelningen utgör intäkt av l:apital för elen skiittsY.yldi

ge och 

h) denne är sl:attskyldiq för utdelnin9en f'nl igt 53 § k~nriu

nalsl'.~ttelagen (1928:370) och 6 § lag-en (1947:576) Ol'1 stat

liy inl:omstskatt. 
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En delägare i ett handelsbolag eller i ett dödsbo, som i 

beskattningshänseende behandlas som ett handelsbolag, har. 

inte rätt till skattereduktion för den utdelning som har 

uppburits av bolaget eller boet. 

22 

4 § En skattskyldig har rätt till skattereduktion om han 

under beskattningsåret har haft reduktionsgrundande utdel

ning. Som reduktionsgrundande utdelning anses utdelningar 

som enligt 3 § kan medföra rätt till skattereduktion och som 

har blivit tillgängliga för lyftning under beskattningsåret, 

dock endast om den skattskyldiges sammanlagda utdelningar av 

detta slag under året har uppgått till minst 100 kr. 

Underlag för beräkning av skattereduktion är den reduktions

grundande utdelningen minskad med hälften av det extra av

drag som enligt 39 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370) 

har tillgodoförts den skattskyldige vid taxeringen. Om den 

reduktionsgrundande utdelningen är mindre än det extra av

draget, är underlaget hälften av den reduktionsgrundande 

utdelningen. 

För makar bestäms ett gemensamt underlag. Detta utgörs av 

summan av makarnas reduktionsgrundande utdelningar minskad 

med hälften av de extra avdrag som har tillgodof0rts makarna 

vid taxeringen. Om makarnas sammanlagda reduktionsgrundande 

utdelning är mindre än avdragen, är underlaget hälften av 

utdelningen. 

S § Det belopp varmed skattereduktion medges (reduktionsbe

loppet} utgör en viss procentuell andel av underlaget. An

delens storlek bestäms enligt följande tabell med hänsyn 

till den skattskyldiges beskattningsbara inkomst eller -

fråga om makar - den högsta av makarnas beskattningsbara 

inkomster enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 
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Statligt beskattningsbar Andel 
inkomst (kronor) (procent) 

36 000 45 
36 100 - 39 000 44 
39 100 - 42 000 43 
42 100 - 45 000 42 
45 100 - 48 000 41 
48 100 - 51 000 40 
51 100 - 54 000 39 
54 100 - 57 000 38 
57 100 - 60 000 37 
60 100 - 63 000 36 
63 100 - 66 000 35 
66 100 - 69 000 34 
69 100 - 72 000 33 
72 100 - 75 000 32 
75 100 - 78 000 31 
78 100 - 81 000 30 
81 100 - 84 000 29 
84 100 - 87 000 28 
87 100 - 90 000 27 
90 100 - 93 000 26 
93 100 - % 000 25 
96 100 - 99 000 24 
99 100 - 102 000 23 

102 100 - 105 000 22 
105 100 - 108 000 21 
108 100 - 111 000 20 
111 100 - 114 000 19 
114 100 - 117 000 18 
117 100 - 120 000 17 
120 100 - 140 000 16 
140 100 - 160 000 15 
160 100 - 180 000 14 
180 100 - 200 000 13 
200 100 - 220 000 12 
2 20 100 - 240 000 11 
240 100 - 10 
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Om underlaget överstiger 10 000 kronor, gäller följande. I 

fråga om det första beloppet på 10 000 kronor bestäms ande

len enligt tabellen. För varje följande skikt på 10 000 

kronor är andelen tre procentenheter lägre än i det före

gående skiktet. För ingen del av underlaget är andelen dock 

lägre än 10 %. 

Det för makar beräknade reduktionsbeloppet fördelas mellan 

dem efter storleken av vardera makens reduktionsgrundande 

utdelning. 

6 § I fråga om skattereduktion för utdelning tillämpas 2 § 

4 mom. femte och sjätte styckena uppbördslagen (1953:272). 

7 § Bestämmelserna i denna lag om makar tillämpas på skatt

skyldiga som taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. kommu

nalskattelagen (1928:370) och 11 § 1 mom. lagen (1947:576) 

om statlig inkomstskatt. 

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen 

enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk 

författningssamling, och tillämpas första gången i fråga om 

utdelning som tas till beskattning vid 1982 års taxering. 
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Modell B 

Förslag t i 11 

Lag om skattereduktion för utdelning 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 ·S Skattereduktion för utdelning medges fysiska personer 

och dödsbon enligt bestämmelserna i denna lag. 

2 § Med utdelning avses utdelning i pengar som utgår på 

25 

a) aktie i svenskt aktiebolag, om aktien vid den tidpunkt då 

utdelningen blir tillgänglig för lyftning är inregistrerad 

vid Stockholms fondbörs, och 

b) andel i svensk aktiefond, om fonden vid ingången av det 

år då utdelningen blir tillgänglig för lyftning huvudsak

! igen består av vid Stockholms fondbörs inregistrerade 

aktier i svenska aktiebolag. 

3 § Utdelning kan medföra rätt till skattereduktion under 

förutsättning endast att 

a) utdelningen utgör intäkt av kapital för den skattskyldige 

och 

b) denne är skattskyldig för utclelningen enligt 53 § krnnmu

nalskattelagen (1928:370) och 6 § la9en (1947:576) om s~at

lig inkomstskatt. 
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En delägare i ett handelsbolag eller i ett dödsbo, som i be

skattningshänseende behandlas som ett handelsbolag, har inte 

rätt till skattereduktion för den utdelning som har uppbu

rits av bolaget eller boet. 

4 § En skattskyldig har rätt till skattereduktion om han 

under beskattningsåret har haft reduktionsgrundande utdel

ning. Som reduktionsgrundande utdelning anses utdelningar 

som enligt 3 § kan medföra rätt till skattereduktion och som 

har blivit tillgängliga för lyftning under beskattningsåret, 

dock endast om den skattskyldiges sammanlagda utdelningar av 

detta slag under året har uppgått till minst 100 kronor. 

Underlag för beräkning av skattereduktion är den reduktions

grundande utdelningen minskad med hälften av det extra av

drag som enligt 39 S 3 mom. komrnunalskattelagen (1928:370) 

har tillgodoförts den skattskyldige vid taxeringen. Om den 

reduktionsgrundande utdelningen är mindre än det extra av

draget, är underlaget hälften av den reduktionsgrundande 

utdelningen. 

För makar bestäms ett gemensamt underlag. Detta utgörs av 

summan av makarnas reduktionsgrundande utdelningar minskad 

med hälften av de extra avdrag som har tillgodoförts makarna 

vid taxeringen. Om makarnas sammanlagda reduktionsgrundande 

utdelning är mindre än avdragen, är underlaget hälften av 

utdelningen. 

5 S Det belopp varmed skattereduktion medges (reduktionsbe

loppet) är 

a) för makar gemensamt 

om underlaget uppgår 
till högst 1 000 kronor: 

45 % av underlaget, 
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om underlaget överstiger 
1 000 kronor men inte 
6 000 kronor: 

om underlaget överstiger 
6 000 kronor: 

b) för övriga skattskyldiga 

om underlaget uppgår 
till högst 500 kronor: 

om underlaget överstiger 
500 kronor men inte 
3 000 kronor: 

om underlaget överstiger 
3 000 kronor: 
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450 kronor samt 25 % av 
den del av underlaget som 
överstiger 1 000 kronor, 

1 700 kronor samt 10 % av 
den del av underlaget som 
överstiger 6 000 kronor. 

45 % av underlaget, 

225 kronor samt 25 % av 
den del av underlaget som 
överstiger 500 kronor, 

850 kronor samt 10 % av 
den del av underlaget som 
överstiger 3 000 kronor. 

Det för makar beräknade reduktionsbeloppet fördelas mellan 

dem efter storleken av vardera makens reduktionsgrundande 

utdelning. 

6 § I fråga om skattereduktion för utdelning tillämpas 2 § 

4 mom. femte och sjätte styckena uppbörclslagen (1953:272). 

7 § Bestämmelserna i denna lag om makar tillämpas på 

skattskyldiga som taxeras med tillämpning av 52 § 1 mom. 

kommunalskattelagen (1928:370) och 11 § 1 mom. lagen (1947: 

576) om statlig inkomstskatt. 

Denna lag träder i kraft tre veckor efter cten dag, då lagen 

enligt uppgift på den har kommit ut från trycket Svensk 

författningssamling, och tillämpas första gången i fråga om 

utdelning som tas till beskattning vid 1982 års taxering. 
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1 INLEDNitlG 

Vårt arbete inom kapitalvinstkommitten (B 1979:05) inleddes 

våren 1979. Till våra uppgifter hör enligt huvuddirektiven 

(dir. 1979:27) att lägga fram förslag om ändra(le beskatt

ningsregler vid försäljning av aktier. 

Enligt beslut vid regeringssammanträdet den 14 februari 1980 

fick vi genom tilläggsdirektiv (dir. 1980:10) i uppdrag att 

pröva åtgärder för att lindra beskattningen av aktiebolagens 

utdelade vinster. Enligt tilläggsdirektiven skall vi också 

med förtur utarbeta förslag till prrwisot iska åt9ärder för 

att stimulera aktiesparandet. Vi lägger nu fram förslag till 

sådana provisoriska åtgärder. 

I fråga om de provisoriska åtgärderna anförde chefen för 

budgetdepartementet i tilläggsdirektiven bl.a. följande. 

Frågan om en övergång till ett nytt system för lindring i 
clubbelbeskattningen är komplicerad. Även om utredningsar
betet och efterföljande remissbehandling och lagstiftnings
arbete sker med stor skyndsamhet kan man reddn nu förutse 
att ett nytt system inte kommer att kunna sättas i kraft 
förrän om några år. Vissa åtgärder för att förbättra vill
koren för det sparande som sker genom placering av risk
villigt kapital i näringslivet behöver vidtas dessförinnan. 
Kommitten bör få i uppdrag att med förtur utarbeta förslag 
till provisoriska lättnader för aktiesparandet. 

Provisoriska åtgärdec 

Innan det är möjligt att ta ställning till frågan om en 
övergång till ett generellt system för lindring i dubbelbe
skattningen, måste alltså en rad frågor utredas. Jag fram
höll tidigare att det är angeläget att i avvaktan på resul
tatet av utredningsarhetet vidta mer kortsiktiga åtgärder i 
syfte att stimulera aktiesparandet. Komnitten bör få i upp
drag att med förtur behandla denna fråga. Atgärderna bör i 
första hand inriktas på lättnader i dubbelbeskattningen. 
Kommitten hör dock vara oförhindrad att i detta sammanhang 
överväga även vissa åtgärder på aktievinstbeskattningens 
område. Jag återkommer strax till den frågan. 
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Kommitten bbr redovisa alternativa förslag till åtgärder som 
avser lindring i dubbelbeskattningen. Förslagen måste utfor
mas så att de inte försvårar de ner långsiktiga ändringarna. 
I likhet med dessa kan provisoriska åtgärder tänkas inrik
tade på att ge lättnader antingen vid bolagens eller aktie
ägarnas beskattning. Båda alternativen bör studeras. 

Lättnader i bolagens beskattning kan få formen av en lind
ring i skattebelastningen på utdelade vinstmedel. Den ut
vidgning av Annell-avdraget som genomfördes hösten 1978 hade 
denna inriktning. Kommitten bör undersöka möjligheterna att 
införa ett provisoriskt avdrag för utdelning eller en till
fällig sänkning av bolagsskattesatsen som får betydelse även 
i fråga om sådana utdelningar som inte ger rätt till Annell
avdrag. Av den tidigare genomgången har framgått att sådana 
lösningar medför svårigheter i olika avseenden, bl.a. när 
utdelningen lämnas till andra bolag eller till aktieägare i 
utlandet. Kommitten hör göra en bedömning av om det trots 
svårigheterna är möjligt att utan större ingrepp i regelsy
stemet införa provisoriska regler av detta slag. 

Lättnader på aktieägarnivå kunde tänkas få fornen av ett 
särskilt sparavdrag för utdelningsinkomster. En annan lös
ning kan vara att undanta viss andel av utdelningsinkons
terna från beskattning eller att låta aktieägarna få rätt 
till en särskild skattereduktion som motsvarar viss procent 
av uppburen utdelning. Kom1~itten bör belysa vilka effekter 
sådana alternativa åtgärder kan få. Vidare måste klargöras 
bl.a. hur <le nya reglerna skall samordnas ned nuvarande 
sparavdrag och hur beskattningen av makar skall ske. 

Oavsett om åtgärderna inriktas på bolagens eller aktieägar
nas beskattning bör de begränsas till de fall då utdelning 
lämnas av svenska företag som är noterade på börsen eller på 
FondhancHareförenin9ens lista. Lättnacler på aktieägarnivå 
bör i första hand komma hushållen till del. Kommitten bör 
dock överväga on det är möjligt att med begränsade åtgärder, 
som inte medför några väsentliga ingrepp i nuvarande system, 
ge även instit<1tionella placerare del av vissa lättnader. 

En central fråga är självfallet hur pass omfattande lättna
derna bör vara. Det är angeläget att åstadkomma en verklig 
stimulans av a}:tiesparandet. Mot elen bakgrunden bör kom
mit.ten göra beräkningar s01~ belyser bl.a. de statsfinansi
ella och förclelningspolitiska effekterna av lättnader på 
olika nivåer. Den slutliga avvägningen av lättnadernas 
onfattning bör cläremot falla utanför utreclningsuppdraget. 

När kommitt6n överväger olika tekniska lösningar finns det 
anledning att ta del av cle erfarenheter som har gjorts 
andra länder där liknande åtgärder har vidtagits under se
nare tid. 
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Som jag tidigare anfört bör komMitt~n vid utformningen av 
sitt förslag till kortsiktiga åtgärder för stimulans av 
aktiesparandet vara oförhindrad att överväga även vissa 
ändringar i aktievinstbeskattningen. Jag vill här nämna 
möjligheten till viss utvidgning av det schablonavdrag -
f.n. 1 000 kr. - som medges vid beskattningen av vinster på 
äldre aktier. En förutsättning för sådana åtgärder är dock 
att de inte kan anses försvåra de långsiktiga ändringarna. 

Den fortsatta framställningen inleds med en redogörelse för 

de skatteregler som är av intresse sammanhanget (kap. 2). 

Vi redogör också för aktiestockens fördelning på olika ka

tegorier av institutionella placerare och på hushåll i olika 

inkomstgrupper m.m. (kap. 3). Därefter behandlar vi företa

gens behov av riskkapital (kap. 4) och hushållens utbud av 

riskkapital (kap. 5). Vi for-tsätter- med att ge exempel på 

utländska åtgärder soM har till syfte bl.a. att åstadkomma 

lättnader i dubbelbeskattningen av utdelade vinstmedel (kap. 

6). 

Efter denna redovisning preciserar vi i kap. 7 utgångspunk

terna för vårt arbete. I samma kapitel analyserar vi olika 

former av provisoriska lättnader som skulle kunna J.:omr:ia bo

lagen och de aktieägande hushållen till del, varefter vi 

lägger- fraM våra förslag till åtgärder. 

Ett avslutande kapitel innehåller bl.a. en komr:ientar till 

den föreslagna lagtexten (kap. 8). 
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2 NUVARANDE BESKATTNINGSREGLER 

I vårt land är aktiebolagens vinster underkastade s.k. eko

nomisk dubbelbeskattning. Nettovinsten beskattas först hos 

bolaget. Därefter sker·beskattning hos aktieägarna när 

vinstmedel delas ut till dem. Detta brukar kallas det 

klassiska systemet för beskattning av bolagsvinster. 

Dubbelbeskattningen upprätthålls dock inte fullt ut. Det 

första ledet kan lindras genom det s.k. Annell-avdraget. De 

regler som gäller för beskattningen av utdelningsinkomster 

(t.ex. sparavdraget) kan få till effekt att det andra ledet 

i dubbelbeskattningen lindras. 

2.1 Det utdelande bolagets beskattning 

Enligt 10 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

SIL, är statsskattesatsen 40 % för bl.a. svenska aktiebo

lag. Bolaget får vid den statliga taxeringen avdrag för den 

kommunalskatt som har påförts bolaget under beskattnings

året. Vid en kommunal utdebitering på 30 kr. blir därför den 

sammanlagda skattesatsen (30 + 40 % av 70 =) 58 %. 

Den ekonomiska dubbelbeskattningen medför att en kapitalan

skaffning genom nyemission blir dyrare än en kapitalanskaff

ning genom lån. Annell-avdraget infördes för att underlätta 

bolagens anskaffning av riskkapital genom att göra de båda 

formerna av kapitalanskaffning mer likvärdiga i kostnadshän

seende. Avdragsbestämrnelserna finns i lagen (1967:94) om av

drag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning (Annell

lagen). 

Annell-reglerna innebär att ett aktiebolag kan få ett visst 

avdrag för utdelning som lämnas på nyemitterade aktier. 

Efter den utvidgning av avdragsutrymmet som gjordes hösten 

1978 medges ett totalt avdrag som är lika stort som det 

3 Riksdagen 1980/8/. I samt. 1\'r 39 
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belopp som har betalats in för de nya aktierna. Avdraget 

får fritt fördelas under den 20-årsperiod som följer efter 

emissionen. Avdraget får dock inte något år överstiga 10 % 

av det inbetalade kapitalet och det· får inte heller över

stiga den utdelning som samma år belöper på de nyemitterade 

aktierna. 

I förarbetena till Annell-lagstiftningen fastslogs att av

drag i princip borde vägras när utdelningen lämnas till en 

aktieägare som är befriad från skatt på utdelningen men är 

skattskyldig för ränteinkomster {se vidare avsnitt 7.2.2). 

Som vi strax skall återkomma till är aktiebolagen i många 

fall befriade från skattskyldighet för mottagen utdelning 

enligt bestämmelser som finns i anvisningarna till 54 S 

kommunalskattelagen (1928:370), KL. En samordning mellan 

Annell-reglerna och bestämmelserna i anvisningarna till 54 S 

KL har ansetts nödvändig. Av praktiska skäl har det inte 

ansetts möjligt att göra avdragsrätten för den utdelning som 

lämnas till varje särskild aktieägare beroende av just den 

aktieägarens ska ttes i tua t ion. I stället har samordningen 

genomförts med hjälp av relativt grova schablonregler. Dessa 

finns i 7 § Annell-lagen och har, efter ändringar som gjor

des förra året, följande innebörd. 

Avdragsrätten prövas i två steg. Avdrag vägras i första hand 

för utdelning på aktier som ägs av 

a) svenskt förvaltningsföretag vars innehav motsvarar mer än 

50 % av röstetalet för samtliga aktier i det utdelande 

bolaget och 

bl svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening vars 

innehav motsvarar 25 % eller mer av röstetalet för samt-

1 iga aktier i det utdelande bolaget, om företaget inte 

visas vara skattskyldigt för utdelningen. 

För utdelning på övriga aktier medges avdrag under förut

sättning att minst 50 % av dessa övriga aktier ägs av en 

eller flera av följande kategorier av aktieägare: 
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a) annan än svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förPning 

eller utländskt bolag, 

35 

b) förvaltningsföretag vars innehav motsvarar högst 50 % av 

röstetalet, 

c) svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som 

visas vara skattskyldig för utdelningen och 

d) utländskt bolag som beta.lar kupongskatt för utdelnihgen 

med helt eller reducerat belopp. 

2.2 Aktieägarnas beskattning 

2.2.l Hushållen 

Utdelning på aktier utgör i regel intäkt av kapital (38 § 

1 mom. KL). I vissa fall skall utdelningen dock behandlas 

som rörelseintäkt (punkt 2 av anvisningarna till 28 §KL). 

Om någon avyttrar en rätt till utdelning utan att samtidigt 

överlåta aktien, behandlas vederlaget för utdelningsrätten i 

regel som intäkt av kapital. Den som har förvärvat en sådan 

fristående rätt och lyfter utdelningen från bolaget skall 

som intäkt av kapital redovisa skillnaden mellan utdelningen 

och vederlaget för utdelningsrätten. 

En fysisk person är enligt 53 § 1 mom. KL och 6 § 1 mom. SIL 

skattskyldig för aktieutdelning om han vid utdelningstill

fället är bosatt i Sverige. Om han är bosatt utomlands, är 

han däremot inte skattskyldig enligt KL och Sit för kapital

intäkter. På aktieutdelning som uppbärs av en utomlands bo

satt person utgår i stället kupongskatt med 30 % (om inte 

skattesatsen är nedsatt genom dubbelbeskattning~avtal). 

Från suMman av utdelningsintäkter och andra kapitalintäkter 

medges enligt 39 § 1 mom. KL avdrag för förvaltningskostna

der och för låneräntor som inte skall hänföras till någon 

annan förvärvskälla. Uppkommer underskott, är detta avdrags

gillt som allmänt avdrag. Om kapitalintäkterna överstiger 

förvaltningskostnader och räntor, får en fysisk person göra 
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ett extra avdrag enligt 39 § 3 mom. KL, det s.k. sparavdra

get. 

Ett sparavdrag infördes redan år 1955. Syftet var både att 

stimulera sparandet och att förenkla taxeringsarbetet. Av

draget var ursprungligen 100 kr. för en ensamstående person 

och 200 kr. för makar. Senare har avdraget successivt höjts 

och det uppgår numet·a ti 11 800 kr. för ensamstående och 

1 600 kr. för makar. Sparavdraget får inte överstiga skill

naden mellan kapitalintäkterna och de avdragsgilla kostna

derna. Avdraget får alltså inte leda till underskott. Makar 

får fritt fördela avdraget mellan sig. 

Avkastning på aktier kan erhållas inte bara i form av utdel

ning (direktavkastning) utan också genom värdestegring. ~ea

liserad värdestegring på aktier beskattas enligt realisa

tionsvinstreglerna i 35 § 3 mom. Kl.. Dessa fick sin nuvaran

de principiella utformning genom lagstiftning våren 1976. 

Man skiljer mellan aktier som har innehafts mindre än två år 

(nya aktier) och aktier som har innehafts två år eller mer 

(äldre aktier). När nya aktier avyttras beskattas hela den 

framräknade vinsten. Vid avyttring av äldre aktier är 40 % 

av vinsten skattepliktig. Beskattningen träffar den nomi

nella vinsten. Indexuppräkning av anskaffningskostnaden 

medges alltså inte. Avdrag för förlust på nya och äldre 

aktier medges på motsvarande sätt med 100 % resp. 40 % av 

den nominella förlusten. Från skattepliktig vinst på äldre 

aktier medges ett särskilt schablonavdrag. Avdragsbeloppet 

uppgår numera till 1 000 kr. 

För beräkning av anskaffningskostnaden för äldre aktier 

finns en regel om genomsnittsberäkning och en särskild 

schablonregel. Enligt den förstnämnda regeln skall man som 

anskaffningsvärde för en äldre aktie ta upp den genomsnitt

liga anskaffningskostnaden för samtliga äldre aktier av sam

ma slag som den avyttrade. Vid beräkningen måste hänsyn tas 

till de tillskott och avyttringar av aktier av ifrågavarande 

slag som har skett sedan den skattskyldige först förvärvade 
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någon av aktierna. Genomsnittsberäkningen är obligatorisk 

för sådana aktier som inte är noterade på börs eller före1~ål 

för liknande notering. Vid avyttring av noterade aktier har 

den skattskyldige rätt att stället tillämpa den särskilda 

schablonregeln. Enligt denna regel får anskaffningskostnaden 

bestämmas till hälften av den nettolikvid som erhålls för 

aktien eller andelen. Detta betyder att <len skattepliktiga 

vinsten tas upp till (40 % av 50 % =) 20 % av 

nettolikviden. 

För att underlätta övergången till 1976 års regler har man 

infört särskilda hjälpregler för beräkning av anskaffnings

kostnaden för sådana aktier som hade innehafts under minst 

fem år när de nya reglerna hörjade tillämpas. Hjälpreglerna 

innebär att den skattskyldige har rätt att vid genomsnitts

beräkningen utgå från vissa schablonvärden i stället för den 

faktiska anskaf':ningskostnaden. 

Vid beskattningen av makar behandlas kapital inkomster och 

realisationsvinster som Il-inkomst. I avsnitt 7.3.1.3 åter

kommer vi ti 11 <le regler som gäl ler för beskattning av 

B-inkomster. 

Det finns anledning att i detta sammanhang erinra om att 

särskilda skattelättnader medges inom rdmen för det s.k. 

värdesäkra lönsparandet. Bestämmelserna finns i lagen 

(1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer. T)e inne

bär att en s.k. sparskattereduktion medges med 20 % av det 

belopp som har satts in på lönsparkonto och mecl - numera -

30 % av belopp som har betalats in på aktiesparkonto och vid 

årets utgång motsvaras av andelar i aktiesparfond enligt 

la<Jen (1978:428) om aktiesparfonder eller innestår på konto 

för inköp av sådana andelar. Vissa förutsättningar måste 

vara uppfyllda för att sparskattere<luktion skall medges. En 

förutsättning är att sparandet sker regelbundet genom minst 

sex månadsinsättningar. Sparskatterecluktion får enligt 

huvudregeln inte beräknas på högre sparbelopp än 4 000 kr. 

Räntan på sparkontomeclel är skattefri och för aktiefonclspa-
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randet finns regler som medför skattefrihet för värdesteg

ring på fondandelar som har innehafts minst fem år. Aktie

sparfonderna lämnar inte utdelning till fondandelsägarna. 

2.2.2 Institutionella placerare m.fl. 

38 

Om man i ett system som bygger på principen om dubbelbe

skattning beskattar aktiebolagen för de vinstmedel som de 

uppbär från andra aktiebolag i form av utdelning, kommer 

sådana vinstmedel att beskattas två eller flera gånger inom 

bolagssektorn innan de också beskattas hos aktieägare utan

för bolagssektorn. En sådan beskattning i tre eller flera 

led brukar kallas kedjebeskattning. Till en början försökte 

man nästan helt förhindra kedjebeskattning. Enligt KL gällde 

ursprungligen att svenska aktiebolag - med undantag för 

bl.a. banker och försäkringsföretag - var befriade från 

skatt på alla utdelningsinkomster. Med tiden har skattefri

heten av olika skäl begränsats. Vi har numera ett ganska 

komplicerat regelsystem som innebär att kedjebeskattning 

eller frihet från kedjebeskattning är beroende av bl.a. det 

aktieägande företagets verksamhet och aktieinnehavets stor

lek. Bestämmelserna finns i anvisningarna till 54 § KL. De 

kan sammanfattas enligt följande: 

a) S.k. förvaltningsföretag är i princip skattskyldiga för 

mottagen utdelning men kan undgå beskattning genom att 

omedelbart vidareutdela medlen. Med förvaltningsföretag 

menas här företag som uteslutande eller så gott som uteslu

tande förvaltar värdepapper o.d. Bland förvaltningsföretagen 

intar investmentföretagen en särställning. De kan fondera 

20 % av mottagen utdelning utan att skattefriheten går för

lorad. 

b) Bankföretagen är princip befriade från skatt på utdel

ning som belöper på s.k. organisationsaktier men är skatt

skyldiga för utdelning på andra aktier. Detsamma gäller 

företag som bedriver annan s.k. penningrörelse (t.ex. handel 

med värdepapper). 
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c) Ett försäkringsföretag som utgör skadeförsäkringsanstalt 

i KL:s mening är fritaget från beskattning när utdelningen 

belöper på organisationsaktier. För livförsäkringsanstal

terna finns inte någon bestämmelse om skattefrihet i anvis

ningarna till 54 § KL. Den del av deras nettointäkt av ka

pital- och fastighetsförvaltning som belöper på pensions

försäkringar är dock undantagen från beskattning enligt 30 S 

2 mom. KL. 

d) För övriga rörelsedrivande företag gäller att de i prin

cip är befriade från skatt på utdelning under förutsättning 

att aktieinnehavet det utdelande bolaget r1otsvarat- minst 

25 % av röstetalet för saritl iga aktier i detta bolag eller 

betingas av det mottagande bolagets jordbruk, skogsbruk 

eller rörelse. Utdelning på övriga aktier, s.k. kapitalpla

ceringsaktier, är skattepliktig. 

Försäkringsföretagen, investmentföretagen och vissa andra 

förvaltningsföretag samt rörelsedrivande företag som har 

kapitalplaceringsaktier brukar räknas till de s.k. institu

tionella placerarna. Till denna grupp hör också aktiefon

derna, Allmänna pensionsfonden och vissa stiftelser. Vanliqa 

aktiefonder beskattas i princip för sina utclelningsinkonster 

men får avdrag för utdelning sorn lämnas till fondandels

ägarna (punkt 7 av anvisningarna till 38 § och punkt 4 av 

anvisningarna till 39 §KL). Utdelning som tillfaller 

aktiesparfond är däremot skattefri hos fonden. Allmänna 

pensionsfonden är numera helt befriad från skattskyldighet 

för utclelninqsinkomster (53 § 1 riori. första stycket punkt ci 

KL). Detsamma 9äller vissa s.k. kvalificerat allmännytti•Ja 

stiftelser (53 § 1 mom. första stycket punkt e KL). 

När det gäller skattskyldiqhet för värdeste9ringsvinster på 

aktier måste man skilja mellan aktier so•~ utgöt· omsättninys

tillgångar hos säljaren och andra aktier. Vinsten på aktier 

av det förstnämnda slaget beskattas som rörelse intäkt medan 

vinster på övriga aktier i regel beskattas enli9t realisa-
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tionsvinstreglerna i 35 S 3 mom. KL (se beträffande dessa 

regler avsnitt 2.2.l ovan). Liksom när det gäller utdel

ningskomster är dock Allmänna pensionsfonden och de kvali

ficerat allmännyttiga stiftelserna befriade från skatt på 

realisationsvinster. Aktiefonder beskattas för vinster på 

nya aktier men är däremot befriade från skatt på vinster son 

framkommer vid avyttring av äldre aktier (54 § första 

stycket punkt j KL). 
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3 AK7I~ÄGANDE7 

De börsnoterade företagen svarar för mer än hälften av den 

svenska in<lustrins totala förädlingsvärde. Även med andra 

mått mätt - antal anställda, investeringar, export m.n. -

representerar dessa företag en betydande del av det svenska 

näringslivet. 

F.n. är aktierna 98 bolag inregistrerade på Stockholms 

fondbörs. Av de 98 börsföretagen är 11 banker och försäk

ringsbolag medan 19 tillhör kategorin investmentbolag 

("rena" och "blandade"). De inregistrerade aktierna noteras 

på den s.k. A-listan. Ytterligare 38 bolags aktier noteras 

på Svenska fondhandlareföreningens lista (fondhandlarlis

tan). 

Fr.o.n. den l januari 1980 gäller nya regler för handeln med 

värdepapper Sverige. Enligt <le nya reglerna förbehålls 

fondbörsverksamheten Stockholms fondbörs. Fondhan<llarlistan 

får finnas kvar bara övergångsvis. Avsikten är att det i 

fortsättningen skall finnas två kurslistor (A:I och A:II) 

vid Stockholns fondbörs. På vilken lista ett visst bolags 

aktier skall notet"as blir beroende av bl.a. aktiekapitalets 

stor-lek och aktiernas spridning. 

Kursvärdet av de noterade aktierna var elen 30 juni 1980 ca 

52 miljarder kr. Av detta värde kan ca 40 % uppskattas falla 

på hushållen, ca 15 % på investmentföretag, 10-15 % på för

säkringsför-etag och lika nycket på övriga för-etag. Ytter

ligare ca 10 % kan hänföras till AP-fonden, vissa bankers 

pensions- och personalstiftelser, andra enskilria stiftelser 

m.n. samt aktiefonder. Återstående ca 10 % belöper på 

offentligrättsliga ägare (konmuner, myndigheter m.m.), in

tresseorganisationer, utländska ägar-e m.fl. 
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Aktiv Placering AB sammanställer regelbundet material från 

flera källor om olika placerarkategoriers köp av aktier 

(inkl. nyteckning av aktier och konvertibla skuldebrev). 

skilda sammanhang har uppgifter för tiden t.o.m. år 1977 

redovisats 1 l. I tabell 3:1 redovisas siffror också 

för åren 1978 och 1979. 

llsou 1978:13 bil. 3 (t.o.m. år 1976), ~orsten Carlsson 
Aktiemarknadens roll {Aktiespararnas skriftserie nr 7, 
Stockholm 1979) och expertrapport av Boman & Låftman i SOU 
1979:9 



Nyemissioner och 
nyintrodukt~oner 
av aktier a) 

varav konvertibla 
skuldebrev 

"'E'l'TOKÖP: 

Tabell 3:1 

1968 1969 

60 413 

Olika placerares köp av börsaktier (A-listan och fondhandlar
listan, milj.kr.) 

197C 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

47 182 210 177 393 861 1476 662 364 

44 138 303 342 

1979 
(prel.) 

907 

61 

Uirsi:ikringsföretag, 33 109 113 106 183 235 176 213 282 272 196 352 
inv,'strr,entf.;ii;:etag b, 176 149 - 18 196 113 114 70 293 84 98 85 256 
ciklietoncier"; 9 11 15 26 33 10 7 130 163 62 24 44 
"valutautlänningar" -25 - 85 - 28 - 45 -150 - 68 -137 - 88 -114 -125 -150 -107 
,l;i'-fonden · 232 197 293 221 96 82 
övriga c; -133 229 - 35 -101 31 -114 45 116 768 134 113 280 

Sumn1a nye~issioncr 

och nyintrod. 60 

i\ällw. Aktiv Placering AB 

4 13 47 182 210 177 393 861 1476 662 364 907 

:-i. 

o ~otsvarande l10lopp för år 1980 kommer enligt hittills tillgängliga uppgifter att understiga 100 milj .kr. 
Preliminära beräkningar har gjorts för nettoköp av investmentföretag, aktiefonder och övriga 
Uppskattad restpost 

~ 
0 
"!' -\&) 
QC 

~ .... 
;,;,. 
\&) 

+-
'.,; 
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Av tabellen framgår bl.a. att investmentföretagen och -

framför allt - försäkringsföretagen fortsätter att uppträda 

som nettoköpare. Dessa placerare har de senaste åren köpt 

aktier !'led belopp som betydligt överstiger vad som belöper 

på dem i fråga OM nyteckningar. 

Aktiefondernas betydelse på aktiemarknaden ökade starkt i 

mitten av 1970-talet. Under senare år har denna utveckling 

dämpats, detta trots att åtskilliga aktiesparfonder har 

bildats inom ramen för det s.k. värdesäkra lönsparandet. 

Under år 1979 tillfördes aktiesparfonderna närmare 130 milj. 

kr. i kapital från allmänheten. Bakom siffran 44 milj. kr. i 

nettoköp av aktier för aktiefonder år 1979 döljer sig därför 

en betyclande inlösen av anclelar i vanliga aktiefonder. Denna 

utveckling har fortsatt under innevarande år. 

I gruppen "övriga" ingår hushållen men också rörelsedrivancle 

företag, stiftelser m.fl. ~otalt sett har de som tillhör 

denna kategori under hela 1970-talet - bortsett från det 

stora emissionsåret 1976 - antingen nettosålt aktier eller 

nettoköpt aktier f'led belopp som väsentli<Jt un<lerr;tiger deras 

andel av nyeMissionsvolyrnen. Saf'ltidigt vet l'lan att vissa 

förhållanclevis stora placerare, som ingår i <Jruppen r1en som 

li<Jger utanför hushållscektorn, har varit nettoköpare av 

akti<2r. Det finns clärför fog för att anta att hushållen 

under senare år stadigt har minskat sin anclel av aktie-

s tocken. Redömn ingen att hushållens andel f. n. inte uppgår 

till mer än ca 40 % grundas på bl.a. detta föt·hållande. 

Del finns vissa undersökningar om aktieäganclets spridning 

inom husbållssektorn. Av intresse här är i första hand det 

material som fil. clr. Roland Spånt redovisat i sin rapport 

om den svenska förmögenhetsfördelningens utveckling. 

Rapporten har utarbetats på uppdrag av utredningen (Fi 

1975:03) om löntagarna och kapitaltillväxte~ och den 
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återfinns i SOU 1979:92), 

Spånts rapport grundas på en deklarationsundersökning för 

inkomståret 1975. Undersökningen utformades som ett tillägg 

till Statistiska centralbyråns årliga inkomstfördelnings

undersökning. Deklarationer från ca 8 000 hushåll samlades 

in och bearbetades. Ett "vanligt" urval skulle ha <Jett ett 

otillförlitligt resultat i fråga om aktier och andra till

gångar som erfarenhetsmässigt är ojämnt fördelade och av 

denna anledning överrepresenterades de förmögna hushållen 

starkt. Av de 8 000 hushållen bestod således ca 3 000 av ett 

särskilt "förmögenhetstillägg" medan övriga 5 000 utgjorde 

ett slumpmässigt, stratifierat urval av "vanliga" hushåll. 

Enligt Spånts undersökning innehades ca 1/3 av värdet av 

hushållens sammanlagda innehav av börsaktier3) av hus-

håll med en skattepliktig (netto)förmögenhet på minst 1 

milj. kr. Ca 3/4 av värdet hänförde sig till hushåll med en 

förmögenhet över gränsen för förmögenhetsskatt, 200 000 kr. 

Hushållens börsaktier fördelades också på storleksklasser. 

Det visade sig att ca 1/4 av värdet av hushållens börsaktier 

hänförde sig till hushåll med högst 100 000 kr. i börs

aktier. Ytterligare ca 1/4 belöpte på hushåll med mellan 

l 00 000 kr. och 300 000 kr. i börsaktier medan den reste

rande h~lften innehades av hushåll med aktieinnehav på mer 

än 300 000 kr. 

2lrnom den nämnda utredningen förbereds f.n. en rapport 
som komner att innehålla ett mer detaljerat material on 
aktieägandet i Sverige. 

3 lr Spånts undersökning avses mecl börsaktier aktier i 
bolag som noteras på A-listan och fonclhandlarlistan samt 
andelar i aktiefonder och aktiesparklubbar. 
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Enligt Sp&nts undersökning deklarerade 334 000 hushåll 

innehav av börsaktier vid 1976 års taxering4). Detta 

motsvarar 8 % av alla hushåll. De 334 000 hushållen 

fördelade sig efter "portföljstorlek" på följande sätt. 

Tabell 3:2 

Värde (kr.) 

300 000 -
100 000 - 300 000 

25 000 - 100 000 
5 000 - 25 000 

1 - 5 000 

Antal ( % ) 

3 I 3 
8 

23 
25 
40 

..f(i 

4)1 vissa andra undersökningar - som inte grundas på 
deklarationsmaterial - har antalet aktieägare uppskattats 
till närmare 1 miljon. Spånt anger i sin rapport (SOU 1979:9 
s. 53ff} några tänkbara förklaringar till de skilda uppgif
terna. Medan Spånts undersökning avser hushåll som dekla
rerat innehav av börsaktier, har man i andra undersökningar 
ofta uppskattat antalet individer som upplever sig som 
aktieägare. Antalet ägarhushåll underskattas sannolikt i en 
deklarationsundersökning eftersom åtskilliga aktieägare är 
befriade från deklarationsskyldighet (främst pensionärshus
håll med låga inkomster). Därtill kommer de som underlåtit 
att deklarera sitt aktieinnehav eller redovisar innehavet 
under felaktig rubrik (andel i aktiefond kan t.ex. hänföras 
till "andel i ekonomisk förening" eller "övrig tillgång"). I 
sammanhanget kan nämnas att statens industriverk i en utred
ning (SIND 1980:5) redovisat material som ger vid handen att 
antalet "små" aktieägare har ökat under en följd av år allt
medan h11shål lens andel av aktiestocken minskat. 
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Av Spånts rapport framgår inte hur börsaktierna eller utdel

ningarna fördelar sig på olika inkomstgrupper. Vi har ansett 

det angeläget att på denna punkt göra en kompletterande un

dersökning (1975 års undersökning), baserad på samma data

material som Spånt har använt. Vi har också genom statis

tiska centralbyrån tagit fram material om sambandet mellan 

hushållens inkomster och utdelningar år 1978 (1978 års un

dersökning). Detta material grundas på 1978 års inkomstför

clelningsundersökning. Statistiska centralbyråns uppgiftsin

samling för det särskilda tilläggsurvalet av förmögna hus

håll är ännu inte fullt avslutad. Det urval som har stått 

till vårt förfogande har därför - till skillnad mot urvalet 

i 1975 års undersökning - i~te innehållit något särskilt 

förmögenhetstillägg utan bestått av närmare 10 000 "vanliga" 

hushåll. 

I både 1975 och 1978 års undersökningar är hushållen förde

lade på två kategorier, ensamstående och gifta/sar.imanboende 

(ett annat hushållsbegrepp används i taxeringssammanhang). I 

båda undersökningarna - och framför allt i 1978 års under

sökning - ingår i urvalet bara ett litet antal ensamstående 

skattskyldiga med ut<'lelningar 5 ). Det är därför för 

kategorin ensamstående vanskligt att <'lra slutsatser om sam

ban<'let mellan utdelning och inkomst. För kategorin gifta/ 

sammanboende kan <'läremot redan på basis av det f. n. till

gängliga materialet <'!ras vissa slutsatser. Sålun<'la visar 

tabell 3:3 spridningen av aktieägan<'let i olika inkomst

grupper medan tabell 3:4 visar sambandet mellan ut<'lelnings

inkomstens storlek och beskattningsbar inkomst. 

5)Med utdelning avses i 1975 och 1978 års undersökningar 
bara utdelning från bolag på A-listan och fondhandlarlis
tan. 
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Tabell 3:3 

Statligt beskattningsbar 
inkomst för make/samman
boende ned den högsta 
inkomsten (kr.) 

100 - 40 000 
40 000 - 60 000 
60 000 - 80 000 
80 000 - 100 000 

100 000 - 150 000 
150 000 -

Tabell 3:4 

Makarnas/saMnan
boe ndes sanMan
lagda utdelning 
(kr. l 

1 -
401 -

l 60 l -
( 4 001 -

0 
400 

1 600 
4 000 

l 

Andel makar/sammanboende 
med utdelningsinkomst år 
1978 (%) 

4,6 
5,3 
8,7 

16 
27 
42 

Statligt beskattningsbar inkomst 
inkomståret 1978 för make/samman
boende med den högsta inkomsten 
(kr.) 

Nedre Median Övre 

48 

kvartil kvartil 

30 000 50 000 65 000 
45 000 60 000 80 000 
55 000 65-70 000 95 000 
60 000 75 000 10 5-110 000 

(90 000 l 

Av tabell 3:4 frangår hl.a. att för hälften av de gifta/san
manhoende hushållen i utdelningsintervallet 1 601-4 000 kr, 
var hushållets högsta statligt beskattnin<Jsbara inkomst 
lägre än 75 000 kr. I fråga om en fjärdedel av dessa hushåll 
var denna inkomst lägre än 60 000 kr. och i fråga om en 
fjärdedel högre än 105-110 000 kr. Förmögenhetstillägget 
saknas, som redan nämnts, i 1978 års undersökning och det är 
därför inte meningsfullt att ange motsvarande värden i högre 
utdelningsintervall. En motsvarande beräkning på grundval av 
1975 års undersökning qer dock vid handen att medianvärdena 
fortsätter att stiga även för större utdelningsinkomster än 
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4 000 kr. Enligt 1975 års undersökning var således median
värdet för giftas/sammanhoendes sammanlagda statligt taxe
rade inkomst - den inkomstvariabel som fanns tillgänglig -
100 000 kr. i utdelnlngsintervallet 1 601-4 000 kr. och 
130 000 kr. i utdelningsintervallet 12 001-50 000 kr. 

49 

Varken 1975 eller 1978 års undersökning är särskilt till

förlitlig när det gäller att uppskatta skatteuttaget rå hus

hållens utdelningsinkomster. Vi har ändå gjort en sådan 

uppskattning och koJT1mit till en "genomsnittlig" marginal

skattesats på ca 70 %. Med "genoJT1snittlig" marginalskatte

sats avser vi de för hushållen tillämpliga marginalskatte

satserna "vägda" efter storleken av resp. hushålls utdel

ningsinkomst. En beräkning av skatteuttaget på hushållens 

hela utdelningssumma bör således ge ett lägre värde än 

70 %. 

Ändringar i skatteskalor och många andra förhållanden gör 
att uppskattningen. av den genomsnittliga marginalskatte
satsen blir osäker. Det förhållandet att skatteuttaget 
alltid beräknats med utgångspunkt i den högsta beskattnings
bara inkomsten påverkar t.ex. resultatet, i vilken riktning 
är dock inte helt givet. Vid uppskattningen har hänsyn inte 
tagits till effekten av begränsningsregeln (80/85-procent
regeln) och sparavdraget. Sparavdraget hetyder ganska mycket 
för det sammanlagda skatteuttaget. Enligt 1978 års under
sökning redovisade ca 250 000 hushåll utdelningar (300 000 
hushåll i 1975 års undersökning). Av de hushåll som inte 
redovisade några utdelningsinkomster utnyttjade endast ca en 
fjärdedel hela sparavdraget (dvs. med 800 resp. 1 600 kr.). 
Motsvarande andel för hushåll med aktieutdelningar var ca 
två tredjedelar. Denna andel framstår som hög mot bakgrund 
av att en stor del av dE! aktieägande hushållen har blygsamma 

·utdelningsinkomster. Så var t. ex. enligt både 1975 och 1978 
års undersökningar andelen hushåll med mindre än 100 kr. 
resp. 1 000 kr. i utdelningar 25-30 % resp. ca 65 % av alla 
hushåll med utdelningar. En motsvarande uppskattning be
tr~ffande 1980 års utdelningsinkomster bör ge något lägre 
andelar eftersom utdelningarna på grund av höjd genomsnitt
lig direktavkastning har ökat kraftigt de senaste två 
åren. 

4 Riksdagen 1980/81. 1 sam/. Nr 39 
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4. 1 

UtlCl•: .. r 1970-talet hai- clet ,;h=tt , .. ,n omfattande försvagnin9 av 

hörsförr~t,:Hj(::n~~ soliditet, dv~;. E.\r; riinskni.nlJ av det egna 

ka;·,it·.al:>t-.s andc,J .:w ,let tot0.:a kapit:;ilet. 01'1 denna utveck-. 

lin<J fo1:t,;<ltter äventyr,·~o U:'ireta<Jens förrn<'lya till kapital

fi_)rsi)r-jnin~1 uch clär1':1cd ocksH~ inve!":terinyarna och sysscl

sättninql:n. 

f'e fal.lan,~e soli<lit.etstalen fra:·o<Jår av tabell 4:1. Oen 

översta raden i tal>el len qer ut tryck för den i företagens 

ha.lansr:iknir1'i;11· r•:'dovic;a,Jc c.Dlicliteten. !lästa rad visar hur 

den ·juster.-ide ,;oliditett>n har utvf"'ekl;its under den stucleracle 

perioden. De'.: hol:förda •:änlet p!1 anläqgnin<Jstill<Jilnqar har 

~1är en;;ittc; n,r,d återanskaffningsvi:inlct minskat mecl ackumu

ler:ade kalkylmässiga avskriv,-,.inc1ar. Vic:1 bt>räkningen av den 

justerade soliditet<;n har således hänsyn tagits till elen 

dolcla f0rmagenhetsökninq sam uppstår i inflationstider och 

som deh·is koni1,.;nser:a1· sku:döknin')cnl). Den juste-

rade soliditet•'n har dä1·för inte fallit i lika hög <Jrad som 

den i ba l.'nsräkn in'Jarna redovisade sol id i te ten. Även den 

iuster.-ade soliditeten h~n- 'J:nellerticl kraftiqt försämrats. 

Av tabell 4:1 framq~r vidare att elen genonsnittliqa skulcl

r~jnt,:in undr~r den stucler~Hh.~ P'=ri.oden var mycket låg om än 

stiqande. Den 13qa genomsnittliga räntekostnaden beror på 

att i skulderna irt"äl:nas i1'll'n skulder som löper utan ränta, 

t.~x. skatte~rediter: oeh leverantörsskulder. Genom att hela 

ti~cn 6ka skul~sättninqsgraden kunde företaqen hålla avkast

ninc_i(:r. pcJ ('·,jet kttpita.1. urre sa länqc cl\;}:astnin~)Cf1 J:.iå totalt 

)net l:;ör f1-:u.~J-:f:l !.3;; att d0 återan~.;J.r.a.ffnin0svärclcn som 
r.:ir an•Ji:~tts 1·1iir ät- scl·vi~1lonr·;C;ssi<J t b0räknade och utomor
;,,:i(·:·it.1 i_,·Jt usä:.:ra. 
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kapital översteg den genomsnittliga räntekostnaden. Företa

gens kostnadsökningar åren 1975-1977 medförde att totalav

kastningen då sjönk mer än i tidigare konjunkturnedgångar. 

När totalavkastningen sjönk till en lägre nivå än den genom

snittliga skuldräntan förbyttes den positiva effekten av en 

hög skuldsättningsgrad i sin motsats. Den höga andelen skul

der ledde med andra ord till att avkastningen på det egna 

kapitalet föll mer än vad som skulle ha varit fallet vid ett 

mer normalt förhållande mellan eget och främmande kapital. 

Vinstkollapsen åren 1977-1978 berodde således förutom på 

kostnadsökningen på att företagens soliditet hade urholkats. 

Utvecklingen är ett exempel på att en hög skul<lsättnings

grad, dvs; en låg soliditet, genom den s.k. hävstångs

effekten2l leder till stora variationer i avkast-

ningen på eget kapital. 

2 ) llävstångse f f ek ten kan beräknas enligt följ ande formel: 
R~ ~ (RT - R5 ) S/E ~ä~ R. = räntabiliteten på eget 
kapital, R.,, = r ntab1l1teE på totalt kapital, R genom
snittlig sRuldr nta, S/E = relation mellan skul8er och eget 
kapital (skulds ttningsgrad) 



Tabell 4:1 Soliditets- och räntabilitetsutveckling för börsbolagen 
IA-listans bolag exkl. banker, försäkringsbolag och in
vestmentbolag) 

Redovisad soliditet, % 

Justerad soliditet, 'I,'': 

Beräknat nettoresultat efter 
skatt, ':,, av eget kapita_l __ 

Ber.Ji<.noit resultat fcire skaUl 
i av justerat eget kapital o 

1967 

38,B 

4 4, 8 

6,0 

7,0 

Nettodriftsöverskott i K-sek- 18,3 
torn l=industrip), % av för-
.Jdl in9svärclet '' J 

Beräknat resultat före skatt 
och kostnadsräntor, % av jus
terad balanscxnslutning (avk. 
på totalt kapital) 

Gencxnsnittlig skuldränta, 'i. 

~yemissioner av aktier, 
:ndr kr. 

Källa: Aktiv Placerinq AB 

4, 5 

2,3 

0, 2 

1968 

37 I 5 

43,0 

7, 5 

10, 0 

18,8 

5,6 

2,, 4, 

0, 1 

1969 

36,1 

41, 7 

8,3 

12, 0 

20,7 

6,6 

2,6 

0, 4 

1970 

34, 1 

40,5 

8,2 

11, 0 

23,3 

6,2 

2,9 

0, 1 

1971 

32,0 

39,0 

6 '4 

7,7 

20,0 

4,9 

3,0 

0,2 

1972 

29,8 

38,2 

6,8 

7, 7 

17,9 

4, 8 

3,0 

0,2 

1973 

28,6 

37, 1 

11 , 3 

13, 3 

24,9 

6,8 

3,0 

0,2 

1974 

27,7 

36,9 

12, 1 

14,9 

29,6 

7, 5 

3, 1 

0, 4 

1975 

26,3 

36,5 

6,8 

8,6 

21, 4 

5, 3 

3, 3 

0,8 

a) Justerad soliditet = redovisad soliditet :ned tillägg av "dolda reserver" 
b) Justerat eget kapital = eqet kapital och hälften av obeskattade reserver plus dolda reserver minus 

latent skatteskuld 
c) Nctt<xlrifto,överskott = förjcllingsvärcle :ninus li)ner och kapitalforslitning 

1976 

25,4 

35,4 

4, 0 

4,7 

14, 3 

4, 1 

3,6 

1, 4 

1977 

23,7 

33,2 

0,5 

-0, 1 

8, 7 

2,8 

4, 1 

0,2 

1978 

23,2 

32,1 

1, 8 

1, 7 

9,0 

3,6 

4, 4 

0,2 

~ 
::i -I.cl 
00 = Qc 

;,;.. 
I.cl 

Vl 
<.;.) 
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Den försänrade soliditeten har således gjort företagen mer 

utsatta för ekonomiska baksla<J. I flera av,;eenden torde 

företagens risker ha ökat under senare Ar - oberäknade 

kostnadsfördyringar, större osäkerhet i marknadsutvecklingen 

valutakursändringar, begränsade kreditmöjligheter, tekniska 

risker m.P1. Dr,,tta talar för att företagen snarast skulle 

bcllöva en llögre sc1iditet iin ticlicprc. F.n ti11frcdsstÄl1nncle 

soliditet Rr emell0rtid nödvändi<J inte bar..;:i för förctac3ens 

fortlevnad utan är också en förutsättninq för den industri

ella expansion som krävs för att lösa vårt lands externa 

balansproblem. 

Den öknin<J av industriproduktionen soP1 hi'lr ägt rum nntler 

cftf•rkrigstirlen kan föt·klaras, föt·uto1~ av elen tekniska 

utvecklingen, av att kapitalutrustningen per an,-;tällcl inon 

industrin har ökat l'led ca 5 ~ per åt· sedan år 1950. Denna 

ökning har i3stacikomnits ger.om en årliq tillväxt av inve

steringsvolymcn nr~d i <Jenonsnitt 4 'i\ per åt-. r:n frn:tsatt 

tillväxt och 01~struktureriny av svensk inrlustri krnnmer även 

under kommande år att ställa stora krav på företagen,-; för

måga och vilja ti.ll investeringar. 

Investeringsvolymen i näringslivet påverkas naturligtvis 

i första hand av den förväntacle lönsanhet<en. Det finns 

cnellertid flera skäl till att företagen är mindre benägna 

utt. expanc1c~ra om sol jditet~n uppfilttas so1:i lc~g. FJJ..a. är clct 

frärnnanclc! f:npitalet inte ri:öl<.villi.<Jt 11tan ~.rävt::r avkastning 

und0r al Lil onst.lndi<Jheter. !-:är and,}lC'n frärinande ku.pital 

ökar nånte företagen ~ärför ställa högre krav på att avkast

ningen framstår ,-;om säker vilket lcrler till att Cörnågan att 

qå in i riskfyllda invest.erin<Jsprojel:t minskar. llär solidi

teten förs~nras kcJf1ncr förct<lqen vid~re i en finan~iellt ~er 

ut~att :.;it11atior., vilk0t ök,1r riskPn för lånqiva1~na. netta 

rnedför utt föt:-t::!t.:ic1ens lånekostnad inkl11~>ive riskkq!::;t:naclen 

ök(.~r, vilket höjer avY:astning~J.:ravct. l'& jnv'-•st(~t-in<Jarna. 

Allt färrP av cJe tänkbara inv~:·sf:l"q-i 11•:lSprojekt.en t~?r~ siiJ 
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alltså acceptabla från fön,tac3ets synpunkt när sol id i teten 

sjunket-. 
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Den ökade lånefinansiL'ringen - so1~ iir en följd av hl.a. rlen 

föi:sämrade i·i)ntabiliteten - tenderar s.&ledes att öku förrcta

gens kostnad för det främmande kapitalet. Investeringsvoly

men hl ir: i ett sådant läge stai·kt ber:oencle av tillgåncien på 

nytt riskvilligt kapital. Samtidigt har: höga marginalskatter: 

och av):astningcn på alternativa placeringar: clt-ivit upp av

kastningskraven på placeringar: i aktier: (se avsnitt 5.3). 

Även företagens kostnad för det egna kapitalet har: därför: 

ökat. Sammanfattningsvis har företagens kostnad för: kapital 

vicl varje given investeringsnivå blivit högre. llögn:. kapi-

ta lk.ostnacler leder: i sin tur ti 11 lä<Jr:e invester: irHJar:. 

Den här: beskrivna situation(,n ställer uppenbarligen speci

ella krav på för:sör:jninqen mecl r:iskvil li<Jt kapital. 

Det ri~kvilliga kapitalet kan ökas genom att vinst~edel 

hålls kvar: i förr>ta<JCn och <J•'no1:1 nyr,,:iission av aktier:. Stor

leken av cle e<Jna vinsten1a är: väsentl i<Ja inte bara för: föi·e

taqens fön-1åga till eget sp·ar:andP. ~äntal>ilitr>ten bestiirnner: 

clessuto1~ företagens möjliyho_,ter. att öka clet r:iskvilli<Ja 

kapitalet genen nyemissioner:. Det finns clär:för gränser: för: 

möjliCJheterna att er-sätta f:öreta(3ssparande ned nyenissio

ner. 

nyeT'1i.ssionsver:ksamheten har: sjunl:it kr:afti<Jt i börsför:et.J<jen 

efter: 1975-76 års r:ekonlnivåer:3). l)i:>tsamr1a <Jäller: 

[ör övr.-i<Jt hela indu5tt.-in. Den kraftiiJt s~junk:unde <"...!r.i.is~;ions

volymcn beror- p.5 fak~.orPr på såväl pfterfdl<Jcsidan (föt·eta

tJen:=; handL.=tnde) soM utbu<.ls!~i(ian (placerarnds intxesse). 

3·G~t;;l;•~ll-4: l. .lfr även tabell 3: l. Det hör: obser:ver:as 
<itt tabell 4:1 - till sl:illnaci mot ~.Ahc·ll 3:1 - inte ol'l
fat~at· bank:er:, fiit·säki-ingsbolag och invest:,1entllola<J sa:~t 
intr, helle1· företa<J ~:nr1 är: noterade pli frrndh;:incll.erlistan. 
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Företagens benägenhet att nyemittera minskar när börskurs

erna är låga. Det sammanlagda börsvärdet har stac:l ig t fal 1 it 

elen senaste tioårsperioden och var vid utgången av år 1978 

endast ca 40 % av företagens justerade egra kapital. Börs

värdets ras torde bero bl.a. på att aktiemarknaden värderar 

företagen framför allt med hänsyn till en förväntad effektiv 

avkastning (efter skatt) och inte efter deras tillgångar. 

tJär börsvänlet försäriras så kraftigt tenderar också företa

gen att skaffa sig anläggningstillgångar genom företagsköp 

stället för att nyinvestera, dvs. investeringarna påverkas 

negativt. 

Avslutningsvis bör här betonas att det existerar varken nå

gon efterfrågan eller något utbud av riskvilligt kapital i 

absolut mening utan frågan är vid vilken nivå utbuds- och 

efterfrågekurvorna skär varandra. Torsten Carlsson har ut

tryckt saken på följande sätt: 

Ju bättre lönsamhetsutsikter desto mindre blir givetvis 
frågan om utbudets tillräcklighet, eftersom hög lönsamhet 
för företagen relativt sett minskar behovet av kapitaltill
försel utifrån, samtidigt som det gör kapitalplaceringar i 
företag mer attraktiva. Problemet är att det just nu ter sig 
osäkert, om företagens lönsamhet blir sådan, att efterfrågan 
och utbud spontant nöts på en nivå, som motsvarar den önsk
värda investerings- och expansionstakten. På samna sätt som 
det finns anledning att diskutera åtgärder för att sänka 
företagens kapitalkostnader, så att <le kan efterfråga kapi
tal, fir det I!lOtiverat att diskutera vad som kan yöras för 
att.öka

4
yttraktivitcten och kapaciteten för placeringar i 

aJ.-t1cr. 

TIKapi talrnarknadsutredninqens betänkande bi laqa 3, SOU 
1978: 13 s. 68. 
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4.2 Företagens efterfrågan på riskkapital 

Företagens behov av kapital påverkas både av reala faktorer 

och av prisfaktorer. Ökad produktion och kapacitetsutbyggnad 

ökar den behövliga kapitalvolymen, medan höjda priser ökar 

de nominella belopp som måste bindas i lager, anläggningar, 

kundfordringar etc. Varje bedömning av det framtida kapital

behovet måste därför utgå från antaganden om både den reala 

expansionstakten och den genomsnittliga prisstegrings

takten. 

Ett växande kapitalbehov måste tillgodoses genom en ökning 

dels av det främmande kapitalet (lånekapitalet), dels av det 

egna kapitalet. Det egna kapitalet kan i sin tur, som redan 

nämnts, ökas antingen genom att internt genererade vinstne

del kvariiålls eller genom att nytt riskkapital tillförs 

genom nyemissioner. 

Det är mycket svårt att göra prognoser över hur företagens 

finansiering i ett längre perspektiv kommer att gestalta sig 

eftersom antalet osäkerhetsfaktorer är stort. Man kan tänka 

sig olika utvecklingsförlopp med helt olika mönster för hur 

företagen kommer att finansiera sin verksanhct. 

Mot rlenna hak<3rund är det klart att varje försök till beräk

ning av företagens framtida efterfrågan på riskkapital måste 

få karaktär av räkneexempel. Genom att variera vissa av de 

anta•:Janden som görs kan man dock genom dessa exeDpel få en 

viss uppfattning om <Jrundläggande samband och om storleks

ordningen av olika effekter. 

I bilaga 3 till kapitalmarknadsutredningens betänkande 

(SOU 1978:13 s. 55 f[) redovis,1s ett räkneexempel för 

industrins (börsföretagen exklusive banker och investment

bolag) finansiering år 1980. I detta räkneexempel antas 

företagen kunna upprätthålla en viss given solirlitet r.1erlan 

nyemissionerna är cien restfaktor som bestäms i kalkylen. 

Siffermässigt är exemplet överspelat, men en motsvarande 
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kalkyl för år 1985 låter sig göra utan svårigheter. fram

ställni n')•"n i c:lr>t fiiljande ans.~utet· nära till c1cn :-;om har 

yerls i bila<Ji1rl till kapi.tal1"arknadslltrerlnin<J<'ns betänk

ande. 

Kalkyl~n, ~C>M rellc>visas 

f.örut sä t. tn i n<]il l.: 

tabell 4:2, by<Jyer på följande 

l.'l'ot2la l.:apitalet (= b<:L'lnso:,,sl:itnifl<J•=nl i börsföreta<Jen 

växer nor~i.nel lt :·~e.-J 12 ~per: år under pc,t·ioclen 1979-85. 

Den reala tillväxten i industriproduktionen antas bli 

rlt·yyt 4 !lo och inflati<.>nen l:n<1ppt 8 i per ilr (för pet·ioclen 

1973-78 växt"' l'alanso::1slutnin•Jen med rlry<Jt 13 'Is per år). 

2.Solirliteten liqgcr kvar på 1978 års nivå (2J,2 %) 

alternat.iv 111., 2A och 31\. Soli<liteten ökar till 1')74 års 

nivå (27,7 ?.) i alternativ 113, 2B och 313 5 ). !läriyeno171 

kan storl<.':kr>n av det e<3na kapitalet bPstänr,as p.~ rud 3 och 

[öt·ändt·iny<en av <.'<Jet kapital på rad .I O. 

"5Tr-J~api talnarknilclsutne•.ln i l1•Jens J.:alky 1 antas sol id i te ten 
li<J<Ja i:var på .1')74 år·s niv!i. 
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.3.Avkastningen på det e(]n.J ~:npit.air:t efter skatt Ci!iry:·~s pli 

rad 17. 6 ). TrP al terncJtiv används; c1et lfl']ci (_Jcnoin~-;n i tt,~t 
för Aren 1974-1978 = 5 ~ (lA och JH), l965-19G9 års mer 
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"non~lal.~1 11 värtl<~:::: 7,.S ~,,vilket oc~:~~å unqc·fi~r nol.sv~u-ar 

räntabil i t:.f.:'tr.:~n undet. per: io1.1en 1966-1976 {2.f:,. uch 2R), samt 

genornsnitt:1ct för 1970 och 1974 års hii'J'-' ,wkastr:inCJ = 10 !\ 

(JA och 3R). Med 1i~na antaqanJn~ kan nan ~eLäkr:a vilk~t 

nett.ncirift.sövec::fr.ott:. i procent r\V [ö1_-~-;cl.l in(;::;vdnh~t 

( hr.ut Lov j :1!-~t- nj nus ~:api tal för~. 1 i tr. in~~} ~::oi~ s'.1 ar.rir i1ot 

vcn-jt~ rZ1ntabi lit.r.!tsanta(Jan-:10. De~ nä;11Hla ["::int.-i!JiJ.. it.r~ts

alternativr?n ~)å 5 ~,, 7,5 ~och JG ~. rnotsv.:."=!r,-1i::· n(")Lt.odrifts

översl:otls;rnrlelat- pil Cd 16 %, dry•Jt 20 1, oc:J-. dry<Jt 25 'i;. 

4.PrisföränrlriJFJ<"n på van1la<Jret eft~·t- skatt kan h-::t-äl:nas 

som en viss .-=indel ,)V bali:.ins0!'1~lutnirHjf~n, rad 6. 

5.Utdelnin<Jen bestä~s av storleken av det egna kapitalet och 

t~ f fckt,~n a•1 nyr:·m i ss ionet:r:a, r:-acl 7. 

6.IJppskrivninr1svin:=;t~rncJ på anlä(yJnin~Jstillgångar i9noreras 

i pru<jno.'.'.-;,~rna, rad 9. 

7.Nye171j;,sir)nr_~rna frarnkornn(~r son en r~stpnst, rad 8. 

6TD~t-här. -;;.-vända vinstmåttet by<J<]cr !'å svnsätt.<'t a•.t 
<let beräknade ?::c~sult~.1t1~t (lcfinierar vad s;Jin finns att dispo
nera för utrl•?lni11•J O<_,h e:q,ar;sion. IJccl:ta syns:~tt ligr1cr till 
grund för SveriiJCS fincH1san,1l/tjkc~rs förenin<Js rek()1nr1encla
tioner c>cl1 fUr Aktiv PJaccrintJ An:s J1är ar1vänrla 16n~a~hcts
beräkninqar. För att crhltl ia ett. nn11in-el it i:2.nL,,hilitets1~ått 
SOf"l IJc~skt-l\'(~r föt.T1öqcnhet:-;föl-~~11dri11~1~~n undc·l· ·~·r, p:~r.-iod IJÖr 
vid Ler~i.ikr:inqPn r:iv r.-dnt-_:-1!.iilitPt<~n hi:in:-;vr. t . .Js till för~incl-

r i ngar j pi- i St:.·c pc~ J ,:1<Jl?t" (JCh anl Fiq~1n i n;j al-. I de heräf:n intJ ar 
so111 tabell 4:2 <.Jrundas pi\ ~1ttr ta-isf:fJr.3ndrin~1Zlr p~ l.:t(Jl-et 
bcr·dknt-3t:-; S(:'f.J~irrtt ( r.~Hl 6). 



Tabell 4: 2 Utveckling ;:iv kupi t,,l och vinster efter Sk.Jtt för börsbolauen I --------·-· (1i-listc1n,3 ho lag cxkl. bunker, försäkringsbolag och i nves t;,en t:_,oL;g Jo. 

19-; 4 1975 1916 19-;··; 1978 1985 

[_~~ 1 13 2 A 2 ("") 3 A 3 n 
---

L~.Jl.:insor.i;:;lutning, mdr kr. 122I9 143 ,8 159I9 182I5 194 I 3 430 43G 4 30 ~ 30 4 30 430 

~ E:-.:1x.1nsions t..Jk t, ~-: ( 18 I 6) ( 1 -, I 0) ( 11 I 2) ( 1 2 I 7) (6 I 5) ( 1 2) ( 1 2) ( 1 2) ( 1 2) ( 12) ( 1 2) 

&;<=t k;:ipital, ;ndr J;r. 34 I 0 3 l I 9 40,6 4 3 I 3 4 5 I 1 100 11 9 100 11 9 100 119 

~ SoliLii tc·t, 0 ( 2 /I.,) ( 26 I 3) ( 25 I 4) ( 23 I/) ( 2 3 I 2) ~2 
1- : 
~_!_!_!_ 23,2 2 ,. I I 23,2 2; , -; 

:J Bcr::if;n~•t netlorcsult"1t 4 I 1 2 I 6 1 ,6 0,2 0,8 5 6 j I 5 8,9 10 11 ,9 
efter ;5katt, ~clr kr. 

6 Pr isför.:inc.ir. p.:J varulug. 1 I 0 0 I C 0 ,6 (), 5 0 I 5 1 ,9 1 ,9 1 ,9 1 I 9 1 ,9 1 I 9 
e:ftcr sk.:itt, l'Klr kr. 

Ctdclning, :Lidr kr. -1I2 -1 I 4 -1 I 4 -1 I 3 -1 ,4 -3,1 -4 I 4 -3,3 -4 I Q -3,0 -3,6 

3 :<~,-c;;1 i ss ionc·r, r!iÖr kr. 0 I 4 0 I j 1 I 4 ()I 2 0,2 7,5 9,3 4 ,G 6,0 1 I Ö ,t. I 0 

,, 1-.c.J-vinstcr, uppskrivning- 0 I 3 1 I 3 0 t 'j 2 t 3 1 I j 

.J r (fonde~.) avskrivnings-
L:.i::r. m.;r:., ~nclr kr. 

1 i1 IYir ~;ndr • .JV eget k.:1pi t01, 4 I 6 3 I 9 2 Il 1 I 9 1 I 8 1() I-; 1 2 ,8 1 0 I; 12 I 8 10 I-; 1 2 I Ö 

:1.(:r kr. 

11 ~:yG~~. t.1:1del .:tv okning i 9 18 52 1 0 11 70 )3 43 4/ 1 i 20 
c-qct i<ciµi t.:il, ·, 

1~ l\vk.:istn. p~: <:<Jet kap1t;:.l 12I1 6 I 8 4 I 0 0,5 1 I 8 s 5 ~-I 5 222 1 0 1ll 
efter <ek.:itt (:;: 1) I ,, 

13 l 1tcicln . .:tv bcrC~kn.:tt netto- 30 53 82 650 175 )4 ;J 44 45 1 8 22 
rC'SUltcit (; :5) I '.. 

o.) Siffrorn.:i for 1977-7fl är inte direkt jämförbara med de för 1974-76, dels på grund av att bolag tillkO!li11it och utgått 
och dels på ,_lrund av iltt en del ändrir.gar skett i redovisninqspraxis och result.1tanalysen i underliggande material. 

"'Cl ., 
0 
'? --= oe = --oe .... 
;.;i 
-= 

g 
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I tabell 4:3 sammanfattas kalkylens resultat i fråga om hur 

den behöv 1 i<Ja nyem iss ionsvolymen påverkas av antagandena om 

soliditet och räntabilitet efter skatt. Störst blir behovet 

av tillskott av eget kapital utifrån i alt. l~, där ränta

biliteten ligger kvar på 1974-1978 års nivå och soliditeten 

stiger till 1974 års nivå. Det skulle då behövas nyemissio

ner av storleksordningen 9 miljarder kr. (i 1979 års pen

ningvärde knappt 6 miljarder kr.). <)M räntabiliteten efter 

skatt återgår till en mer "normal" nivå - genomsnittet för 

sista hälften av 1960-talet som var 7,S % - skulle ny

emissionsbehovet ligga på 4,6 - 6 miljarder kr. beroende på 

soliilitetsantagande (3-4 miljarder kr. i 1979 års penning

värde). Lägst skulle det externa tillskottet av riskkapital 

bli med en räntabilitet i nivå ned genomsnittet för kon

junkturtopparna åren 1970 och 1974, dvs. en jänförelsevis 

mycket god avkastning på i genomsnitt 10 I efter skatt. En 

sådan långsiktigt hög vinstnivå innebär att företa<Jen i stor 

utsträckning skulle klara ökningen av Jet egna kapitalet 

genom vinstnedplöjning. Trots detta skulle nyenissionsbe

hovet år 1985 uppgå till 1,8 och 2,6 miljarder kr. i A

resp. B-alternativet. I fast penningvärde innebär det ny

emissioner av ungefär samma storleksordning som rekordnivån 

1976 på 1,4 miljarder kr. 
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;,\ltt_'l.-11ati\' l 
's ,_,, 

;~l~} {)Vc~t n.v ny~...:in.i :.s.i. 
r: i· ~:;t:· 1· .:t r· .l 1.HL5 (:ni l 
·.:-:1 sr~ i.,1 n.•:hr:hn\·•...:-t· i 
E1.r1q<!.-; iriur1 parr1 nt-_(!S 

7 I) ( 4, 7) 

62 

n•:r: löpanc:1(? 
at-dr::r kr.); ny-
9·;9 .'irs rris0t· 

9,3 ( 5. 9) 

l(=l<J74-.L'l78) I 

I ________ ··----·-·-.··- ... ------- l---····· -.... ----.... ··----· --- -·----·--· 
! I 
IAltc;n1<:;t-_iv 2 I !7, 5 ~; 4. 6 6,0 ( 3, 8) 

j{:::;~.(~65-10(;9) 
)( "l.%6-J '176) 

!:,~::,:~~,-,~~-~-~------- ----------- -------- 1 

i;:,:"':":_''_"_'_ . '---~~'- :' __ ----'~-~~~_J 
En vikti(J idktt,:1q• .. ·ls<:~ är ,·it:t ~ven cxn i·äntnhilit1:~t()n liqger 

pL) 11 r..1.)t·n~~1l 11 r.iv,-) ko111nr:.:r- rlP. h•?höv~i•-J.J. nycnissionerna för. år 

.l~gS cllt ~:iclCJ ;-~\'f~r.--:ili1JU 1')7f) å1·s Lt-'~ur:c:nivå. ÄVt)!1 nyt:~r:1ir;sio-

ta hell 

4:2) bt:~lysc·r ;1f~ st-_or.a krav sn1:; l:rw~f'.1er att ställas r·il elen 

ext. .. :1.-n(·1 t.:illför-~·-;<.:ln c.1V ris~k,~pit3l fö~- att snlidi.tetcn ~-;J..:al l 

kunn.:-=t l1;··p?:-~·itti:()J la~·;. 

TJ0t h0t· ~~t.cr: l-:•t->t.onas dt.t J.1ekl1nisf.:a rii.~:1v:.·c.:xr.~;·1pcl av detta 

r:1.ar_J ir1te på n,~~1ot s~:it".t. kan li1·~1yr-·a ::öjli~!hcten .3tt vid o.li}:a 

r-änt.1bilit.J~t:;nj_'Jc~c~r [aktisJ..:.t. !"å en ~:api~_a.l.tillför~;el uti[rån 

CIV s:':\c1<1n ()!1fc·'!tt:·1i1HJ at.t t~Xt'an:--;ln:1~-;t;Jkt 1)ch solir1it~tsniv.3 
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~.kall ~:tinnc:i lJIJpt.<~itt:hcJ.L: r:~;. ~.:c i:1·.:1Pr::;knade ny1-_'1'1i~:~-; i<-:inssif:f

rot-na ut 1.1:ycJ..:L .. r c·;1d.:1:·;t. ···t t_ ~.f•<n-i:-:·!·i:·~t:t l'l'h1)'/ ,~iv nyeir1i:-;sioner.. 

Dr:.·t ärt.ex. nrr~n-li~;ti:-;kt. ;-it·.t !·.:i:1%,1 siq att". fi~:t·f-".•t.:1qt~:1 vid 

dc~t t~nt.::i_tna l&lJJ:~1.nt.i-l~.1.!.i.it.(:t.'.·;,:,lti..·r·nat:ivet. sk.:ill kunnc":i. at.tr·a

hi:-:Lö J.-. .:1pitt~l uti[t.·ån q~ ... nu;n 11yr_,r·1i~;si1H1i=.:t· av t.~~:-.n an(_1ivn..:.i OJ':l-

fatt.njn<Jcn, 7,5 - '.) i.1il·jard~.!t: k:.t:. 

Vid bt:'.!t?.knin 1.!dt-nd a'J nyc·mis~ionsiH~iVJ'/1 .. ~t. hdr: 11;·_.jn~.:yn 1.~j td~Jits 

till r1i)jlic_1hr:~t.er~ dtt ökr1 rlet r.·c·1iovi~:>rld(: e9na kt1t-'italct lJ~nor-1 

upp~.k:r i•;n i t\(J ,·1\ ..... H~l~i(Jtjn.i nq~;t·. i 119.:'1n~la1· ,_, Lc.1 [onr1t~n iss ion. Å 

anllra sic12n q~iller -1t:t- h:1lansofT1s.lutnintJf~n h()S börsföretCHJ0.n 

untlr-~r sen.at·e (ir h.:1r· v11xi.t 11,)qot snabbare~ iin son rent-_ mcka

nis~t skulle f~lja av realkapitalets tillväxt nch inflation. 

Om s.~ skul lr, hl i. f<1l l<:>t: även uni:h•r l')8U-t;ilet l1låst1: - vicl 

oförändrad ~.;olidi.t0t - d~:t '~<Jna ka11~tal.•~t \tilx-~ fortat·c ii:i 

vad ~.or1 fi:""n:-utsatt.:-.• DessutJ)m ät- :le:t rnöj l ]r.Jt att. nntnc_;:~ndet 

om i1tt tillskntt<"l till clct cqna kapitalet från t'i-isför

ändr-ingcn på v.1ruJ.a~;ret efter skatt, b~~räkn.=tt soi-:-: en viss 

and(~l av halc·1nsomslutninqen, qcr <='Il t·)v0r~~kattninq. 

Räkneexemplet kan i en nDd ifierad forJTl nck~_;å i1nv.:irhl.:ls för 

att belysa h•ir solirlit•;tsutvecklin<J<•n skulle bli on före

t.CHJ(?.ns ny en is~; iorish·.~hov i.n tr::- k,~n Uicka~; v i(l <J i vna förut

:..3 t t-.n i nq nr i fr~qa or.i exrJrH1:-;ionstCll:t c:ich r::intnhil.it<::t. utr1n 

c:niE;si.1.)nsvc:t.·ks(..1mheten unta:; li(J~}?t kvClr pÅ en vi~;s nivlt. Or1 

för(·taq(~n t.€.·x. lyck<.1S ~yi:--:rnitt.1.:!ra för e:1l1ast 1,S niljAnll"~r-

kr. i löpande :_1risc:r ,)r ll)BS (c:J 1 ~:1i! jan1 kr·. l97'l ,frs 

pr.her), skulle '"nliditet•:>n falla p.~ följan<l•-, s~itt. 

':'alHoll 4:4 

Nye~i.ssinnsvolvn 5r 
198S, nclr kr. · 

R~nt~bilit1~t ~ftet· 

sf:att, ~ 

Sol idi.t~t år 19B5, ~ 

1, ~ 

5 

15,8 

-----------·------·------

1, 5 l Is 

7 I 5 10 

.l 3, 8 22' 5 
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Vid "norMalvinstalternativet" sjunker soliditeten således 

med ytterligare ca 4,5 procentenheter till 18,8 % från 1978 

års nivå på 23,2 %. Endast om räntabiliteten hålls uppe på 

den historiskt höga nivån, 10 % efter skatt, klaras risk

kapitalförsörjningen utan större fall i soliditeten vid ett 

nyemissionstillskott OM l, .5 Miljarder kr. 

Ori ökningstakten i balansomslutningen blir en annan än an

tagna 12 I påverkas givetvis nyemissionsbehovet kraftigt. I 

tabell 4:5 visas först hur avvikelser i fråga om inflations

takten inverkar. En inflationstakt på knappt 11 % i stället 

för den antagna om 8 % - vilket qcr en ökningstakt i före-

tagens balansomslutning med 15 I - ger i "normalvinstalter

nativet" ca 80 '!. större behov av nyemissioner i löpande 

priser. Begränsas i stället inflationstakten till knappt 

6 ~. halveras nynmissionsbehovet. Räknat i fasta priser blir 

effekterna Mindre, men fortfarande står det klart att efter

frågan på nytillskott av riskkapital är mycket känslig för 

vat·iationer i inflationstakten. Det bör naturligtvis saM

tidigt noteras att de antagna räntabilitetsnivåerna inte får 

samMa innebörcl vid en inflationstakt om 11 % som vid 8 % 

eller 6 %. 

".'abell 4:5 Behovet av nyemissioner i löpande och fasta 
priser år 1985 vid olika inflationsantaganden 
(miljarder- kr.}. 1979 års priser inoM parentes. 
Den reala tillväxten antas vara 4 I. 

I~ Inflation I 
:Ränta~ 
:1_,i 1 i tets- "-
!och solidite~ 
alternativ -- ~ 
(e~l. tab. 4:3) '--

lB 
l.'\ 
2B 
21\ 
3R 
3!\ 

6,0 
4,8 
3,0 
2,3 
0,1 

-0, 1 

6 % 

( 4, 2) 
( 3. 4) 
(2, l) 
(1,6) 
(0, 7) 

(-0,7) 

8 % 11 % 

9,3 (5 I 9) 14,5 (7, 8) 
7. 5 (4, 7) 11, 8 (6 I 3 i 
6,0 ( 3. 8) 10,4 (5, 6) 
4,6 (2, 9) 8,4 ( 4, 5) 
2,6 (1, 6) 6,4 ( 3 I 4) 
l,B (1, 1) 5,0 ( 2. 7) 
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Om man i stället antar att det är den reala expansionstakten 

som varierar, påverkas behovet av nyemissioner på sätt som 

framgår av tabell 4:6. Genom att alternativen valts så att 

de ger samma totala ökning av kapitalet som i föregående 

ta bel 1 blir resultaten i löpande priser desamma, medan be

räkningar till fast pris visar på en större känslighet vid 

avvikelser från mellanalternativet (4 % realtillväxt}. 

Tabell 4:6 Behovet av nyemissioner i löpande och fasta 
priser år 1985 vid olika reala tillväxttak
ter (miljarder kr.}. 1979 års priser inom 
parentes. Inflationstakten antas vara 8 %. 

~'"'~ bilitets-
och soliditets 
alternativ 2 % 4 % 7 % 
(enl. tab. 4:3) 

113 6,0 ( 3' 8} 9,3 ( 5' 9} 14' 5 (9.1) 
lA 4,8 ( 3 '0} 7,5 ( 4' 7) 11,8 (7' 4) 
2B 3,0 ( 1, 9} 6,0 (3,8) 10,4 ( 6, 6) 
2A 2' 3 ( 1, 4} 4,6 (2' 9} 8,4 ( 5' 3} 

L 38 0,1 (0' 6) 2,6 ( 1, 6} 6,4 ( 4, 0) 
31\ -0' 1 (-0' 6) 1,8 (1, 1) 5,0 (3' 2} 

Ett självklart samband finns slutligen mellan expansions

takten och totalkapitalet (= balansomslutningen} och in

vesteringsnivån. Om räntabilitet, soliditet, inflationstakt 

och även finanskvot (förhållandet mellan finansiellt och 

materiellt kapital} är givna, leder en ökad bruttoinveste

ringskvot till att nyemissionsefterfrågan ökar. En ökad 

bruttoinvesteringskvot, som är nödvändig för att industri

sektorn skall expandera, leder till kraftigt ökad tillväxt i 

det totala kapitalet och följaktligen också i behovet av 

nyemitterat kapital. cm företagen inte kan öka det egna 

kapitalet är deras enda handlingsalternativ att antingen 

sänka soliditeten eller sänka investeringsnivån. Att fort

sätta att expandera genen sänkt soliditet som skett under 

1960- och 1970-talen är, som tidigare nämnts, knappast 

möjligt. Om inte företagen kan öka sitt egna kapital är 

risken stor att investeringarna och elen industriella expan

sion0n hämmas. 

S Riksdagoz 198018!. I samt. Nr 31.J 
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Även on det ')enonförcla t·äf'.neexe11plet inryl'.lrner r.1ånga osäkra 

antaganden, torde det stå klart att en uthållig industriell 

expansion under 1980-tal~t förutsätter mycket stora till

skott av riskvilligt kapital. F'ör att täcka detta behov en

bart genom internt genererade medel skulle krävas en orea-

1 istiskt hög vinstnivå under en följd av år. Slutsatsen blir 

därför att behovet av kapital utifrån genom nyemissioner 

kommer att bli stort. 

Det bör här också understrykas att en förutsättning för att 

företagen framgångsrikt skall kunna nyemittera aktier på 

marknaden är att de kan uppfylla marknadens avkastningskrav. 

Marknadens ansprAk pA förr~ntning bestäms bl.a. av vad 

alternativa placeringar kan förväntas ge. Denna fråga be

handlas i kap. 5, 
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5 UTBUDET AV RISKKAPITAL 

5.1 Inledn:\..!:!.9_ 

Som framgått av kap. 4 kommer företagens behov av externt 

riskvilligt kapital att vara betydande under 1980-talet. 

Även nyemissionernas andel av det egna kapitalets tillväxt 

behöver under den kommande femårsperioden öka markant jäm

fört med tidigare år. Frågan är då om det är rimligt att 

räkna med att utbudet av riskvilligt kapital till börsföre

tagen skall kunna öka i takt med efterfrågan, dvs. till en 

nivå som i "normalvinstalternativet" ligger på ca 3-4 mil

jarder kr. år 1985 i 1979 ~rs priser. 

En första fråga är om det finns placerarkategorier som kan 

ställa ett så stort sparande till aktiemarknadens förfogan

de. Avgörande är sedan om de verkligen kan väntas göra det, 

dvs. kommer de att finna villkoren för aktieplaceringar 

tillräckligt attraktiva i jämförelse med andra placerings

möjligheter? Den sista frågan återkommer vi till längre fram 

i detta kapitel (avsnitt s. 3). 

Vi har inte haft möjlighet att i detta sammanhang göra be

dömningar av de institutionella placerarnas kapacitet att 

öka sitt bidrag till näringslivets försörjning med riskka

pital. Sådana bedömning3r har på senare tid gjorts av bl.a. 

kapitalmarknadsutredningen (SOU 1978:11, 13). Med hänsyn 

till inriktningen av vårt arbete i detta skede har det också 

varit naturligt för o~s att i första hand se till hushålls

sektorns förhållanden. 

5.2 Hushållens utbud av riskkapital 

Bakom hushållens potential för utbud av riskvilligt kapital 

på akti~marknaden ligger i första hand deras nettosparande 
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( flöclet). Emellertid kan också omplacf>ringar från anclra 

tillgångsslag till aktier spela en viktig roll (ändringar 

stocken). 
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Det årliga hushållsspar:anclet har de senaste åren uppgått 

till drygt 20 miljarcler kr. (år 1979 ca 23 miljarder kr,). 

Drygt hälften av detta belopp har utgjor:ts av realt netto

spar:ande, främst köp av nyproducerade snå- och fritidshus. 

Återstoden av det totala nettospar:andet (ca 7-8 miljar:der: 

kr. enligt finansr:äkenskaperna) består av finansiellt spa

rande, clvs. placer:ingar i bank, obligationer, aktier, för:

säkr:ingssparande m.M. (se tabell 5:1). F'inansiellt sparancle 

innebär: att hushållen inte använder hela sin Möjli<Jhet att 

köpa var:or: och tjänster. Det finansiella spar:anclet lämnar 

ett "lecligt" pr:ocluktionsutryMme för nybilclandet av realka

pital i någon annan sektor:, t.ex. för: invester:ingar i före

tagssektor:n. Det finansiella och r:eala sparandet påverkar 

var:andra bl.a. genom att hushållens r:eala spar:ande (t.ex. 

köp av småhus) finansieras genom nyutlåning från kredit

marknaclen, vilket i sin tur minskar hushållens finansiella 

sparande. 

Medel för: placeringar: i aktier: kan i pr:incip tas från båcle 

sparande i reala tillgångar och finansiellt sparande. Av det 

årliga finansiella spar:andet har hushållen under: 1970-talet 

placerat en mycket liten del i aktier (börsaktier). Hus

hållssektorn har t.o.n. under flera år var:it nettosäljare 

(jfr: kap. 3). Det är emellertid samtidigt tydligt att det 

här finns en betydande potential för ett ökat utbud. Om en

dast 5 % av hushållens nettosparande år: 1979 hade placer:ats 

i aktier, skulle tillskottet blivit av storleksordningen 1 

miljanl kr. ( 10 % ger: 2 Miljarder: kr.). Som jämförelse kan 

nämnas att rekordåret för hushållens sparande i aktier, år 

1976 då ca 1,2 Miljarder kr. placerades i aktier, innebar 

att knappt 9 % av nettosparandet placerades i aktier. 
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Hushållens utbudspotential på aktiemarknaden beror, åtmin

stone på något längre sikt, även på hushållens stock av ka

pital i form av fastigheter, bankmedcl, obligationer m.m. 

Denna stock är mångdubbelt större än det årliga nettospa

randet. Marknadsvärdet av hushållens tillgångar uppgick år 

1978 till över 900 miljarder kr. (se tabell 5:2). Av dessa 

tillgångar utgjordes 30 miljarder kr. av börsaktierl) · 

Om så litet som 1 % av hushållens tillgångar skulle föras 

över till. börsaktier skulle det riskvilliga kapitalet öka 

med ca 9 miljarder kr. Utslaget på t.ex. en femårsperiod 

skulle detta motsvara ett ökat utbud av nära 2 miljarder kr. 

om året. 

Hushållssektorn som helhet kan dock inte minska sina reala 

tillgångar nämnvärt. Försöker hushållen minska sitt fastig

hetsinnehav pressas priserna ned, såvida inte hushållen kan 

sälja till någon annan sck~or (t.ex. staten eller kommuner

na). Köp och försäljningar av någon tillgång inom en sektor 

påverkar inte denna sektors kapacitet att erbjuda riskvil

ligt kapital. Hushållens olika tillgångar är alltså inte i 

samma utsträckning rörliga och möjliga att transformera till 

aktier. Även om på lång sikt både realt kapital och finansi

ellt kapital kan omvandlas är det på kort sikt huvudsakligen 

i fråga om det finansiella kapitalet sol'l detta alternativ 

finns. I viss utsträckning kan vidare enskilda hushåll be

låna fastigheterna för att göra finansiella placeringar. 

!)Posten bestäms residualt - sannolikt var det verkliga 
värdet mindre (jfr kap. 3). 



Prop. 1980/81:39 71 

Tabell 5: 2 Hushållens tillgångar 

1970 1978 

Miljarder Proc.anclel Miljarder Proc.anclel 
kr. av tota 1 a kr. av tota la 

tillgångar tillgångar 

Villafastigheter 
inkl. fritidshus 
och lxistaclsrätter 109 35 437 48 

liyresfasti<Jheter 23 7 37 4 

Jordbruksfasti<J-
hc,ter 38 12 126 14 

Aktier (noterade på 
/\-listan) 16 5 30 3 

Försäkringsford-
ringar (liv-, 
pc,nsions-, SPP, 
AMF m.1'1.) 27 9 67 7 

Aankmedel och 
kC>ntanter 86 27 175 H 

Obli<Jationer f'.l.n. 8 3 31 3 

F'ordrin<Jar (handels-
ktediter och övri<Ja 
fonlr in<Jar) 7 2 9 l 

Sumna ti 1113.~ngar 314 100 912 100 

Skulder 77 ::! 5 2ll 23 

Nettoförmögenhet 237 701 

Källa: SNS Konjunkturrapporten 1979-00 (Ra13nar F3entzel och 
Lennart F:hrssun) 

Källor till SNS-materialet: Villa-, hyres- och jord
bruksfastighetsvärclena <]rundar si<J på fastighetstax
eringsstatistiken. ~axeringsvärdena har uppräknats 
!'led ledning av försäljningsstatistik, på så sätt har 
narknaclspriserna erhållits. Värdena för aktier, för
säkringsforclringar, bankmeclel, ohli<Jationer och forcl
rinqar är häMtade från finansräkenskaperna. 
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De finansiella tillgångarna - aktier, försäkringar, bankme

del, obligationer, fordringar m.m. - uppgick år 1978 till 

drygt 300 niljarder kr. Om exempelvis 3 % av cle finansiella 

tillgångarna omvandlades till börsaktier skulle det risk

villiga kapitalet öka med 9 miljarder kr. 

Statistiken ger alltså en bild av att ganska små föränd

ringar i hushållens spar- och placeringsvanor skulle kunna 

ge kraftiga utslag i utbudet på aktiemarknaden. Frågan är då 

i vilken mån det är möjligt att mobilisera den stora poten

tial för placeringar som hushållen har. För att bedöma detta 

är det av intresse att försöka klarlägga faktorerna bakom 

hushållens minskade placeringar i aktier under 1970-talet. 

Hushållens val av sparforrn påverkas av bl.a. förväntad av

kastning, riskvillighet, placeringsformens likviditet och 

clelbarhet m.m. I princip samna överväganden ligger bakom 

omfördelningar av hushållens tillgångar. Den låga lönsamhe

ten hos företagen under andra hälften av 1970-talet har sä

kerligen bidragit till ett negativt intresse för aktiepla

ceringar. Samtidigt har alternativa placeringar blivit allt 

mer attraktiva. Inflationen och beskattningssystcmct har 

gjort placeringar i fastigheter och andra realtillgångar 

särsl:ilt gynnsamrw. Även i fråga om det finansiella sparan

clet har skatterr"'Jlerna verkat oförclclaktigt för aktier11as 

cl<"l och bidri'lqit ti 11 att styra sparandr>t till lägre; be

skattacle placeringsformer. 

Av tabell 5: 1 fralll<Jår bl.a. att obli<Jations'.;parandets andel 

av clet totala sparandet i [inansiclla tillgångar har ökat. 

Obligationernas andel (till dominerande clel prenic- och 

sparobligationer) har stigit från 5 % till 9 % av <le finan

siella tillgånqarna. År 1978 svarade oblic3ations,_;parandet 

för nästan 14 I av ökningen av de finansielia tillgångarna 

(4,6 av 33,6 niljarder kr.). För aktiesparandet gäller mot

satsen. De börsnoterade aktiernas procentuella andel av de 
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finansiella tillgångarna har nästan halverats under 1970-

talet. Andelen har fallit från 14 % till 8 %. 

73 

För aktierna, där en del av den effektiva avkastningen nor

malt förväntas komma i form av värdestegring, har utveck

lingen innehurit något av en ond cirkel. En minskad avkast

ning efter skatt, såväl absolut som i förhållande till andra 

placeringsformer, har bidragit till en sjunkande efterfrå

gan. Denna har i sin tur medfört en försämrad värdestegring 

och därmed en ytterligare sänkt avkastning. Å andra sidan 

borde därför också åtgärder som leder till en förbättrad 

avkastning efter skatt kunna få en förstärkt effekt och 

verka gynnsamt på en mobilisering av hushållens utbu~spo

tential. 

5. 3 Avkastningen på aktier och andra placeringar 

Att de nuvarande skattereglerna vid inflation ger en mycket 

ojämn beskattning av olika placeringar har utförligt helysts 

av professor Sven-Erik Johansson i bilaga 2 till kapital

marknadsutreclningens betänkande (ingår i SOU 1978:13). ~ro

blemen har också diskuterats av 1972 års skatteutredning 

(SOU 1977:91) som framhöll bl.a. att skattereglerna leder 

till en samhi\llsekono1'1iskt olycklig snedvridning av rcs11rs

allokeringen och innebär stora förJelningsmössiga orJttvi

soL En särskild utredare hat· numera ti l lkal iats för att 

belysa möjliqheterna att komma ti 11 rätta necl cleGsa problem 

genom övergång till ett system mecl reala lån och real !~

skattning (rcalbeskattningsutredningen, B 1978:07). 

Det finns inte anledning att här göra nåqon ny allnän <Je

nomgån<J av dessa frågor. Vikti')t i detta sannanhanci är 

främst det förhållandet att skatterc')lcrna för aktier viJ 

cle;,:,a jänförelser frar;istår- :=-;om ~;ärsJ.:ilt oqynns'1nna, medan 

villkor~n för placerin<Jar i fasti<Jheter, prenieobligationer, 

diananter:, konst, (riinärkt:=~n, '?te. är avsevärt [(Jr-n.&nli<]:lre. 

Följden hlir att ett kapital måste ge väsentligt hbqre av

kastnin'J före skatt för att kunna ge sanma avkastnin•J efter 



Prop. 1980/81 :39 

skatt om det placerats i aktier än om det lagts 

de alternativa placeringarna. 

någon av 

Till belysning av det sagda kan ett siffermässigt exenpel 

återges, som ursprungligen redovisats av Ingenar 

Hansson 2 1· Frågeställningen är här vilken nominell 

avkastning före skatt son krävs för att ge en real avkast

ning om 1 % efter skatt. Placeraren antas ha 60 % marginal

ska t t och från spa ravclragets inverkan bortses. Resu 1 tatet 

sammanfattas i tabell 5:3. 

Ta be 11 5: 3 

~~e-I ar 
t 

5 % 
10 % 

Nominell avkastning före skatt (%) soin 
krävs för att en placering skall ge en 
positiv real avkastning på 1 % efter skatt 

Aktier Bank Prel'.lie- Sl'lå- Dial'.lanter 
obliga- hus konst l'l.l'l 
tioner 

15 15 8 7 6 
29 28 14 12 11 

För diananter, konst, etc. är förutsättningen i ex~mplet att 

en försäljning sker efter så lång tid att skatteplikt ej 

föreli<J<Jer för realisationsvinsten. Det räcker clå att värde

stegringen l'led 1 % dverstigit inflationen. 

I fråga Ol'l småhusen innebär den löpande inkomstbeskattningen 

att ca 1 % av marknadsvärdet går bort i skatt. Avkastningen 

- som tar sig uttryck såväl i ett årligt boendevärde som i 

21rngenar Hansson: Skattesvstemet, inflationen och 
investerin<Jarna - Ekononisk Debatt, Vol 6, nr 4 (1978) 
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värdeste9ring - måste därför vara något högre än för den 

"skattefria" placeringen. 

75 

För premieobligationer 9äller att beskattningen motsvarar 

20 % av avkastningen oberoende av inf lationstakten (och 

oberoende av ägarens inkomstförhållanden i övrigt). Avkast

ningen - i form av genomsnittli9 vinstnivå måste därför 

överträffa kravet efter skatt med just denna marginal. 

Avkastningskraven på bankplaccringar (ränta) och aktiepla

ceringar (utdelning och värdestegring) framstår som likar

tade. Upp till en viss inflationstakt - mecl exe11plcts för

utsättningar ca 7 % - beskattas aktier något lindrigare, 

däröver hårclare. 

Av särskilt intresse för diskussionen här är att se på de 

antaganclen som lig9er bakom exemp.lets kalkyl i fråga on ak

tierna. Av den totala avkastningen i bolaget antas 30 % re

dovisas som vinst och använrlas föi- att betala bolagsskatt 

(efter 55 %) samt att ge utdelnin9 till aktieä9arna3). 

Resterande 70 % av avkastningen plöjs ned och antas öka 

värclet av aktierna med hälften av beloppet. Aktierna antas 

bli sålda efter 5 år och 30 % av värdestegringen 

beskattas4) 

Sedan dessa beräknin9ar 11tförd0s har Annel l-avclraget för 

aktiebolagen utvid9ats. Detta bör nå9ot. förbättra kalkylen 

för aktiernas del. 4 andra sidan tar kalkylen. hänsyn endast 

till inkomstskattens effekter. Som visats i hila<Jan till 

kapitalmarknadsutredninqens betänkande är aktieplaceringar 

3loå (1978) gällande Annell-avdrag on högst 5 % antas 
utnyttjat. 

4lsiffran 30 % i stället för 40 % notiveras av före
komsten av schablonavdra<J och schahlonrro<Jlcr för vinstbe
räkningen. 
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starkt missgynnade även vid förnögenhetsbeskattningen vid 

jämförelse med fastigheter, diamanter, konst, frimärken etc. 

(men inte gentemot banktillgodohavanden eller premieobliga

tioner). Om dessutom marlmadsvärdet på aktier inte stiger så 

mycket som förutsatts i kalkylen när vinstmedel fonderas -

vilket synes ha varit fallet under senare år - försä~ras 

lönsanheten av detta placeringsalternativ ytterligare. 

Det föregående exemplet ·belyser vacl som teoretiskt krävs av 

olika placeringsforner för att ge en viss avkastning efter 

skatt. Frågan är då vilken bruttoavkastning en placerare 

faktiskt har kunnat räkna med. I tabell 5:4 visas först hur 

den genomsnittliga avkastningen före skatt på hörsnoteradc 

aktier utvecklats under olika ticlsperioder. Det 1nåste ob

sr,i·vcras att det häi- rör sig om avkastningen i t>n annan l'lc

ning än i exemplet, nämligen den avkastning som placeraren 

får och inte den som bolaget måste skapa på medlen. Effekten 

av bolagsbeskattningen m.m. är alltså inte ned längre. 

Den nominella effektiva avkastningen - kursstegringen plus 

dii:ekt.avkastningen - har som synes fallit under den senaste 

25-åi-sperioclen. Vid en upp<Jelning i fe1~års<Jenonsnitt fra11qår 

att den effektiva avkastningen har fallit kontinuerligt. 

Det.ta <Jällcr även den senaste fomårsperioden om cle>n kraftiya 

kursstegringen år 1975 räknas bort. Direktavkastningen visar 

dock en sva<Jt sti<3and<> t0nc1ens. Den försämrad•• tnt.al<Jvkast

ningen beror alltså på att kursstegringen har minskat kraf

tiqt i nominella termer. Tas clessuto!'l hiinsyn till att. infla

tionen ökilt under perioden frar1står utveckl.in<Jr:n so11 rlra11a

ti.sk. 
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Tabell 5:4 Genomsnittlig Jrlig avkastning för samtliga på A-listan 
noterade aktier (%) 

Total effektiv 
avkastning på 
börsnoterade 
aktier 

Kursförändring 

Direkt avkast
ning 

Inflation (KPI) 

Real effektiv 
avkastning 

25 Jr 10 år 5 år 4 Jr 
(1955-1979) (1970-1979) (1975-1979) (1976-1979) 

8,6 6,9 9,3 4,3 

4,6 2,5 4,8 -0' 3 

4,0 4,4 4' 5 4,6 

5,8 8,8 9,9 9,7 

2,7 -1,8 -0,5 -4,9 

1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979 

':'otal effektiv 
avkastning 
5 års genomsnitt 

Inflation (KPI) 

Real effektiv 
avkastning 

13, 4 

3,6 

9,5 

9,1 7,1 4' 5 

3,7 4,2 7,6 

5,2 2,8 -2,9 

Källa: Svenska Handelsbanken: Avkastningen på börsnoterade aktier 

Under perioden 1970-1979 var den genomsnittliga totalavkast

ningen 6,9 % (kursstegring 2,5 % och direktavkastning 4,4 %) 

och inflationen 8,8 %. r'öljaktligen var den reala effektiva 

avkastningen (före skatt) negativ, (-1,8 %). Med ett anta

gande om att 40 % av värdeste<Jringen på aktier beskattas ger 

detta en negativ realavkastning efter skatt på nästan 5 % 

årligen för en genomsnittlig aktieplacerare (vars marginal

skattesats antas vara 60 %}. 

9' 3 

9,9 

-0' 5 
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Fyra&rsperiodcn 1976-1979 har med samma antaganden gett en 

årlig negativ realavkastning på ca 5 % före skatt och drygt 

7 % efter sJ.::att. 

Den låga värdestegringen på aktier i kombination med den 

höga inflationen har inneburit att en genomsnittlig aktie

placerare fått se sin aktieförmögenhet nästan halverad i 

reala termer under 1970-talet. Det inte helt ovanliga anta

gandet, att marknadsvärdet för aktier stiger i takt med 

inflationen, har med andra ord ingenting med 1970-talets 

verklighet att göra. 

Avkastningen på förhållandevis säkra placeringar som obliga

tioner har under 1970-talet varit högre och skillnaden har 

ökat kraftigt mot slutet av perioden. T.o.m. avkastningen på 

banktillgodohavanden har överstigit aktieavkastningen både 

före och efter skatt under de sista åren av 1970-talet. 

Riskersättningen till aktieägarna har alltså varit negativ. 

Många alternativa placeringar har under 1960- och 1970-talen 

inte bara beskattats lågt utan också dragit fördel av en 

värdestegring som legat över inflationen. 

Genomsnittspriserna för småhus (egnahem och fritidshus) har, 

som framgår av tabell 5:5, mellan åren 1965 och 1978 stigit 

snabbare än inflationen. De nominella prisökningarna har 

framför allt under senare hälften av 1970-talet mer än väl 

kompenserat för penningvärdets fall. 

Enbart vänleökning•"n före 'skatt för sriåhusen överstiger 

alltså den totala aktieavkastningen före skatt. Dessutom 

beskattas endast den reala värdeökningen och en mindre del 

av direktavkastningen för småhusäqarna. Detta innebär att 

den reala totalavkastninqen efter skatt för småhusägarna 

vida överstigit den för aktieägarna. 
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Tabell s: s Prisutvecklingen på egnahem och fri t irl shus ( % ) 

Egnahem Fritidshus 

Genomsnitt- Infla- Real- Genomsnitt- Infl;,-
lig pris- tion värde- lig pris- tion 
förändrings) ökning förändrings) 

196S-1969 7,1 3,9 3,1 8,2 3,9 
1970-B74 8,0 7,6 0,4 9,8 7,6 
197S-1978 14, 6 10,0 4,2 21,2 10,0 

Källa: Statistiska meddelanden, Serie P, Fastighetsstatistik 

För placeringar i konst, diamanter, Mynt, frimärken m.m. är det 

mycket svårt att få en uppfattning OM värdestegringen då det inte 

går att få tillförlitli9 statistik på gjorda avslut. List- och 

katalogpriserna ligger ofta över priserna på avslutade affärer och 

är bl.a. därför otillförlitliga. Bland branschfolk synes det dock 

vara en allmän uppfattning att värdestegringen på dessa typer av 

placeringar i allmänhet kompenserat för inflationen. Då en för

säljningsvinst ej beskattas när inneha\1et varat i fem år eller mer, 

har en placerare här i så fall också efter skatt knnnat uppnå ett 

väsenligt bättre resultat än aktieplaceraren. 

Det föregående resonemanget har avsett avkastningen på de olika 

placeringsformerna isolerat. Det är emellertid ett väl känt för

hållande att helåning av kapitalplaceringen i många fall ger möj-

1 ighet att uppnå en avsevärd förhöjning av avkastningen på det egna 

kapital. Eftersom belåningsmöjligheterna är varierande för olika 

placeringsformer finns här ytterligare en snedvridande faktor, som 

framför allt gynnar placeringar i fastigheter och premieohligatio-

ner. 

Real-
värde-
ökning 

4, l 
:::! I 0 

10,l 

SIGenomsnittspriser för hela landet. Prisindex tar inte hänsyn till de 
förändringar som skett i husbeståndet nncler perioden, dvs. till förbätt
ringar, ombyggnader m.m. som ökar värdet på husen. Prisutvecklingcn, som 
ett mått på värcleökningen, överskattas därför något under perio<len. 
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Den ogynnsamma beskattningen av aktier leder ti 11 att dessa place

ringar måste ge en mycket hög av kastning före skatt för att av

kastningen efter skatt skall vara konkurrenskraftig med den på 

alternativa placeringar. Eftersom detta krav endast i undantagsfall 

kan uppfyllas minskas efterfrågan på aktier, vilket gör att kurs

utvecklingen försvagas. Den effektiva avkastningen sjunker därige

nom ytterligare. Slutsatsen för den enskilde placeraren som i 

första hand ser till den förväntade avkastningen är uppenbar. 

Samhällsekonomiskt mindre lönsamma placeringar i t.ex. konst, 

diamanter, mynt, frimärken m.m. väljs framför samhällsekonomiskt 

mer lönsamma placeringar. 
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Å.7GÄRDER I UTLl\NDET 

6.1 Generell lindring av dubbelbeskattning 

Sor.i fL·amgått av redogörelsen för de svenska beskattningsreg

lerna tillämpas i vårt land det klassiska systemet för be

skattning av utdelade bolagsvinster. Ett svenskt aktiebolags 

vinst beskattas således först hos bolaget och därefter - i 

den mån utdelning sker - hos aktieägaren. Från denna dubbel

beskattning har dock vissa undantag nedgetts. Annell-regler

na ger således en viss skattelättnad åt bolag som har före

tagit nyemission. Sparavdraget på 800/l 600 kr. kan också 

vissa situationer få till effekt att dubbelbeskattningen 

lindras. 

I alla EG-länder utrn~ Nederländerna och Luxemburg har lätt

nade~ i dubbelbesk~ttningen av mer generell karaktär genom

förts. Syftet ned omläggningen av beskattningen av utdelad 

vinst har varit att få ner bolagens kostnad för det egna 

kapitalet till en nivå som ligger närmare kostnaden för lå

nat kapital samt att skapa en större neutralitet i fråga om 

skattebelastningen på aktieinnehav och andraf inansiella pla

ceringar. 

Dubbelheskattningen av bolagens utdelade vinster kan lindras 

på bolagsnivå eller på aktieägarnivå. I EG-länclerna har 

lättnaden i princip lagts på aktieägarnivå inom ramen för 

ett systen son innebär att bolagsskatten räknas av från ak

t ieäqarens skatt (integration på aktieägarnivå). Den tek

niska utformningen av systemet har valts ned tanke på bl.a. 

sl:attekontrollen. Beskattningen av mottagna utdelningar lin

das sålunda endast om aktieägaren rätt fullgör sin deklara

tionsplikt. 

Slopandet el ler 11inskningen av elen tichgare dubbelbesl:att

ningen av utdelad vinst sker, som nämnts, genon att holags

ska t t på ute le I acl vinst räknas av fi-ån aktieägarens skatt på 

6 aiksclc1ge11 1980/81. I sam/. Nr 39 
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utdelningen. 'T'cknik(~n kdn enl.:lc=t~>t il.111stl·f-:t·u~-; ~1enur1 ett 

exe:rr:pel :1r~(1 fu.ll~tändi<J d'Jt<~knin•J, dvs. enk0lbP:;kttttninq av 

utdP.l,Jcl vinst efter.: A}:ti(:';jq;--irr:n~~ r~1n?~qinA1.skat.t.. 1 0:-:c:nplet 

frirutsätts att 

- de vinst:11•<1,e.1 son tils i ans;n-ål: föt- ut.<lelnin') ät· 100 
(årsvinste11 krln va1·a iust 100.r~en lika g~rna t.0x. 200 
eller 300) 

aktieäqarens naryinalskattcsats är 60 %. 

Sålerle": 

Vinst~c<lel son tas anspråk för utdelning 

Bola~sskatt på c1essa vin~;t~erlel 

Åtct-står för ut<le ln in<1 

Aktieägaren tar till heskattnin'J upp dels 
not.ta0en 11tdelnin0 (50), dels hF>lopp mot
svat·arHlc holagssL,tten p.'1 ut<lelnin<J<:'n (50) 

Aktieägarens skatt på detta belopp 

Skatt.eavr'ra<J (avräl:ning av L>olagssl:atten) 

100 

50 

so 

100 

60 

-50 

10 

I exenplet blir den totala skatten på utdelade vinstmedel 

( 50 + 10=) fiO (den av bolaget et-la<_Jrla skatten + elen av al'.

tieägarcn erlag~a skatten)l). 

Vin fu.l l avräkning besl:attcis ul ltså de vinstnc,clel so11 tas i 

anspråk för utclelninq till en fysisk person totalt sett, 

rlvs. h<>s bol~~et och hos akti0ä<Ja1-en, eft~r aktieägarens 

marqinu.lskattr~sats. I ch~ (~urorit.~ is~:a avräknin9s~;.ystel1\en h;ir 

I ls1utrcs•1ltatet blir i pt·incip 6ctsanria O:"l clulibcl~:.c
skattnirFJen elil'lineri'ls ')cnnr1 att bolil']o:>t får avdraq för läm
nacl ut<le 1 ni nq (in t.•:<1 t·a t ion pil bolac1 sn i vå). 80L10 ssl'.a t ten på 
de vinslfl1edel so:•1 ta:..; i anspråk för utd<.)] ninq el ini1~era~.:; då 
(.-lvs. bl it- 0), utdelnin'J<:n till aktieiigan:n blir 100 ocl: dk
ticägarens skatt (60 % av 100=) 60. 
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r.ic•n i all!""iinhet inte gått. så långt so1n till full civräkning. 

I exer1pelvis cle:-t franskd sy~ter1et, Sl)P.1 infönlr~s år 1965, L9ir 

nvräknin<J s}:c rK:d halva den bolac1sskatt som helöpoi· på ut

delningen (avoir fiscal). 

Ett exc~pel belyser det franska systemet. Antag att en fy-

sisk person får 50 utdelning. Eftersom r.len franska bola0s-

skattesatsen är 50 % sveirar en utdelning på 50 mot en bo

l.aqsvinst på 100 och en bolags.skatt på 50. Aktieägaren tar 

som inkomst upp utrliolnin0en plus hälften av bola9sskatten, 

dvs. 50 + 25 = 75. Orl ar.tieä')<lt"!?ns marc_1i.nalskattesats är 

60 % blir skatten (fiO i av 75 =) 45. F'i·ån detta belopp clras 

hälften av bolngsskatt·~n, dvs. ~5, varefter återstår 20. Om 

aktieägarens marginalskattesats i stället hade varit 30 % 

skL1l le c~cnne lit.över utclc;lningcn l:linna få ut ett kontant.be-

1 opp på 2 , 5 (3 Q 'I; d V 7 5 = 2 2 , 5; 2 2 , 5 - 2 5, 0 -2,5). Aktie-

ägarens netto blir alltså i detta fall större än den från 

boL10et •1thctalarle 'ut.delni.n,;en. 

Det enr;Jelsl-:a syste!Tlet IVIt" vi,0;sa likheter med <let franska 

systemet. Avriil-:ni119 nH;Jqes med c:o 40 % av elen bola<1sskatt 

som be.löper på ut<"h;lad 'Jinst. 1 Dannarl: får avräkning ske 

med 22,5 % av bolagsskatten (bola9sskattesatsen har nyli<Jen 

höit.s till 40 I). 

Rland f·:G-ländcrna är clet llaro Väst.:.!:ysklar.d_ '~om på bolagsnivå 

särbchandlAr utclelad vinst. Bola9sskattPsatsen f5r c1en vinst 

son hålls kvar i bolaget är 56 ~ medan skattesatsen för den 

vinst som ta,-; i ansprål-: föt· ut(lelning är 36 %. I det väst

tyska syst(~net Eår clcsr;uton aktietigarna full avr:ä}:nin9 av 

cl(:n bolaqsska.tt sor:1 belCjpc·r på utdc.lnin9en. Detta åstadkoms 

ycnon att aktieägaren får räkna upp sin utdelninq ned fak

torn 100/64 netl c•fl._r,rfiiljande rätt ti.11 skattf'avclrag. i:t.t 

exe)Tlpr.·l (r.1ar~1jnals~:att(:~atsen antas vZJr·a 50 %): 

Vinst:nPtl~l. snn t~s i ansprå}: för t1tdclninq 100 

Rol aqssl:att på dcs~;a 'Jinstr.\edcl Jf) 



Prop. 1980/81 :39 

Återstår för utdelning 

Aktieägaren tar till heskattning up~ 
( 100/64 av 64) 

Aktieägarens skatt på detta belopp 

Skatteavdrag (avräkning av bolagsskatt) 

Aktieägarens skatt att erlägga 

~otal skatt på utdelade vinstmedel 

8-1 

64 

100 

50 

-36 

14 

(36+14=) 50 

EG-komnissioncn lade år 1975 fram ett förslag son syftade 

till att saJllonlna EG-ländernas olika systcJll för beskattning 

av utdelad bolagsvinst. Enligt kommissionens rekoJllmendation 

skall varje 1'lecllemsstat tillämpa saMma bol3gsskattcsats för 

kvarhållen och ntclelad vinst. Denna skattesats skall ligga i 

intervallet 45-55 %. Kommissionen föreslår vidare att lind

ring av dubbelbeskattningen skall ske i form av avräkning. 

Lägst 45 % och högst 55 % av bolagsskatten på ntclelacl vinst 

skall få räknas av. Kommissionens krav i dessa (lelar upp

fylls således t.cx. av det franska systemet men inte av det 

tyska. 

KoMnissionens rekoMmcndation har ännu inte antagits och för 

dagen bedöms utsikterna att nå enighet blantl medlemmarna om 

nivån som myckc t små. I cl iskllSS ionen har hävdats att ett 

likformigt avräkningssystem förutsätter en likabehandling av 

in- och utländska investeringar. Det kan vidare nämnas att 

Europaparl<inentet uttalat sig för en fnl lstänc1ig och santi

dig harmonisering av bolagsbeskattningen, <lvs. såväl bolags

skattens struktur som reglerna för beräkning av elen skatte

pliktiga vinsten. 

Reglerna on avräkning har kommit till för att lindra Llubbel

beskattningcn av utclelarle vinstrneclel. Av praktiska skäl har 
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cmellet·tid mottagaren rätt till avräkning oberoende av OM 

elen utnclade vinsten faJ.:tiskt har beskattats hos bolaget 

eller ej. det fall att någon beskattning inte har ägt rum 

hus bolaget - utdelningen kan t.ex. härröra från skattefria 

utc'lelnin<Jar från utländska dotterbolag - får bolaget erlägga 

en J.:ompenscrancle skatt. Detta sker i F'rankrike i form av 

"pr6compte" och i Storbritannien i form av "advance corpord

tion tax" (AC':'). 

Samtidigt medges i Storbritannien avdrag från den enyelska 

bolagsskatten för de utländska dotter:liola<Jens bolagsskatt. 

Även i det västtyska systemet tan förskottsskatt ut om 

vinc;tmedel dt'las ut sori inte har blivit fört'mål för tysk 

liolagsskatt. Västtyskland meclgcr liksom Storbritannien av

clra<J för utlänclsl: bolagssl:att. Även Danmark h<ir re<_Jler so1~ 

rieclfBr att in- och utländska investt'ringar jämställs. 

I _!:!orge har clubbelbcskattningen av utdelade vinntrnedel 

princip eliminerats. De norska rF><Jl<"rna, som skiljer sig 

från cle regler som tillämpas i EG-länclcrna, beskrivs längre 

frar~ i betänkandet (avsnitt 7.2). 

6. 2 Anclra åtgi\rder 

Aktiemarknaden i Frankrike har under senare år stinulerats 

qenun en r;;d åt•3ärrler på ,-,kattcomr&det. Syftet ried desna 

&tgärrlcr har varit att öka det riskvilliga sparandets andel 

av det totala hushållssparandet. Beskattningen av räntein

täkter har således skärpts samtidi<Jt som aktieutdelningar 

upp ti 11 ('tt bel•Jf'P av J 000 FF' gjorts h•,lt skatlefria. Vi

dare haL ..:1vräknin<JSS~/St1-?riet ko1:1pl~t.t.er:-ats inf::l1..1 r-e<Jler on av

dralJ för utc.1clnin~ srJm läfTlnats på nycnitt.~t-,:itle a~~tier:-. Oes~:;a 

re<Jlr~L - Sorl pår.iinner 0111 de svensY..a Annel l-rcylet.-no - CJ<lllr?r 

nyemissioner under år~n 1977-1981. 

Det sor,1 har väckt störst uppmärksamhet är den möjli<Jhet som 

franska h11shåll har fått att köpa akti<;r med obeskattade 

pengar. Villkoren framglr av lagen den 13 juli 1978 angående 
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''l'orientation de l'~pargne vers le finonccm~nt <les entre-

prises" (den s.k. r.oi Monory}. sar:imandrag gäller följan-

de. 

Rätten till avdrag avser aktier som förv:rvas unJer perioden 

den l juni 1978 - elen 31 december 1981. För varje .Jr [i\r av

draqet uppgå til.L högst 5 000 FF r:ied till ä<J<J av 500 FF för 

vart och ett av de tv.3 första barnen och med l 000 ~r för 

varje ytt<'rli•Jai·e barn. Personer son är föclcla [f)re år 1932 

kan köpa aktier på för~ånliqa villkor även efter .Jr 1981 och 

på det sättet hyq')a upp en reserv till pensioneringc·n. 1\v

draget för inköpta aktict- kan kombineras fäo<l avclrayet föt

utclelning men bara upp ti 11 ett ~;a1'11'lanlagt belopp av 3 000 

FF. 

Det som liqger till grund för avJra') är varje års nettoköp 

av aktier. Pventuella fön;ä)jningar dras så.ledes från in

köpssumman. En förutsättning för avdrag är att aktierna cle

poneras i en bank e.d. Medgivna avdrag kan återföras till 

beskattning om värdet av försäljningarna senare under r;eri

oden övet·sti<Jler inköpen. 

Flertalet av dem som deltar i sparpro(_Jrammet har gjort sina 

inköp genm'l särskilt inrättade företaq (SICAV, Soci6t6 

(]'Inv•~stissements a C:apital Variable). Under den ticl son 

spar_E:Jro13ru.nnet har vat-it i kraft har: <1cn ft-i.ln~.;ka. börsen haft 

en [l(rnitiv kursutV(!Cklin<J och nyemi,;sionsvolyrien v<n-it 

väsentligt större än de närmast föregående årnn. 

Även uktiemarknaden i Porqe har på .:.en~n-e ti.cl stiriulerats. 

Bl.a. har reulcrna för· b~~kattr1ing av realisaticJnsvinstcr· 

c3jorls mer fönnånli<Ja. Å.tl]ilrdcrna s~:al l se:, 1not hnY.yn1nd av 

neclgån'J~'' i ~ktickurserna unJer åren 1973-1978 och akti~

r..i:n-knadens bristande fönnågu att förse det not·ska när-in9s

l ivet :·1ed ri>;l:kiipital.. 

Beskattninq0n av t~e~li!~ationsvinster på akti0l· Eir i :~r)r<Jf! 

fcistc~end0 ft·ån den !)rc)qrr:~ssivci ini·_rJ!'l~~t~;J.:atten. En särski.lcl 
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sf:att pil 50 •; av vinstc·n tiis ut vid fön.;iiljniny av aktier 

so11 innehafts und(~r c:n viss }:oi.·tare tid (i11itiL.llr1,:·t·iod) rnc·

dan vi nstcr pc~ aktier: som inn(~ha fts lHldet.· L3ni._1rc tid notTl.:Jl t 

iir sJ.:attefria. Fr.o.!'1. år 1980 hat· initialp~:t·ioclcn kot·tats 

n1~d ned tre år. Endast försäljnirvJar :.-;om sker 11nder inköps

året och något av de två följanJc kalenJeråren kan nu!'1cra 

föranleda hcsJ.:attning. från eventuell sJ.:att•:pliktiy nc<tto

vinst får ~1öt·as ett <wrlt·aq på l 000 :Jkr. r'ön: år 1980 va1.

r10tsvat·and0 avdraysbelopp 500 ~:J.:r. 

Akt i•::-kurserna i r:o1:ye st.ey kraft i<Jt rf='<1an niir det hl,:!v känt 

att rC<Jerin•Jcn avsåq att vidta åt•1änlet- [Ör att stiuulo,ra 

aktiemarknaden. 
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7 ÖVP.RVÄG/\NDEU OCI! FÖHSLAG 

7.1 1\llmänna överväganden 

7 .1.1 Rakgrunclen 

Enligt tilläqgsrlir(;ktiven skall rlc provisoriska åtgärderna 

ha till syfte att sti.muler;:i hush,~l.li:ns akti<es;oarande och 

därmed underlätta för börsföreta<Jen att c;kaf[a d•:;J.:J.:apita1 

genom nyemissioner. 

1\9 

Den ekonomiska bak<3runclr>n har b_it·tfattat IJr>skrivits 

kapitlen 4 och 5. '1an kan konsto1t<et·a att företa<Jr>n:o: findn

siella sit1iation har försä:'ll"aL:; påta9li9t un<l•~r !-;c,,1,1rr: .'ir. 

Soliditeten, clvs. e<Jenkapital<'ets a;-irlcl av clct tutala J.capi

talct, hur sjunkit successi'it unr.lcr 1970-talet ocb har nu 

n&tt en P1yckf=t lÅg nivå. f)(~ttti kan få allvarliqcl skudi::v'-~rk

nineJar. En låg f;uliditct fT11:-dför att förelalj(~n blir mer ut

satta för t·iskr>t" och fåt- riinclre möjliqheter att klar.-" kon

junktursvänqningöJr och stt·ul:t1a-1•l la stön1inqöJr. l'inöJnsie

ringcn - såväl lånefinan~ic~rinqcn son ans}:.:1f[ni.n~v~n ClV 

r.iskkapit.::-il - försvåras. Pör.1:!t.ayens hen~i9enhc·t och fön:lt~tJa 

utt r:~xpandera r-1i11skar~. UtvcckliniJ<=n mot r2n ,1llt läy1~0 so.li

clit0t kan pfi detta sätt hindrQ t~l ler fl)rf;v~1t:a d~ri c~X!)flllf;ion 

<.1v industt"i.ns inve~;t-.r~r-in(Jar:- S<)m behövs tör c1tt åt<~rsti:D.]a 

l>ala11sen i svensk ekclnomi. 

r.:n giv~~n slutsats ät~ att ;·1an r.i[Jst(~ försöka lJt:yta d(~n här 

antydda 1;tvecklin•vo.n. Det är viktigt att för<"ta,1e:11 under 

åre:n fr.anöver fiir ~tt betydande t.j l ls~:or_t c.iv risk,_··ill i(Jt 

kapital så att solir-lit~t:.0n succ~~'~::iivt. kan föra;;; ti.llha}:;-i 

till en accl"~ptci.bel nivå. r~11 i:Skninq av ri:;kk.:ipit_alr~t kan i 

princip ske hfidr~ ~Jenon ni::~(1plö j ni fli~: 1r1 vins tJ·.t: och 'Jennn 

ny(~:·1 iss il)r:e r. Oet är dvck or.r~al is t i.sk l. a L t: t-d}:na 1;r-:-d att 

börsföret;iq0n i ry~m·?n sr·.uJ.l'-' Jt:unna '.1()~a :;ulidit.~t.i:·n (:1~f-:r 

(::ns stcippa den n1::-c1åtq.3ende: ti:.·•.:nclcn en\1d1:.·t i"K:cl i1j~i~p ~1v (·qna 
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vin:::~tn1_~c.ii:.:l. Det är därför- aI~LJ1~läql:t: c.itt. föreL11JCT1 utifrån, 

dv!:;, tJ~.ir1om ~lj'f:'I'.1i~-;.:;ioner, ti I I förs nytt r:iskkapital. 

l)(J 

f,r_- 1976 uppqic~: nyernisr:;ions 11olyrnen i börsför'f.'t~vJen till 1.,4 

niljarciet- l:t-. 

nivCj. I c-i.vsnitt 4.2 hut- vi ined nå0ra rZikn121.:.-xc1~1p1~l försökt 

b(~1y:;;._1 hur- st~)rt '.let framti\la nyeif1i~,~~1_onsl-'.i:::l1ovet }·.an tänkas 

l_1l i vid olil':a antagar:clc:n or:1 räntabi l i l<>t_, exf'<'rn;;ionstakt och 

inflation. t\vr_.n 01~ os~H:~rhetsr1onenten är nånrJa, Zir det i~ndå 

UJJ!\enbacl att en b(~Lyilanc1r: öknin•:J av eri~is~·;i1.)n~:;ver}:sa111hcten 

iir llÖdvi4ndi•J· i';vren vid en '~ycket höq vinstnivå lK,iJÖver 

r~;!"lissionerna föras upp till åt111instorv:: saP11~1a volyn so11 under

rehn-.L'iret 1976. 

Orsuk~r-na ti l.l <.k~ låqa nyenissi<.>nsvoJ yP1c:rna 1:-iåst.P. sökus på 

både utbuds- och efti~t-frå<Je~.•idön. PÖLet..-i<Jt?ns ben~~<Jenhet rJch 

möjli<Jhr~ter utt anskaffa kapital C)enom ny0r1i~:,ic1 ncr hat: min

s\.-at:. S,Jmtidiqt har fl.1:1:a f,1ktor0r bid1-;1,_1it till utt ninsl:a 

id:ti1:plac:ct-i.nqarnils attraJ.:t:i.vi tr:•t. T!ti>udct av riskv il l iqt 

1.-:apital betin9as bl..a. ;:iv den för.-viintc"-l<h: effektiva uvY:n.st

r:in•1<.:-n på ;,ktir~r, cJvs. utd(~lninq pl11:1 vtirde~>tC'ljriniJ, r)ch 

c1c,;f; förhållande ti 11 avkastni1HJ<:?n på cilt0rndtiva place

rin~1ar. Mon kan konst.=tteLa (.=itt C"l 1:n t.-<:'a~ti <:ffektivu avkast

ninqen på ilöi.-,;not•'r;:ide uktier 1md<ot· !1el.ci 1970-Lcilr:t hat

varit n(:~F~tiv redan före ~;katt och iltt ~11ån9a alter-nativa 

placrorin•JDr h<ir visat en hrtydli,Jt 'l.'.'nn,;aru;iare bild. 

rn al lsi<liq analys av rJc koriipl.icerad'~ c>l:onuinisJ.:a skeenden 

~-:inr.1 kan antri:,;; ha l.1?.t.t fra1'.1 ti l. l. nuvai.-nnrll? ~:;i tur.it i.c)n lit]~Jct

utanför t:c:-1mr:;n för: detta dellv:täni:an<"h_~. Fr)ln di= ~:;·{npunkt,~r 

:.01!1 vi J·~ar: Att beat:ta är det bi::sf:attninq~n~ rc>ll i szt111ma.n

hanq~t- SOI'l tilldrar sitj clr.~t [ränsta i.ntt·cssc:t. 

T.Jtan t\1 ivcl har skat.ti·:rr:~ql1.-~rna;, t1t!>_)t-qni.n'J Lidt:.·::i<jit ti.J.l 

att hush~il lsse}:torn har ni nsY.at sin and~l a.v r.l(:n totala 

ukt:.ie~;l!Jci:en i bör:5not•=rade föt-etaq. !:Jer.-a un·h~rsöknin-:Jar 

har bekr~iftnt att vftrt skatt0systcm i hÖiJ qr~dtl br.-~~>t-.i::r i 

nc~t1t:.ca1 i.t.~t vid bchLlnd1 in~J'.!fl av oli.ka pl~lC':~r.-inq:·if1>tTll~t-. 
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Stora ski.llnad(~r förcli~JCJF!r ~>åvä-1. n~ir c:11-~t ~Jäll,~r- IJ<~:,l:att

ninqen av elen Jöpande avkdr;tninqr~n sor1 i frilcJa on b(:h.:incl-
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.l int)en av värdc·~-~r.r:.•rJriniJSVinst. 1 ... :.r. Slr:i llna(l<.•rna först):3rks 1:ic·d 

i11flationen och m0d stiqan(l~ ;~arginal.skatt0r. T h~cl~ avse

en(h~na Eär a.kticplaci:::rin~1arna an;;es mi~:::iuynnt::icle. P.n viktil..l 

faY.tur är clc.-n rJ11hbelbC'skattninc_; som triif.fwr utdelL1tle vin.st.

mE~del. En annzin är att den nonin(:lJ.a bC'~-:;k.:lttnintJen uv D.:.•a

lis.J.tinnsvinst'.~L på .-1ktit"~t" kun f~1 (X.Jy11nsamr1a ver}:nin1Jc:Jr 

ett l~iqc~ mt:.'d .L~'J el lr.~r ut:,~hl .i ven ri:·al värdest.C'Jr-inq och höq 

inflrit...ion. Gen,_,r.-c:lJt l<.an nan konstat...::ra att rL>~:kii!1it,1lP.t 

ir1ed nuvarande· ;;katt.:.2t-i:~01(~t' och in(.lati0nstat~t 1r.&ste· qr~ f?n 

cxtt"(:1r.t hÖ<J avkasl:ning fön:~ skatt. om aktiep.L.1c(:rin0.::.n:-na 

st:all kunna li~ivda ~.i(J i f:qnJ.:urrt:~n:.>en 1:i17.d andra pl acer.in<Js

forJT10r-. FrZtn företaq0ns [):1npunY.t ir~nt-2bär- detta att kapital

!:ostnaclen1a föt- c•~r·11kapitalet, dvs. c],_,n bruttoförri:intnin•J av 

egenkaflitalct so11 [(lrdras fBr- att '.n5~a place~arnas avkrlst

ninr:Jskrdv, ~1cu.- drivits kra(tigt i. hö~jc.1(.·n. 

Samti<:Ji,Jt finns clet sbil att anta att .-,n förhätt.r-irHJ av 

vil lkorc:n föt- af·.tiesparanclet shillP. riollili.sc":a c.;Lot:ci n:sur

scr. "Av vår redoyör-•.:lse: i k:.:ip. S har fr.:n1qtl.tt att också en 

ninclt-E' ornfördelniny av hushol.lssparancl<o:t till för:~&n för 

af.tic:plc:icering ... "'u- ~:;kullr:~ kunna CJe <:~tt nvc_iör-and•: tillskott av 

r isf\.kari i ta 1. 

Det är :not clcnna ba~:0rund son !:1an b(:Jr se vJ~ra ti 1 lälJCjSd i.

reJ.: t i.v. Vår huvutlupr)<Jift enli 11t tiilä~JfJSdirer~t.iven är- ~tt 

under.söka 1•1ö_j.l i']ht)t:Pt-n.J att 'Jc3 övr:r tj 11 Ptt sy.sten fi:.'r: 

L11~:f>kattninr:1 av bulaqsvinster son [ör.-1..i~ittr-at- bo1.Jqi::ns 11ö_jli1-

het.er· att attt·a!Kril risl:vi 11 i<Jt kapital. I d•"tta S/~te skall 

vi p.t:öva tvi~ hu1...'ud:11ctr: . .lllf.~t: för 1indr:inlj i •.li.ibL0lhes.:.:attnirv3cn 

av utd1._~lade vinf;t.:.i-:r. D'~r~ c-n.:i fllC't.uden ir:nehi~r ntt at:ti~äy.:-:ir

na~·~ \·)ch bold<_l(!nS br:~~;t-.dttninq int.t:i:Jl"(~cu~: pc.l bolaq~:;11i(:,j. Det:ta 

kan r:;kc .. q1?.no~1 l=itf-. h<.)l1=i(J'":?T1 L§t- avdt-,'-t<J ~v·.'].t 1}.LLei- 11c:.lvis ff1r. 

u t_dr~ 1 ni nq arncl c~l 1 c.:t· 1_1(~1101~·: 0n ncll ~;.:it. t:n i tl'J .=t'J l.J< >I <-t:-~ ~~skd t t:F:>-

sa t;,1)n p,3 c.1+~~ vj11:;t:·1i:-~c_1,_~1 ::;()n dispo!10r-.-i::; f-()r- 11td~l.n.in•J. Dl'.":n 

andr.:a :-h~tode:1 •.Jc.lr.- 11t p.~ .:".itt be::-;J.-:attnin•J<::>n inteqt-i·:r.-:..-; pi) 

a k t i i:: ä q .:i t· n j v i~1 '_!':~ n o r;~ att ..=1 r: t. i F": i=i <J :~ r n a '-' i rl sin ~)(: ~"' t: .~1 t. t: n in c __ T 
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gottskrivs hela eller r~n d~l av den ho!agsskatt som kan 

anses belöpa på utdcl adc vinstJ:iec~el ( avr~ikn ing). 

Ett t-elativt omfattande utredningsai.-bete åto,rstår innan vi 

har belwndlat cle tekni,,oka och natct-iel la fråycn- son aktua-
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1 i si? ras vid en ()ver(_JcJnq ti 11 något av <.k·.ssa r;y:,ter:i. I u.v

vaklan på rrcsu.ltatet av det at-bf,tet sl:al l vi oenli•Jt till-

1tiq•JS<-1in·kt Lven utarbeta o:'t:t f:ör,;la<J till !ner kor:tsikti<]a 

åtgärcle1:.- i syfte att st-.iJTlulet·a a}:t.jJ:::ipar.andet. Pil sarr.r:ia sätt 

~;oin nät- d~t qGller utfun;ininq,:·n av ett i_)t-r~nnc:nt systcr1 

sk~ll vi under!~~Ska såv~l m6jliqt~ctc~rna alt ~c<lq~ lättnader 

vid r.h=t ut<le.Lanclc (,o].JCJ'=t.~> beskattnincJ f>OJ~ nöl~ i.<Jheterna att 

lindra akti.r~;~<J._1rnas be:i~:attni.n(J· /\tqärdet:na skd.1.l i :)rincip 

hec_Jr~in!;a~; till c1<~ fal..L rlå t1tdi.-~lnin•J lö;:1n0:. av ti)r-~;nl)tc·rade 

föt-f.:>tz11~. :.,i4tr.n,:-:d,?r på c:i}':t".iei°il]t.trni 11å s~:.:il 1. i första hand 

J.:onri.:-t t:ushZtl.l.r~n ti 11 clr::!.l. 

Rett-äffanile avcJrän~;nin•Jr=n c=t'.' 1hirt. utir;Jl"<.:'.J l.X:)r följande 

till::lqyas. Vi !1ar_- redan 11n(:~=rsti-t1ki.t att nuv.~n-,:u1d1:"! s}:att.e

rec3l·~r. visat- <:~n påtac_Jli 1 ~ hr.ist på IIC.'tltt-dl itet \•iii hehand

linq'='n av olika rlac1?r.iniJ!:..;fc)rJ'.lF:.)r och (1tt .sJ.:.i . .l.J.nadi:-~rn.:1 för

stärk:; med in[J.=iti.onen. f.1,}:ticpla1...~(~rirH_Jarna ~-ir miss<]ynnadA 

:ti:~nu:n duhhf.~1hr::-~::;Y:.3t.tnin1p~!1 t-1Ch ;:\v(~n - vid nuvarnrHh~ relc?.1.tion 

1~h-:l lan värdi-:oste<JLincJ CH.:i' inf1at ir)n - 1Ji:::-n0n1 r..-r_.t1 l.isat:ions

vinst..r'.:!SJli?t-nn~·; utfor:'111itl<.:J. DE>t itt: an1~p.-_.1.:Jq..-~t fr-!1n :.anhZil ls

ekunnnis~: synpunkt att t7tt rn47r- Tl(~utralt systen knn utformas. 

Ft.t ~.:;t.·~Y på v~iqen :not ,·li_-~tta n~1 ~it: att J indt-~'1 b0sl-:attnin0r~n 

av a.~:t.ii:~pL.::ic~~rirv1arna. P.tt annr.t. ste(J ~urn kan visu si<J nöc:l

vti.ndi11t är att ornpröv,-1 och c1elvis skär.-pa br:.•~-=Jkatt:ninq(~n av 

andi:.-d plcF.::i:.·r~inysfur'.":li:.:t-. Den öv~t-J?-iJ)and(• br_..dö111ninq ~;o:n dPt 

LZ-ir h.l i r- [1:.-åqa 0~1 in<3&r_ (! 1.)c~: inl1~ i v<lr-t: ur.1p-J1:.-ay. Vi har 

till 1.1pr9i!::t att anvisa (:n :::j1~p.liq t-.eknik f:C_:•r stinu.!.ans av 

akt i(_ s~·.=a r- z1111: 1;- t. H(~hovf: t ;1v ,:...; n~·i r i ncJ i. I>'.'~-~}: c: t t ni 111.J s rey l i::~ r- n a 

r:-:ir andr-.:i :V:a!dta lpl.:t(~1_•rin1;ar pt-Ö\7 a.'..) ;"]'.J ~.it<lt:-;;~1,J:.--~·.-·rna i et.t 

:::tf·)r-1-,_~ :~.31~1:-:1.-u1~1.1n=J. \fikar~ c:t.-inra D!il o.tt r:,:q<:rin·~JF-'n har dVi

sr~r-at ,-_,tt. fi·)r~_;l.J<J r)r: ~..;}:::=ir-pnirFJ av rt~.11 isdt-Lon:.:;vinstr-r."J1'=Lna 

för .. fa::;l.i1Jhf·~t.(lr. Det kc:.1n ocJ.:så näf'.lna~; att vi 1=nl .i1Jt v!tra 

h~1vudd i r(·:Y:t i v hat- i uppdt-(~i•J i'ltt.:. läqcJa ~r.:!l'l [()r~l.:!(J OJ'l c:n 
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ticlen oh"'cJränsad sY:attskylrliqh(,t för rcalis,:iti.on~winst vid 

för:.äl.jninq av bo~Laclsrät.t>:r. Vi räknar !nr::d att_ innr:1 en snar 

framtic1 kunna åt•:::r.-kon1na m0cl försla9 i cho,n frå9an. 

Innebörden av rle provisori.sY:a åtc3ärclc,r:na bör vat·a att genom 

lät tnacler vid b0sY:a t tn ingen ås tcid;:omma en ökn in•.J av den 

t::ffektiva avkastninqt>n på al:tieplacc;ringar. Som fr:arn<Jår civ 

tilläq<Jsdirekti'll'n kan det.ta r>;sultat åt1'1in~;tone teorelisl:t 

- vi bortser tills vidat·e fd'rn de telrnisl:,1 pt-oblemen - upp

nås genon Uittna•kr vid ant inq•:::n hol aqen,; eller aktieägarnas 

beskattnin9. 

Lättnader vid bolaqens br:skattn_inS[ kcin <JC'nomför.-as t.ex. på 

så sätt att bola']<:'n [åi· rätt: att qöt'il ;wrir<HJ för verkstäl le] 

utclelnirl'J. !en :oåclan dvdt:d<p<riit.t sl:ull<> qöra det :r,öjlic3t föt

bolagen utt df2l21 ut t=tt vi~::;st 0i'-'(~t ut1lP·lnlnqsbe1npp tilJ. 

läqrc ko!'>tnacl ellei: iltt utan l:,,stnaclsökninq höja utclel-

n i n0.:1 r rE1 r."\ch (l,:.; rm0<1 .:"lk Li e~iq .. 1 rndf~ rl i r ek':: ,,:Jvk .:i::; t 1"I i r.·~l. 

Åtgärder på akti!'>äoarnivå kan innebära att i11kL,::1sU<katt.e>n på 

ut~elningsinkcJ:~ster sätts ner, viJ.knt meJf~r att aktieägar

nas direktavka!'>tning efter skatt ökar iivcn vid oförändrad 

utdelnin'). Lättnader vicl beskattningen av rEali!'>at.ions

vinster på aktier får också till resultat att elen effektiva 

avkastninc1en på aktieplacerinyat·na ökar. F:n öknin<1 av elen 

effektiva avkastningen qenom ät0ärder på akticäqarnivå ten

derar i sin tt1r att sänk~ kravet r>å förräntnir1~; ~v ri.skkrl

pitalet, dvs. att reducerd bcJ].o~cns kapit~l.kc>Rtna~er. 

Det kan alltså förv~ntas at:t lämpligt avv~~da 5tc;~r~er av 

c~et slag r.;oi'.1 vi hZ-ir har- bet-ört får positiva c~f[r:.~r:t.c:r på b~dc 

uthucls- och e[ter!:råqcsiclan. Vi l:ar inte funnit. dc0 t 11'.cninqs

fullt att försöka qöoi 11åq0n l•eloppsnässi•Jt pre,:iscrad pro<J

nos av cffekt.Prnet i r~cssa hänsr~enrl1;:1. Där·e1:H.)t ät- det anqe

läget att kunnd bi!.da sig en upp:~'lttni!l<"J c'.n <:~(· irh!ivic1uel ln 
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<"J...::h :· ... t.Gt!;fin;-1n:::-.i..r-:l.l;-'I ':~fff·--~'v..tc:rn;-1 .:rJ ol.i'r:a 2'it. 1Jär<ler~. Med hi~n-

syn ti..Ll ti.lliiryJsdin:krivc-ns ):1i1rc.t inL·ikt.nin•J pi\ iltt. uppnå 

f.:n :;ti1~1t1i.,""":n:. tl'J a}:ti1:~:::;paran\let h.:1r. vi k()r1Cf?nt.rr::·rat o~·s på 

ott l·io~.y~;a !.:j1ka 1.:fE~k~.cr- At<}ärd•.~rnc1 kan få för r:n:·;ki.ldu 

aktii:~2qorr~ i olika inko!n~·:LlZ:iqr.:n. Vi hdr '.H:k;;,~ uppskattat de 

::-;tuts~inar~~;i·~llö (:ff~:kt.er-nci vid <)lika lätt!LCH.isnivt'ler. P.n 

r:.n1ulys av cltqät·dr:rnc1s b1~tydelse för cl<= cn::;ki.lrlu för(:tatJens 

Y:.~pit.i.1l~::.'·):-;Lnu\l0r :;kulle natnLlicJtvis ocks5 ha intre:.se i 

~;arF1anh.::u10<~t. r-.1ed hänsyn t:ill fråqans 1-:nrnplic~_·rach .. · natur och 

den knrta t-.irl ~on vi !1ar haft ti 11. vtlrt förfo~Jandc har vi 

dot:i: l.i llr.; vir·lar_-0 avstf1tt. Fr.ån t?n r;ådan anulys. I vc.'irt Pl(:r 

.L)nrJSi.~:t.iq~-1 arh(::tr. flir vi anledning ntt. L·,~handla kapital-

Vi~ v~l~t nch ut[()r~nin~e11 av ~ty~rdr?r·r1d ~r clet viktigt Att 

veta vj.lka •Jrt111pc:r av plcicr::rat:e nan vill n,l (int:iktninoen), 

hur 1.::it:tnnd0rni:1 f>k<:il l för:dela:; på uktir:~gqarr:.· i 01. iJ.:a 

i.nko!'.l~~t.kL:ifJf-;0.r ( !nkonstnr~~f_il~) cich vi l~:(:n lEittnaclr;nivå och 

ko~tnadsL·ar~ ;1an r;kal l ut.9ti fr·?.r~ (~r::f~!_1::ningon). 

Vi h<;r h'~dörr:~ det-. ~;ori nn'.JC1 ä~J(~t att åtqärderna r.~r en så 

Lr-(·d. inrikt~Ll}.9_ S()~ !.lÖ~\.l i~t. Dr::t i;r viktic_!t att n6 elen :;tor-a 

qr-lJ!)pen ,1\1 ~;:":1-~sp.:n-arc, dvs. husb.åll sori i daq har ~:;ml~ eller 

inga Gkticinnehav. SQrnti~igl är ~et viktigt att reglerna 

inn1...:h,]l.\.tir inci t·.ar11ent ti 11 yttcrlitJcJre aktir?.plucc::1-in0ar för

inn1~h.:-1vaL-n<1 11'1 (k~ sl.örrF: portföllP.rnn, cttc·rsoir. t:lo.ss.-:i on

f,1ttar l1uvudr:1el.•~·n av (k·n beEintli~Fl aJ.:tic:.t.ockc·n ho:-J hur;

hi\ll'-:n. M<ll1.~t !1öt- vcn·a att håcle öka spriclni~l{_j(~n civ aktiP.

i=iq.~~ndct. och ~t.lPH.111~ra till 0.t.t {)kr:it innr::hav hos (lcrn scl"Tl 

,~ tq::; rd 1:'. L- n i"1 ~--, j r. kcw:~:: t.~~-~)f i J har h(: tycle l ~-.;e fr ,J.n f l r_~ r. Z? sy npu n}:

t·:~ t-. Fn on~~.:.t_)j'."lt.1 i! __ tht:!:: :~OJil ,_.i ~1.:11~ anst·tt os~·; börzi ff.ista :;tor.-t 

avsr~Cn:h·: vid jx zit.t ,10. t")l"OVi~-;oriska å.t0ärch.:>Ln<.l ~il" ::'l\'SP.ddn 

ai.::.t i.~1ri1r. nårJnt c:.l l.r.·r n~~1c:1 c.lr }:unr~a r..:-t·si:itta.~-; av ett :x..:-rria-

ne'.1L '~yr;t_,-:i~'. tör 1.indt:i.·1 1J i dulil":~1:~17.~.l:i-1ttni.n0r:n. f)et är 

-.. .,.ii:!.ir_it .:.1tl btiJ~~t-d·-~1-n;-1 i.nt1...:. ~~l- r:.·ff~ktr:'r :-:(1!T': för~~\1 årar r-:>n 

:-~;du:1 nvc·t-,_1,.;:1q. ()n .~t".cJ;.;in1tit-r~;_·: får r.~n ir.ko111~:.:t1iro:i l .snr1 nar-
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kant övvik<~t- [rån dr_-n pc(l(i1 so1:i ett !J'='l-rlc:inc•nt ~;y:-;l:c~in Y.an 

t?.n}:as ha, k.~H1 vi~~~j~·.i c"}l"\liT)t"~t· av dkti<-<iq,·n: 1::' k~>1;1111a ~·'ltt tt·i~ff,1s 

av en s}:a t ti.:~·d:i.:1 r·pn in·J vid l)·Jei.-<_1 [l!HJ c::n. !-tot dc·nn~-, ba kq t·und hör 

1:1an :-~träva t~(tr:~r- att q1:: .:'it .. 1J:.ir·di:1L-11.::-1 1;n in~:o111::3tf°'t·ofil so11 J.:,:-tn 

pertnA.ll(~J)tcl. syf;temr-~t. 

När dt::~ t gil J. l c~r å tc_i ::i rd 1.~r na s ~n f a __ ! .. ~_!:l_i_~':'!. hel r i t il l. i~lJ(] :.;di t·ek-

t i ver1 t~aml1~llits att clcr1 slLJtliga avvjqr1i1101;11 f~J.lcr 11tan

för vår:t uppdl"i"l· S,111tidi(1t hat· und•cr:,;t.r:1J>:its att vi s;:all 

9öra 'Jc.~ra b0räkn i n9ar r.1ut h·::lk<_Jt~und av att dr~t är ,:1n~elä9et 

att åstadkon~ia 0n "verkJ.i.q :.-;ti.nulans av akti.-~sparr.inclet 11 • 

rlett.a n!istt: ligqa att åtq2Ld(~t-riu int.(: sk.J.l.~ vara alltför 

o!)c·tycll ir_Ja. Lättnarlr.:rna 111å~t.e ha e~1 :::AcL1r1 01-:-1FatLninrJ atl ~,1an 

vE-rkliqcn }:an räl:na nr::d en po~:;itiv e!:l°r.~kt p5. al<tir-:-narknaclr~n. 

Det är i pt.-al:tiken !:nc:ppust ;ni)j.ti~Jt citt ancJ~ vilka '..i:itt.ncHler 

son hi::-hövs för utt iJe r.h:~1 uv~-~c.1 <lc:1t1 (~f!:E:kt..cn tiå akt.ir:nGt.-kna

dcn •. 'lcc.1 !1;1nsyn till hl.;i. fiirh.'illAn•:lena i ·'1ridt·a l.'incier ha~ 

vi valt att virl v3ru 1"0.L~ikn i nq2~· 

lättnudsnivå och ~:ostnad~-.t.-a.n so1~ princip tr~otsvarar (:n hal-

verinq av bolaqsskatten ~)3 ut.r11~1a(le vin~~t_nr;i_l,7~1. 1 samr~an

hanqet kt~!l <.k·t fi nna.r; an1 r:dnin'.:! ,-:::tt not'::'r,:1 att i n1nda tal 

hiil ftc:n 0v elen hol.:1iJSS"kritt su!11 h(J.lac~F~n be::t-.al.ar på 11t.delo.de 

vinstir,(,..-lel r1!\r: till stcit•on och <l•."'1 irnclra hiilft.en ti.Ll kor1-

f.!Un1:rna •. K.tqilr-cl12r son inneh~:1r Att unr_Jt:fgr hal'.Ji..1 bola~1~;

sY..atti-:-n e:li.ri.inrrus kan. f;1:s snn att den statli1J<~ duhL"::t?lb(!

r-~katt.ni.ncJf.~n av uttl4=lninrJar-r~n up;;h~iv'.·;. G.:~t- n21n utöv,.-~r (k.,nna 

niv5, k-:in ~;:irs'i-:i lila fr2'hJOr or.~ fi".)r:-d1.:~ni:i•Jc:1 c1v sk.::itti.~ned-

sättnin·JCn nellan stat nch kcH:'.J.1lln ,1kt".!1ali~;ecas. ~Ji får un

ledninq utt si:.·r:.Jt.-(~ bet-öra tler3~·;,"1 ft.-i'1~Jnt.-. 

Föt· att dr~ 0!:t.t~r_-str.-äv21::10 cffektr:rna !:-~~·.a.ll 1.1ppnc~~-; ~~r· det en-

1 iqt: Vc~t- b<_~dömn.in=J vikt_ilJt att f.öt.·+~t.acJ och [)l,ir_~(~t-dt-Q .kan 

uppfattri lättnadcr~na so;~1 E:n vnt-2kti__s fö~-~iättr_~'2~ CiV vil.li:o

rc:n för n.kt. i~sra.rnnclet.. Sunt.id i·J~ :nc?ist·~ 1'1t1n - so:11 vi. rc·dan 

bi:.·t.-~)rt i vårt r('scnc·nan~J -:-:in ini:o:·~::-;t:H-o[i li::~~l - beu~:t.:.a c-'ltt 

åt<!änlcrnc1 Fir nrovi~~~~i sko j den :nr:.·n ~r·'J'~·n att 1:(~ ~ir av~.~t:dda 

att av lös~~ S .3v Ct t r17.1_-:"1a!1C'Jl t sys t:.i:~n. !)(~ t t:.=-1 '.:,~ r.- ;),-_ t":.V(~(.·] ~;~ 
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bl.a. tekniskt hänseende. fl,_,t är viktiqt att reqlerna inte 

utforma;, ~;å att rle försvårur övcrqån<_lf.'n ti 11 ett permanent 

Sj'St(!l1 eller på annat sätt låser den fcn:tsatta utveckling<:~n. 

Man bör undvikz.i regl(:r som innebär att. [i)rr!ta11en r::ll0r 

uktieäqurna tvingos C1tt för en b-=qräns<tcl [""riod 9öra net

väsentl i<Ju ändt· inqar i sina redov isn i.n9s- e.l ler deklin-a-

t ionsn1t iner. Så lånqt mö-jligt bör också unclvikas att 

skatb•rnyncliqh(:tet-na belastas qenom til.lfälli<Ja omlägqninqar. 

Åt<3ärdet·nu bör int,_> h<"l ler i övriqt med töra nå<Jt·a mer 

v ä1;,•n t l i') a in•J r·epp i r-=gel systemet. 

Ända:nål.r:~t. med <le ~:;tiinulnnr>åt~;ärdcr som vi fbre.:;lår· är 

ytterst utt Eränju näringslivets försörjnin') mecl deb risk

kapital ~:0111 l.!chövs för inv<~ste:rinl_Jar och expanslon av pro

ctuktionen. ~·\ot den hakqrunden har det häv<luts att det skulle 

vura en fördel att kunna styru lättnuderno så utt de före

träd0svis l:ommel- :just det ri;,kkapi tal till del sor.i placeras 

i "produktiva" företaq till skillnad från företi:lq son kan 

an~cs Jriva en mer 1'sr1el:ulativ 11 vcrksi1~hct. Vi skall inte 

h~r diskuteri1 on en sådi:ln distinktion kan upprätthållas på 

teoretisku qrunder. Vad vi mecl ;,äkerhet kan slå fast är att 

det måst~ vara utonordentliqt vanskli~t att utforDa prak-

t i.sl:t använclhara kriterier för ett urval av föncta<J eftet- en 

s.3<lnr1 qrun~l. Tanken hur t.ex. vi:tckts att lättnac1erna för clet 

en~>ki lda företagr~t el ler d1.:ss akt ieäc_Jari:? hor(1e C_JÖras bero

ende• uv anta1Pt an~-;tällcl'1 i företa~~i:-~·t~ r.nli1Jt vår r1enin1J kan 

rlt":tta i.~1t-.e varn n'Aqon läP1t)liq qrund. ExcrLpc::-Jvis sY..ulle 

kapitd1 intensiva föt-f:ta'] i produkti.onen - dvs. ~.;ådana före

t.iVJ fll°>:n rc·latj \ft sett kan varu mest ~)eroendc av ~n fun9e

r~nd0 riskkapital(0rs~rjning - ~iss~ynnas av en sådan regel. 

l\vqränsnin•JCn skulle häri(p:n0m f.~ inte ön~~kvärcla styt-ninqs

eff(:k.t..r:'t-. Dc•n ~;J.:ullc också f;nzu:-ast notv~rY..a i::n öknincJ av 

kc:ipital111i:inc_Jt~<:~n per sysselfiatt i förctCHJen, dvs. (Jå rakt t-:T'1ot 

tlen utvcc~lin0 so1~ - cnlir1t va~ vi har an0ett i avst1itt 4.1 

- hi~_t-_i~.l~.:; hat: lf::qat :·i?.ko::-i (~en ökade ir\ll1J:itripror.~ukt.i0nen. 

Vår s1 qtsats Är att nan i d(.·ttn sa1::nanhan~1 bör avstå fr~n 

~vur~nsnir1~ar ;iv d0t J1är t.,crörda Rlag~t. 
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Det finns anledning att här slutligen beröra frågan OM åt

gärdernas finansiering. Enligt direktiv som gäller för alla 

nu arbetanc:le kommitteer (dir. 1980:20) skall kostnadskrä

vande reformförslag åtföljas av förslag till finansiering. 

vårt fall är det knappast möjligt att precisera ett förslag 

till finansiering. Det sammanhänger med vad vi tidigare har 

anfört. De åtgärder som vi skall föreslå utgör ett av flera 

led i elen mer övergripande rnl\läggning som behövs för att 

åstadkomma en större 1 ikform ighet vid beskattningen av olika 

former av sparande. Det finns med andra ord ett påtagligt 

samband mellan de åtgärder som vi skall föreslå och t.ex. de 

aviserade skärpningarna av realisationsvinstreglerna för 

fastigheter. Det torc:le vara nödvändigt att se åtgärderna som 

en helhet där skärpningar i ett avseende får finansiera 

lättnader ett annat avseende. För vår del kan vi knappast 

göra mer än att hänvisa till detta samband. Mec:l hänsyn till 

såväl avgränsningen av vårt uppdrag som den översyn av rea-

1 isationsv instregler m.m. som görs i annat sammanhang har vi 

inte ansett det möjligt att närmare än nu har skett gå in på 

finansieringsfrågan. 

7.1.3 Tillämpningsområde m. m. 

Fnligt tilläggsdirektiven bör åtgärderna begränsas till c:le 

fall där utc:lelning lämnas av svenska företag som är noterade 

på börsen (A-listan} eller på fondhandlarlistan. Som nämnts 

i kap. 3 koinmer fondhandlarlistan att upphöra senast vid 

utgången av år 1981. 

Aktiefonderna har elen viktiga uppgiften att medverka till en 

spridning av aktieägandet. Mot den bakgrunden finns det en

ligt vår mening skäl att låta åtgärder som är inriktade på 

att reducera skatten på utdelningsinkomster bli tillämpliga 

även på utc:lelnin'q från svenska aktiefonder. SaMtidigt måste 

beaktas att fonderna kan omfatta även andra värdepapper än 

aktier i svenska börsföretag, t. ex. obligationer. En för

utsättning för att utdelning från en aktiefond skall få del 

7 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 39 



Prop. 1980/81:39 

av lättnadern<i bör v;ira att fonden huvurl,3ak.l i<Jcn består ;iv 

aktier i svenska hörsföret<ig. 

98 

När det gäller kretsen av de föt·et<ig som skall heröras av 

åtgärderna vill vi slutligen fra1'1håll<i att frågan om de 

kooperativa företa13ens försörjning mecl riskkapital behandlas 

av kooperationsutredningen (I 1977:01) och alltså faller 

helt utanför vårt uprdrag. 

Vad härefter beträffar frågan om vilka qrupper av aktieägare 

som skall omfattas av våra förslag gäller enligt tilläggs-

direktiven att lättnaclcr på aktieägarnivå första hand bör 

kol'1ma hushållen till del. Letta betyder att lättnaderna 

skall medges när elen utdelnin9shet·ättiga<le är en fysisk per

son. Enligt vår uppfattning bör clock även dödsbon i vissa 

fall kunna få nel av lättna<let·na. l\v skäl som vi rcclovisar 

kap. 8 har vi gjort hedönningen att lättnader däremot inte 

bör med9es när utdelnin<1en belöper på aktier som en fysisk 

person eller ett dödsbo äger indirekt genom ett 

handelsbolag. 

Vi har utgått från att lättnader på aktieägarnivå skall 

med13es bat·a i cle fnll då utdelningen utqör intäkt av kapital 

för elen utdelningsberättig<Jde (alltså inte intäkt av rörel

se) och då denne är skattskyldig för utclelningen enligt 53 § 

1 1'101'1. KL och 6 § 1 mon. SIL. Skattskyldiqhetskravet innebär 

för en fysisk person att han skall ha varit bosatt i Sverige 

när utdelningen blev tillgänglig för lyftning och för ett 

clöclsbo i princip att den avliclne vid tiden för frånfället 

skall ha varit bosatt här i landet. 

F:nliqt tilläggsdirektiven skall vi också övervägu om det är 

möjli9t att med begränsade åtgärder, som inte medför några 

väsentliga ingrepp i nuvarande systern, ge institutionella 

placerare del av vissa lättnader. Till institutionel.la 

placerare som här kan komna i fråga hör främst investnent

företagen, aktiefonderna, försäkringsföretagen sant vissa 

stiftelser och rörelseclrivande företac_1. De institution<'lla 
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placerarna spelar <>n viktig roll på aktiemarknaden och. deras 

andel av aktiestocken i börsnoterade företag har successivt 

ökat (jfr kap. 3). Vid utformningen av våra förslag till ett 

permanent Rystem för lindring i dubbelbeskattningen skall vi 

enligt tilläggsdirektiven uppmärksamma dessa placerares 

situation och beakta intresset av att ge t.ex. investment

företagen tillräckliga incitament och möjligheter att öka 

sina placeringar av riskkapital i näringslivet. 

Delvis mycket konplicerade regler gäller för beskattningen 

av de utdelningsinkomster och de värdestegringsvinster på 

aktier som redovisas av de institutionella placerarna. Vi 

har i enlighet med tilläggsdirektiven diskuterat möjlighe

terna att genom tillfälliga ingrepp i regelsystemet uppnå 

den avsedda stimulanseffekten. Vår slutsats är emellertid 

att det knappast är möjligt att utan relativt genomgripande 

ändringar åstadkomma effekter som får någon betydelse. 

Sådana ändringar får övervägas i vårt mer långsiktiga arbete 

men lämpar sig inte i ett provisorium. 

7. 2 ~tgärder på bolagsnivå 

7. 2.1 Inledning 

Enligt tilläggs<lirektiven skall vi undersöka möjligheterna 

att stimulera aktiesparandet genom åtgärder på bolagsnivå. 

Närmare bestämt skall vi undersöka om det är möjligt "att 

införa ett provisoriskt avdrag för utdelning eller en till

fällig sänkning av bolagsskattesatsen som får betydelse även 

i fråga om s11.duna utdelningar som inte ger rätt till Annell

avdrag". 

Av detta framgår att vår undersökning skall avse möjlighe

terna att tillfälligt lindra skattebelastningen pil. utdelade 

vinstmedel genom åtgärder på bolagsnivå. I uppdraget ingår 

inte att liig<Ja frar'l förslag Ol'I en sådan temporär nedsättning 

av bolagsskattesatsen som ol'lfattar även kvarhållna vinster 
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och al 1 tså kommer bolagen ti 11 nel oberoende av om de lämnar 

utdelning. Vi kan dock notera att en åtgärd av det slac3et i 

och för sig skulle kunna få verkningaL- som är positiva från 

de synpunkter vi har att beakta. F.n temporär nedsättning av 

bulaq,>skattesatsen kan sålunda få en viss soliditetsför

stät·kande effekt, t.ex. genom att bolagen under nedsätt-

ni ngspet·ioden upplöser obeskattade reserver och för över 

vinstmedel till aktiekapitalet genom fondemission. 

liv direktiven framgår också att vi inte har anledning att 

överväga någon utvidgning av nuvarande Annell-avCrag. Ut

rymmet för detta avdrag, som mc<lqes endast i fråga om ut

delning på nyemitterade aktier, fördubblades så sent som 

hösten lq73 (med verkan vid nyemissioner som genomförs efter 

utgången av år 1978). NuMera medges ett totalt avdra9 son är 

lika stort som det belopp som har betalats in för de nya 

ak
1
t ierna. Avdraget får fritt fördelas på en 20-årspedoc~. 

Det får dock inte något år överstiga 10 % av det inbetalade 

beloppet och det får inte översti9a elen utdelning som har 

förfallit till betalning under året. Det är tveksar~t om 

bolagen i allmänhet skulle kunna utnyttja en ytterligare 

höjning. En tillfällig höjning kan i varje fall inte väntas 

ge någon stimulanseffekt av betydelse. 

Vad vi har att ta ställning till är om det är möjligt att 

vidta s~dana provisoriska ät')ärcler på hola.qsnivå non är 

generella i elen meningen att de omfattar utdelningar på 

såväl äldre som nyeMitterade aktier. De åt9ärdcr sor~ då står 

til 1 buds är en sänkning av bolagsskattesatscn på utdelade 

vinstmedel eller ett avdrag för vcrkställn utdelning. Dessa 

metoder skiljer sig åt i formellt och tekniskt hänseende. 

Principiellt har cle saMrna innebörd. F.n neclsättning av 

skattesatsen på utdelad vinst till hälften ger samma resul

tat som om avdrag neclgavs föt- halva utrlelnin9cn och en ore

ducerad skattesats applicerades på det belopp som återstår 

efter avdraget. F.n nedsättning av skattesatsen till en 

tredjeclel är likvärdig med ett avdrag för 2/3 av utdelninqen 
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etc. Pullt avc1rag för utc1elning innebär att skattesatsen på 

utdelarle vinstne<lel är noll. 

För enkelhetens skull behandlar vi i fortsättningen bara 

avdragsmetoden. Vad vi säger om den har giltiyhet även 

fråga om ett system ned olika skattesatser föt· utdelad och 

kvarhållen vinst. 

Ett generellt avdrag för utdelningar innebär att det första 

ledet i dubbelbeskattningen reduceras eller - vid 100 % 

avdrag - helt elimineras. Härigenrnn sänks bolagens kapital

kostnader för egenkapitalet. Avdraget bör bl.a. ge incita

nent ti 11 utclelnin0shöjnin9ar som kan medverka ti 11 en ök

nin<_i av utbudet av riskkapital. I våra tilläygsc.lirektiv ut

talas att rlet ät· ett riml i9t antac;ande att en avclraysno::toc1 

och ett avräknin<Jss~stcm på sikt 9er likvärdiga ekonomiska 

resultat. 

Det nu sa<J<lu qäller i första hund ett permanent avclra<;s

systeu. c1an kan släl.la sic; mer tveksam till betydelsen av 

ett tel'1porärt avdra<J. I och för siq torde en sådan åtqänl 

kunna få en viss rositiv efLekt på enissionsverksa1:ihet och 

aktiel:urscr. En fön1tsättnin9 för clettn torrle dock vara att 

avdraget blir relativt stort. Ett tillfälli<Jt avdra<J so1~ 

omfattat· bara en minclre del av utdelningsbelnppet torde få 

ringa effekt. Som enda stimulansåt<Järcl skulle ett sådant 

avdril<J i varje fal 1 vara helt r:iti llräckli9t. 

I var:]<:> syst•!m srn1 byqger på att dulibclbcsl:attningen sl:all 

linclr<H; ']'"">11 iltt i>ola9en får avdril<J för verkställd utclel

nin•J cikt11ciliset·as två särskilda frå<iorc. ll<:>n .;na <Jäll<'r lle

handl.in<J<:>ll av utdelnin<J som lä11no>; till an1lt·a inhel"lska bo

L:ig. Den andril c;äller den utclelnin<J som qår till aktieäqare 

i 11tlanclet. I det följande beskriver vi först v.i lka problem 

sDm uppko11ner och vilka principlösnin<Jilr som är tänkbara. 

l'wsl11tn.in<3svi,c; <JÖr vi Rn l>e<lörrniny av 01" c.let är r1öjli<Jt att 

rJf.-'llOr'l[Öra dt~ er~forrJerlic]a ändringarnzi i i:~tt provisot·iun. 
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7.2.2 Utdelning till svenska bolag 

Som framgått av redogörelsen i avsnitt 2.2.2 innehåller 

punkt 1 av anvisningarna till 54 ~ KL detaljerade regler om 

hur aktiebolagens utdelningsinkomster skall behandlas. Ett 

avdrag för utdelning måste samordnas med dessa regler. Ett 

system där aktiebolagen fick avdrag för verkställd utdelning 

och utdelninqen utan inskränkning var skattefri hos motta

gande bolag kunde ge inte önskvärda effekter. Om ett moder

bolag har en rörelse förlagd till ett dotterbolag, skulle 

överskottet av rörelsen kunna helt undgå beskattning i bo

lagssektorn trots att någon utdelning till de slutliga 

aktieägarna inte sker (dotterbolaget får avdrag för utdel

ning ti 11 T'.loclerbolaget, moderbolaget beskattas inte för 

utdelningen). 

Sal'.lordningen kan ske på två principiellt olika sätt. En 

möjlighet kan vara att göra det utdelande bolagets avdrags

rätt beroende av hur utdelningen behandlas hos mottagaren. 

Den andra vägen är att modifiera de beskattningsregler som 

gäller för mottagaren. 

I 7 § Annell-lagen finns regler SOT'.l syftar till att åstad

kol'.lma en viss grad av samordning mellan avdraget och bestäm

melserna om skattefrihet för T'.lottagen utdelning (se avsnitt 

2.1). En första fråga är om denna samordningsmodell är an

vändbar även i ett system som är generellt i den meningen 

att avdrag medges för utdelning på såväl äldre som nyemit

terade aktier. 

7ill en början bör understrykas att avsikten med Annell-av

draget inte har varit att generellt lindra dubbelbeskatt

ningen av utdelade vinstmedel. Vad man har velat uppnå är en 

stimulans av nyemissionsverksamheten. Avsikten är att avdrag 

i princip skall medges bara i de fall då nytt riskkapital 

har tillförts aktiebolagen från aktieägare utanför bolags

sektorn. 
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Med hänsyn till avdragets relativt begränsade karaktär är 

det naturligt att man inte har försökt uppnå den önskade 

samordningen genom att ändra reglerna för behandling av 

aktiebolagens utJelningsinkomster. I stället hat man gjort 

vissa särskilda l)(:gränsningar i det utdelande bola<Jf>ts av

crayst·ätt. Utqångspunkten har varit att 11an vill föd•inclra 

att avdrag medges i de fall då en nye~ission visserliqcn har 

geno1"'.1föt·ts inom en koncern r;1en något nytt kapitnl inte har 

tillföt·ts ft-ån akticäqare utdnför bolagsscl:torn. c1ed clenna 

ut<Jångspunkt har man i'ltlsett det ~1otiverat att vägra avdraq 

när det utdelande bolaqet är clottet·bolag till ett ann,1t 

bolag. Or' nämliqen avclraq 1~eclqavs i sådana fall, skulle det 

bli möjliqt för en koncern att genom anplacering av till-

9ångarna ino1i koncernen f!l Annell-avdt·ag trots att nåqot 

nytt kapital inte har tillförts utifrån. 

Samma resonemang har ansetts tillämpligt även i andra fall 

där utdelningen uppbärs av ett aktiebolag som inte är skatt

skyldigt för utdelningen. Som en allmän princip har för

arbetena till Annell-lac3stiftningen fastslac1its att avdrac1 

borde vägras i de fall då aktieägaren är frikallad fr!ln 

skattsk~lclighet för utdelning men skattskyldig för ränta. 

Det har <lock inte ansetts möjliqt att <]Öra avclragsrätten för 

utdelning till varje enskild aktieägare beroende av just elen 

aktieä<Jarens skattesituation. En sådan orclnin<J skulle tvinga 

det utdelande bolaget till ett betungande utreclningsarbete 

och clet skulle vara svårt eller (ll1Öjligt att vid deklara

tionstillfället aV<JÖra hur stort avclra<JSUtrynimet är. Man har 

därför varit tv11n<Jen att arbeta ned relativt yrova schablon

regler. Dessa har liesl:rivits i avsnitt 2. l. 

Är rlessa sct1ablonre~ler använrlbara i ett syste11 där .avdra~s

r:•t t'"" utvid<JilS ti Il att 01~fatta även utdelninq p~ äldre 

aktier? Enligt vår Mrning måste svaret bli nekande. Son en 

sär·skiltl svår·i<3het kan nännas behandlin<Jen av utdelnin•Jar 

t.il l fifrvalt.nin<_Js(öretaq. Annell-reglerna innebiir att avr_1r·ag 

vägras för utclelnin<J ti 11 ett moclerbolaq soM är förvalt

nincJsföret.aq även on P~oderbulaqct 01:i.t·delL1art vidareutdelar 
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det mot tagna beloppet. Denna begränsning p1ot i ve ras - som 

redan antytts - av att man har velat förhindra att dotter

bolaget får Annell-avdrag i det fall då något nytt kapital 

inte har tillförts koncernen. I ett avdragssystem som syftar 

till att ge en generell lindring i dubbelbeskattningen av 

utdelade vinstmedel är begränsningen däremot inte motiverad 

och den kan få direkt olämpliga effekter. Även i övrigt 

leder 7 § Annell-lagen till ojämnheter. I vissa fall medges 

avdrag för utdelning till en minoritetsaktieägare som inte 

är skattskyldig för utdelningen. I andra fall blir resulta

tet det omvända; avdrag för utdelning till en minorit<?ts

aktieägare vägras trots att aktieägaren beskattas för utdel

ningen. Sådana ojämnheter har ansetts kunna accepteras så 

länge avdraget har en begränsad räckvidd. Med ett generellt 

avdrag blir olägenheterna mer påtagliga. 

Vår slutsats är att Annell-lagstiftning<ens modell för sam

ordning av avdraget för utdelning och reglerna för behand

ling av aktiebolagens utdelningsinkomster inte är lämplig i 

ett system med ett generellt avdrag. Helt allmänt förefaller 

det mindre lämpligt att i ett generellt avdragssystem för

söka åstadkomma samordningen genom en begränsning i clet ut

delande bolagets avdragsrätt. Följden av en sådan begräns

ning blir bl.a. att ett bolag, som har valt att anskaffa 

kapital genom nyemission och därvid har beaktat effekterna 

av avdraget, sedermera kan förlora avdragsrätten om en viss 

del av aktierna i bolaget byter ägare. 

Det alternativ som då återstår är att modifiera reglerna för 

behandling av aktiebolagens uUlelningsinkomster. Hur reyler

na i så fall skulle utformas blir beroende av an det yene

rella utclelningsavclr"aget är totalt eller partiellt. det 

följancle skal 1 vi uppnärksamma hur frågan har lösts r~tt 

par andra länder. 



Prop. 1980/81:39 105 

Fullt avdrag 

I detta fall ligger det närmast till hands att upphäva 

skattefriheten för mottagen utdelning. Aktiebolagen skulle 

alltså i fortsättningen beskattas för samtliga utdelnings

inkomster. A andra sidan skulle de få rätt till fullt avdrag 

för vidareutdelning. I ett sådant systern krn~mer det första 

ledet i dubbelhcskattningen att elimineras under förutsätt

ning att bolagen omedelbart vidareutrlelar motta9na utdel

nin<Jar. Om utdelningsinkomsterna fonderas hos det l'.lott<1gande 

bol<iget, träffas de däremot i princip av heskattniny. Det 

torae vara nödvändigt att införa särskilda regler som gör 

det möjligt för bolaget att unclvika beskattning även när 

utdelningsinkomsterna fonderas några år. 

I detta sammanhang har det intresse att se hur clet norska 

skattesystemet är utformat. I tlorgc har Dan sedan år 1969 

regler som i princip medför att clublJelbeskattningen av ut

delade vinstmedel helt elimineras. Vid den statliga taxe

ringen får bolagen avdrag för utdelning som verkställs från 

årets överskott. 8tt bolag som gör en sådan utdelning har 

dessutom rätt t~ll avdrag för avsättning till en fond för 

utdelningsreglering. Detta avdrag får clock inte överstiga 

l ~ av aktiekapitalet plus reservfonden vid årets ingång. 

Utdelning som ett senare år räknas av mot fonden berätti<Jar 

givetvis inte till nytt avdrag. Har en fondavs~ttning inte 

tagits i anspråk inol'.l en fel'.lårsperiod, återförs den till 

beskattning. Vir.1 <.len prriportionella kommunalbeskattninaen 

har nan valt en annan lösning. Häl'. få!'. bolagen inte av(lrag 

för utdelning. !'öt-sla lc,det av tlub!Jelbe:skattningc'n har 

alltså behållits. 1 stäl.let ät- aktieägal'.na befl'.iadc från 

kommunalskatt på mottagen utdelning. 

Pa_rticllt avclra_2 

Ori bu.ri1 en viss del av den vr:~rkställda utdelnin(j•:.>n är av·

dn1qsqill, är den b<"skrivna (="norska") l'.lod.-,llen inte länp-
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lig. Man kan clå i stället använda en modell som påriinner om 

cle reqler soi~ f.n. giil let- för förval tningsföi-etaqen. Ett 

aktiebolag s}:ulle i princip vara skattskyldi<Jt för alla 

utdelninqsinkomste:r:- rien skulle undqå beskattninq = vidare

utdelning sker. ~ven i ett system av detta slag kan man ha 

r:-eqler som gör det riöjligt att utan ofördelaktiga beskatt

ningsJ.:onsekvcnser fonck~ra rnotta9en utc.lelnin9 under nå9ra 

år-. 

I Västtysl:land tillär-1pades fram till år 1977 ett systen clär 

linclrinq i duhlielilesl:attniiv3en med')avs <Jenor~ differentiering 

av bola9s,.;l:atten (mEon utan nuvarande avräkniny hos aktie

ä9arna). Rola<J,;skattc,·;atsen var 51 % på kvarhållna vinst:~e

del och 15 % på utdelad vinstl) (eftersol'.\ unrlc·rla9et för full 

bolagsskatt inte re:ducer;:ides i~ed den skatt sori ut9ick på den 

utdelade vinsten, var den effektiva skattesatsen på utdelad 

vinst i själva verket 23,5 %). Som tidigar:-c nämnts är:- ett 

sådant sy,;t<:m lil:värcli<Jt med ett system ried par:-tiellt av

drag. r:tt moderbolag var:- i princip befriat från skatt på 

utdelning från dotterbola9. Skattefrihet medgavs dock bara 

under förutsättnin') att moderbolaget omedelbart vidareut

delade uppburen utdelning. Om 1,iedlen inte omedelbart vidare

utdelades, träffades de av en särskild skatt på 36 % (s.k. 

Nachste uer) • Denna skatt r:-cs t it uerades, or,1 med len senare 

delades ut. 

7. 2. 3 Utdelning till ?kt1_·e~ä~g_a_r_e~~-u_t_l_a_n_c_Je~t 

Den största svArigheten mc:cl ett yenerellt avdrayssystem är 

att uppcätthc~lla en r·i1rrli'J beskattnin13 uv de vinst1rzedel p.011 

delas i1t ti 11 aktic:ä9are i utlandet. Om clet ut<-lelande bo

laq'Ot får av<Jraq för i1tdc:lninyen och al:ti<~i.i<Jut"rhl ix:skatta:' 

bara inon ramen föt- l-'.UJH...HHJSkattt.•11, Y:an t·<.:st1lL~t1~t bli t1.tt 

det svc.•nska sl~utt0uttc.llJf=L på vinst:iicdlen blir. oacccptahF;olt 
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låyt. 'l'ill detta ko1'1rwr andra olii9enhctc1.-. I r.1ån']a länder är 

de inhemska boL19en befriade fdin s}:att på ut<lclnin<J frAn 

utländska dott<::rho.la<]. Om ett svenskt bolag lännat ut:dclninq 

till ett noderbolag i ett sådoint land och har rätt ti 11 av

drag för utdelningen, får koncernen en betydligt förnånli

qai:-e ska t tes it ua t ion än de svenshigda l:onceniet·na. Dotter

bolaget kan föra över hela sitt överskott till moderbolaget 

i form av utdelning och kan därigenon reducera eller elini

net·a boL:ig1;beska t tn inqPn i Svu: iye. V icl behov ):an nodet"!jo

laget reinvestera de utdelade medlen i dotterbolaget geno1'1 

lån el ler tillskott av nytt oiktiel:apital. Den utlanclsäq<la 

koncenien kan på detta sätt driv<:> verksoimhcten vidare utan 

svensk bolagsbeskattning trots att inte någon del av över

skottet delas ut till de slutliga aktieägarna. Proble1'1 av 

detta .slag har gjort att man i vissa länder har övergett 

eller avstått från att införa ett generellt avdrayssystcm. 

Det här berörda problemet aktualiserades när Annell-lag

stiftninqen skulle qenomföras. Som frangår av redogörelsen 

avsnitt 2. l valde l'.1an den scl,abloni1ässiga lösningen att av

dl·ag i princip väqras om ett el ler flera utländsl:a bola<J -

ensanma eller tillsannans l'.\ecl t.ex. svenska aktiebola<J son 

inte är skattsl'.yl<.l i<Ja för ut<lelningen - innehar al:tiP.majori

teten i det utdelande bolaqet. Ett utländskt bolaqs al:tie

innehav kan dock på detta sätt hincit·a avdeag bara i de fall 

då bolaget är helt befriat från kupongskatt. 

Ännu en gång inställer sig frAqan om Annell-lagstiftningens 

moclF!l l är användbar i ett syste11 ned c1enerell avdra9srätt. 

Flera skäl kan anföras mot detta. För clet föl-sta ;ir rno<lel.le:n 

inte särskilt effe:):tiv. Encla,3t i ckt fåtal fall dcit· utdel

ninqen på qnind av ,,tt clt1bbelbeskattninc:;savtal är helt un

dantagen från svens): kupongsl:att l:nrnl'.1er <"i1l igt 7 'i Annell

lagen ett utländskt bolags dktieinn0hav att hindra avura9. 

Denna ordning har ansetts accepti1be1 ~,[, l~inq0 rlet äl- frågoi 

om ett utdelninqsavrJrag son hur l\nn,:~ll-.::-1vdruqets bc·<Jr;jnsadc 

räckvi<lr!. Med ett g<>ne1.-0llt avdraq blir:· nodellen oti.llri:ick-

1 i<]. 
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Föt· det anclr:ci är: clet knappast möjligt att använda Annell

modellen p~ utdelning till utländska bola<J, om nan - i en

lighet med vad vi nyss förutsatt - skulle avstå fr:ån en 

notsvarancl~ begr:änsning betr:äffande utdelning till svenska 

aktiebolag. P.n sär:behanclling av utlandsägda bolag skulle 

kunna komma i strid ned det <'liskriminerinqsför:bud sor1 finns 

i fler:talet av våra dubbelbeskattningsavtal. 

Det är: därför knappast en ft·amkoml i.g väq att för:söka lösa 

pr:oblemet '"ed utlandsägda koncerner qenom bf,qränsn ingar: i 

avdragsrätten. Den netor1 so•~ c1å kunde tyckas ligga när:nast 

till hands ~fr att ta ut en tillr:äckli<Jt hög kup~skatt. 

Aven om det finns exempel på att en n•lativt hög källskatte

sats har: godta')its i inter:nationella sannanhang, tor:de dock 

r:ecwlmässiat <jälla att '"an vid för:handlin<Jar om dubbelbe

skattningsavtal inte kan r:äkna med att få gehör för en högr:e 

källskattesats för utclelning än 10-15 %. 

P.n kupongskatt på 15 % skulle inte ge ett tillräckligt 

skatteuttuq på cle vinst•~edel som med ilVclra<isr:ätt- delas ut 

till utländf;ka noderbolag. Tindra åtgärder skulle få över

viigas. Son ticligat·e nämnts har: nan i 1:orge höjt nivån på 

sl;atteuttac;et qenom att brehål la den kornnuna la lxosl:attnin<Jen 

av holac:1sinko1osten (vicl den komnunAla bcr;l:attni.n<Jen får: bo

laqen int•• avdra~r för utdelning; den ckonoi~iska clubl>elbe

skat.t.ningt'n undanröjs genom att u.kti,~äqat-na är bt~fria<le från 

ko1omunalskatt på utclelnin9sinkonsten). Kur:munalskatten på 

<l•!t utcle.l ande hoI w1e:ts vinst plus 10-15 !l. b1pong[;l:att har i 

i"ior~F.! ans<~tt:. tJP F:>tt skatt(!Utt.cll) av acl.:eptab~~l stc)rli:.•k. Det 

hör c]ocl: fL·A11hi'illas att kuponcjSl:iitt•.·n int•~ ger full l:onpen

sati<Jn för Stdtsskatten på bola~Jsinkomst1?n. 

7. 2. 4 Sami~anfattf2.i_~ och slutsatser 

Fnli<Jt ti lHiqqscJirektiven <.kall vi göt·a en h::dörinin9 av om 

cJct är r1i:i-jli•Jt dtt 11tdn o,töt·r:e in<Jr:epp i n11var.:inde r:eyel-
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~;ystel'l viclta provisoriska åtgärcler på bnlagsnivå. De åtgär

det· so1~ komf'.Wr i fråga är ett pnJV i.soriskt avdrag för verk

ställd utdelning eller en tillfällig sänJrning iW bolags

skattt:satsen på ut1.1elacle vinst.er. Eft0rso1!1 dcsf>a åtqärder 

riak har sanna innebörd har vi ile<]ränsat oss till att disku

tera avdraqs1:ie todcn. 

l inleclnin')en fra1·1höll vi att clet finns två särskilda frågor 

som nan måste ta ställning till när man överväger att införa 

ett qencrellt avtlray för verkställd utclelning. Den ena avser 

hehandlin9en av utclelnin9 s0r.1 lännas till .'indra svenska bo

lag. Den andra gäl ler utdelnin<J sol'l lämn<.s till akticäqare i 

1.1tland0t. 

Vad frirst beträffar utdelning ti 11 an,Jui svenska holacJ hat· 

vi konstaterat att ett avdrag måste samorclnas metl d0 rela

tivt komplicerade bestämmelser som t·cqlerar akticbolaqens 

skattskyldiqhet för nottaqna utrlelninqar (anvisningarna till 

54 'i KL). De sa1~oulninqsrr:gler som finns i Ann0ll-lagstift

ningcn är enligt vår mening inte lämpade för ett systen där 

avdragsrätten omfattar utd0lning på både äldre och nyemit

teracle aktiet·. I stället tot·dc det hli nödvändi<Jt att ganska 

radikalt onilrbcta bestämmelserna i anvisnin<]ilrnc> till 54 § 

KL. 

~ven när det qällcr de utdelningar som lämnas till aktic

äqare i utlandet har vi funnit att relativt yenomqripande 

åtqärder behövs för att säkerställa en rimlig beskattnings

nivå. Det tonk bl.a. bli nödväncligt att få till ståncl så

dana Hndrin0ar i våra duhbelheskattningsavtal med andra 

länder att en relativt hög kupongskatt kan tas ut i Sverige. 

Av clet anförtla frarr11=1år att et.t systen rne<l qenerel 1 avclrags

rätt. föt- ved:st::illd utdelning inte kan införas utan väsent

liga inqepµ i nuvarande ,,;kat.ti:·reqler. Vi rnåstc därför av

styrka att. Ät(_J,7;r<let:· på bul<14snjvå vidt.Js inom runcn för det 

nu aktuella prcivisoriet. Sal'ltidi(]t vill vi tll1clEcrstryka att 
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vi t'ätTl•'d inte' har: tagit st.'il !nin<J till hut· ett )>crnanent 

,]L:bbell,esf:attninqcn bör utforr:ias. 

7.] ~tg~rder rå akt.ieägarnivä 

I detta avsnitt diskuterar vi olika åtgärder son har till 

syfte att öka elen effektiva avkastningen på aktier genom 

lättnader vid aktieägarnas beskattning. Diskussionen avser 

enbart hushållens innehav av noterade aktier. I första hand 

är clet alltså fråga om lättnader vid de fysiska personernas 

bes):attning. Som ticligat·e nämnts (avsnitt 7.1.3) anser vi 

rlock att också dödsbon i vissa fall bör kunna få del av 

lät tnaclerna. 

I enliqhet med tilläggsclirektiven lägger vi tyngdpunkten på 

en unclcrsbkning av åtgärder som ger lindring i dubbelbe

skattningen av utdelade vinstmedel (7.3.1). Vi tar dock 

också u[J[> fråcian om lättnader vid real isationsvinstbeskatt

ningen (7.3.2) och diskuterar slutligen vissa andra åtgärder 

( 7. 3. 3). 

7. 3. 1 Reducerad inkomstskatt på utdelningar 

7.3.1.1 

I avsnitt 7.1.2 har vi dragit upp riktlinjerna för ett 

provisorium. Vi har utgått från att lättnaderna skall kunna 

uppfattas som en varaktig förbättring av villkoren för 

aktiesparandet. Samtidigt har vi understrukit att åtgärderna 

är provisoriska i elen meningen att Je är avsedda att inom 

något el ler några år avlösas av ett permanent system. Det är 

önskvärt att rle provisoriska åtgärderna inte får effekter 

som försvårar övergången ti 11 ett perr.1anent system. 

Vår huvuduppgift enliqt tilläggsdirektiven är att förutsätt

ningslöst pröva två huvudalternativ för ett permanent sy

stem, nämli<Jen en differentiering av bolagsskatten och en 

avt·iikninqsrwtn<l. I avsnitt 7. 2 har vi i'lvstyrkt provisoriska 
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åtgärder på bolagsnivå men vi har samtidigt framhållit att 

detta inte innebär något ställningstagande för vårt fort

satta arbete. Det är alltså ännu för tidigt atl hec1öma or.1 

ett. pec:nane:nt syster.i bör ba:::;cras på den ena eller nndra me

toden. Kndå är det enligt vår mening motiverat att vid ut

formningen av provisoriska åtgärder för lättnader på aktie

ägat-nivå sträva eftet- att uppnå överensstämmelse med effek

terna i ett avräkningssystem. En sådan överensstämmelse är 

fördelaktig om det p.:;rl'.\anenta syster1et skulle baseras på en 

avräkningsmctod, men den bör även vara ägnRd att underlätta 

en övergång till ett system med differentierad holagsskatt. 

I tilläggsdirektiven har framhållits att ett system med 

differentierad bolagsskatt och ett avräkninqc;system åtmins

tone på sikt - dvs. när bl.a. bola<~ens utdelningspo-1 i tik har 

anpassats till de nya reglerna - bör kunna ge likvärdlga 

ekonomiska resultat. 

Vi kol'.\T'.1er därför till en början att redo0öra för den prin

cipiella innebörden av ett avräkninqssystem. Som nämnts i 

avsnitt 7.1.2 har vi valt att vid våra beräkningar i förstR 

hand utgå från en lättnadsnivå som i princip motsvarar en 

halvering av bolagsskatten på utdelade vinstmedel. Tillämpat 

på avräkningssystemet innebär detta att vi främst inriktar 

oss på att belysa effekterna av ett system där avräkning 

mecl9es för hal-Ja bol;;9sskatten. Vi har aät-vicl ut9ått från 

den "teoretiska" lxilagsskattesatscn vid en komnunal utrle

biter ing på 30 kr., dvs. 58 % (jfr avsnitt 2.1) trots att 

elen faktiska skattesatsen kan vara lägre ( t.ex. när utd0l

ningen avser meLlel som inte har beskattats fullt 11t bo

lagssektorn). Vi kommer dock även att visa effekterna vid en 

lägre och en högre avräknin9sgrad (36 resp. 72 i av elen 

"teoretiska" bolagsskatten). Slutligen diskutPrar vi nöj

lighet~rna att använcla ett avräkni.ngssysten ~·;oM proviso

rium. 

Därefter går vi över till att diskutera två andra metoder 

för skattelindring; nämligen skattereduktion och avdra9 vid 

taxeringen. Även här har vi som utq&ngspunkt 0n lättnacls

nivå som motsvat-at- avr~ikning av 1-:alva den "U:oreti.ska" bo-
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lagsskatten, men vi beräknar också effekterna vid de alter

nativa lättnadsnivåer som motsvarar avräkning för 36 resp. 

72 % av bolagsskatten. 

Sedan vi helyst effekterna av avräkning, skattereduktion och 

av(lrag och diskuterat <len tekniska utformningen - bl.a. hur 

de provisoriska åtgärderna skall samonlnas med nuvarande 

sparavdrag - gör vi en bedömning av de olika metodernas för

och nackdelar och anger vilka lösningar vi vill förorda. 

När vi fortsättningen talar om utdelning syftar vi endast 

på sådan utdelning som är avsedd att omfaltas av de provi

soriska åtgärderna. 

7.3.l.2 Avräkning 

Vi har i avsnitt 6.1 i korthet beskrivit några av EG-länder

nas avräkningssystem. Gemensamt för dessa system är att 

aktieägare inon hushållssektorn får räkna sig till godo hela 

eller en viss del av elen bolagsskatt som belöper på utdel

ninqen. Tekniken för att åstadkomma detta brukar i utländsk 

litteratur benämnas "gross-up and credit". Med "gross-up" 

förstås att aktieägaren till sin utdelningsinkornst lägger 

hela eller en del av bolagsskatten på utdelade vinstmedel 

och i en första om<3ång skattar för denna uppräknade utdel

nin•J. I t.ex. Frankrike räknas utdelningen upp med faktorn 

1,5 och i Stot·britannien mecl 10/7. I en andra omgång till

gocloförs aktieägaren "credit", dvs. ett avdrag från skatten, 

som är lika stort som det belopp som har lagts till utdel

ningen. Man kan heskriva systemet så att holagsskatten på 

ulclelade vinstmedel helt eller delvis behandlas som en 

ytterligare utdelning so1~ bolar3et har hållit inne i forri av 

en källskatt. Denna kä 11 skatt får aktieägaren räkna av från 

skatten på sunman av den uppburna utdelningen och käll

skatten. 

I ett system meil full avräkninr3 förekommer i princip inte 

någon dubbel.beskattning av utdelade vinst1nedel. Vid halv 
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avräkning får aktieägaren från den uppräknade utdelningen 

räkna av hälften av den bolagsskatt som belöper på utdel

ningen. Ett exempel belyser sambanden (ingen del av vinsten 

hålls kvar i bolaget, bolagsskattesatsen är 58 % och aktie

ägarens marginalskattesats 70 %). 

Tabell 7:1 

Nuvarande Halv Full 
regler avräkning avräkning 

Bolagsvinst 100 100 100 

Bolagsskatt 58 58 58 

Ut<lelning 42 42 42 

Aktieägaren tar 
upp ti 11 beskatt-
ning 42 (42+29=) 71 (42+58=) 100 

Aktieägarens skatt 
på detta belopp 29,4 49,7 70 

SkattC'avclrag 29 58 

Aktieägarens skatt 
att erlägqa 29,4 20,7 12 

Aktieägarens 
skattesats 
för utnel-
ning (29,4/42=) 0,70 (20,7/42=) 0,49 (12/42=) 0,29 

Total skatt 
på utrlelade 
vinstmeclel (58+29,4=) 87, 4 (58+20,7=) 78,7 (58+12=) 70 

I fortsättningen använder vi följande uttryck 

- avräkningsgrad: den del av bolagsskatten på utdelade 
vinstmedel som avräkningen omfattar, 

R Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 39 
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- tillägC)sbelopp: det belopp som vid beskattningen läggs 
till den uppburna utdelningen, 

- uppräkningsfaktor: den faktor med vilken utdelningen 
räknas upp. 

I 1-t 

Vi krnnl'1er i första hand att beräkna effekterna vid halv 

avräkning (avräkningsgradcn = 0,5l. Av exemplet framgår att 

uppräkningsfaktorn i ett sådant system - och vid en 

bolagso.kattesats pil 58 i - är (2.!.=l 1,69. 
42 

Som tidigare nämnts kommer vi också att belysa effekterna 

vid en avräkninCJ av 36 resp. 72 % av bola9sskatten. 

Uppräkningsfaktorn är cli\ .!..L2 resp. 2,0. 

I ett avräkningssystem räknas tilläggsbeloppet in i under

laget för aktieägarens progressiva inkomstskatt medan av

clraget fr~n skatten är lika stort i alla inkomstlägen. Vid 

en given avräkningsgraJ (al och bolagsskattesats (bl kol'1mer 

därför aktieägarens skattesats för uppburen utdelning 

(mu) att bli beroende av hans marginalskattesats (ml. Saken 

kan uttryckas i följande formel: 
ab 

mu = n - l-b(l-ml 

Formeln ger följande samband. 

tJuvarande 
(a = Ol: 

regler 

Halv avräkning 
( a 0 I 5 l: 

36 % avräkning 
( a 0 I 36): 

72 'I; avräkning 
( a 0,72): 

m 
u 

m u 

m u 

M u 

m 

m - 0,69(1-m) l,69m 

n - 0,5(1-n) l,5m -

= n - (1-m) = 2,0m - 1,0 

- 0,69 

0,5 

Sambandet mellan mu och m vid uppräkningsfaktorerna 

1,0 (nuvarande regler) och 1,69 resp. 1,5 och 2,0 

illustreras i diagram 7:1. 
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Diagrammet ger en bild av marginaleffekten, dvs. beskatt

ningen av en extra utdelningsinkomst. Diagrammet kan inte 

utan vidare användas när aktieägaren cår stora utdelnings

inkomster. För att få ett rättvisande totalresultat är det 

nödvändigt att tänka sig linjerna 2-4 förskjutna något i 

riktning mot linje 1 i de fall då utdelningen - och därmed 

också tilläggsbeloppet - har en sådan storlek att en eller 

flera skatteskiktsgränser passeras. 

Aktieägarens skatt på en utclel ning och hans be hållning efter 

skatt (utdelningsnetto) framgår av tabell 7:2. 
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Tabell 7: 2 

Den skatt som tas ut Aktieägarens utdel-
hos aktieägaren på en ningsnetto om m är 
utdelning på 100 om resp. 
m är resp. 
0,85 0,8 0,7 0,6 0,4 !l,85 0,8 0,7 0,6 0,4 

Nuvarande reg-
ler (linje 1) 85 80 70 60 40 15 20 30 40 60 

36 % avräk-
ning (linje 2) 78 70 55 40 10 22 30 45 60 90 

50 % av räk-
ning (linje 3) 75 66 49 32 -1 25 34 51 68 lÖl 

72 % av räk-
ning (linje 4) 70 60 40 20 -20 30 40 60 80 120 

Den noninella lättnad som ett avräkningssystem ger i för

hållande till nuvarande regler är störst i låga inkomst

lägen. Från tabellen kan man utläsa bl.a. att utdelnings

nettot vid halv avräkning ökar med 41 (från 60 till 101) vid 

40 % narginalskatt och med 14 (från 20 till 34) vid 80 % 

marginalskatt. 

Tabellen visar också att utdelninysnettot i ett avräknings

system - jänfört med nuvarande regler - ökar med en faktor 

som är konstant i alla inkomstlägen, nämligen den faktor ~om 

vi här tidigare har kallat uppräkninysfaktorn (nettot vid 

t.ex. halv avräkning blir 1,69 gånger större än enligt nu

varande reyler). Vi kan alltså konstatera att avräkningen 

relativa termer ger samma lättnad i alla inkomstlägen. 



Prop. 1980/81:39 11~ 

I rubriken till tabell 7:2 markerade vi att tabellvärdena 

avser skatteuttaget hos aktieägarna. Vid en analys av hur 

kapitalkostnaden påverkas i ett avräkningssystem - en analys 

som vi här måste avstå från - ir det sammanlagda skatteut

taget på utdelade vinstmedel av central betydelse. lltan att 

dra några slutsatser visar vi i tabell 7:3 hur sunman av 

bolagets och aktieägarens skatt varierar med olika avräk

ningsgruuer och marginalskattesatser när bolugsskattesatsen 

är 58 %. 

Tabell 7:3 

Den sanmanlagda skatt som tas ut hos 
aktieägaren och bolaget om vinstmedel 
på 100 tas i anspråk för utdelning och 
m är resp. 
0 ,85 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

Nuvarande regler 93,7 91, 6. 87,4 83,2 79,0 74, 8 
36 % avräkning 90,6 87,4 81,l 74, 8 68,5 62,2 
50 % " 89,4 85,8 78,7 71, 6 64,5 57,4 
72 % 87,4 83,2 74 t 8 66,4 58, 0 49,6 

100 % 85 80 70 60 50 40 

Vi har i kap. 3 redovisat visst material om sambandet mellan 

hushlillcns utdelningar och deras beskattningsbara inkol'lster. 

Med bortseende från bl.a. ·effekterna av sparavdraget har vi 

uppskattat att hushållens utdelningsinkomster "på margina

len" beskattas med en skattesats av 70 %. Denna uppskattning 

kan användas för att beräkna skattebortfallet i ett avräk

ningssystem. Det är el'lellertid att märka att det i e~t av

räkningssysten är skatteuttaget på tilläggsbeloppet som är 

det relevanta, dvs. det belopp som läggs till den i vanlig 

ordning bcstända inkomsten. Tilläggsbeloppet kommer ibland 

att delvis beskattas efter en högre skattesats än som svarar 

mot den "vanliga" marginalskattesatsen. Slutsatsen av detta 

resonemang är att det finns anledning att justera siffran 70 

% något uppåt när det gäller att bedöma skattebortfallet 

ett avräkningssystem. Vi har ansett det rimligt att utgå 

från en skattesats på 70-75 %. 
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I den följande tabellen förutsätts att hushållens årli<Ja 

utdelnings inkomster är l 300 101ilj. kr. (år 1980 util<>talade 

utdelningar från hola<J på A-listan och fondhandlarlistan har 

uppskattats till 2 780 milj. kr. 1 ); hushållens andel 

därav bör vara ca 1 100 101ilj. kr.). 

Tabell 7:4 

36 % avräkning 
(uppräknings
faktor l, S): 

50 % avräkning 
(uppräknings
faktor 1,69): 

72 % avräkning 
(uppräkninqs
faktor 2,0i: 

Skattebortfall vid avräkning i för
hål Jande till nuvarande reqler 

0,5 x 25-30 % av hushållens 
utdelningsinkomster, dvs. 160-195 milj. 
kr. 

0,69 x 25-30 % av hushållens 
utdelningsinkomster, dvs. 225-270 nilj. 
kr. 

1,0 x 25-30 % av hushållens 
utdelningsinko101ster, dvs. 320-390 milj. 
kr. 

I tilläggsdirektiven har understrukits att en övergång till 

ett avräkningssystem - liksom till ett system med differen

tierad bola0sskatt - aktllal i se rar flera ko1npl icerade frågor. 

Man måste, som också har, fra11gått av vår rcclo<JÖrelsc i av

snitt 6.1, ta ställning till bl.öl. hur lieskattnin<Jen skall 

ske när cle utclclade vinst101edlen inte har träffats av skatt 

inor1 bolarJssektor:n. Vitlare· ;n<,stc de intcr.nc:Jti.nnel l;i asFek-

terna beaktas. Det sä<)et· si•J självt att det int•·· är r.1öjli<Jt 

att reglera frå0or av detta sla<J inom ramen för ett provi

soriu101. 

l)Affärsvädclcn nr .16, l980 
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Det är alltså enligt vår mening uteslutet att införa ett 

fullständigt avräkningssystem av kontinental modell som ett 

provisorium. Vad man möjligen kan överväga är att temporärt 

införa ett förenklat och "ofullständigt" avräkningssystem. 

Närmare bestämt skulle en sådan lösning innebära att man 

höll fast vid avräkningens huvudprinciper för behandling av 

hushållens utdelningsinkomster men avstod från att reglera 

sådana fråc3or som rör bl. a. beskattningen inom bolagssektorn 

och de internationella förhållandena. 

Vi har dock funnit att flera skäl kan anföras mot en sådan 

lösning: 

a) Det är att märka att även ett ofullständigt avräknings
system av det här skisserade slaget förutsätter att hus
hållen i sina deklarationer redovisar inte bara faktiskt 
uppburen utdelning utan också tilläggsbeloppen. En sådan 
omläggning av deklarationsrutinerna kräver relativt bety
dande informationsinsatser. I avsnitt 7.1.2 har vi fram
hållit att man i ett provisorium bör avstå från åtgärder som 
leder till mer väsentliga ändringar i nuvarande deklara
tions- och redovisningsrutiner. 

b) En annan fråga är vilken betydelse avräkningen skall få 
för kommunerna. En genomgående princip för den kommunala 
beskattningen är att kommunerna får ut skatt på grundval av 
de beskattningsbara inkomsterna. De hittills använcla for
merna av skattereduktion, som ju inte påverkar storleken av 
beskattningsbar inkomst, har fallit helt på statsskatten. 
Eftersom avräkningssystemet innebär att de beskattningsbara 
inkomsterna och därmed kommunernas skatteunderlag höjs mecl 
tilläggsbeloppen, blir det nödvändi0t att särskilt överväga 
Ol'l inte det avdrag från skatten som görs som ett andra steg 
i avräkningen bör fördelas mellan staten och kommunerna. 

c) Slutligen bör nämnas att ett avräkningssystem - även ett 
"ofullständigt" sådant - kan ge upphov till vissa problem 
vid beskattningen av makar. 

Inkomst av kapital utgör B-inkol'lst och blir därför ofta 
föremål för gemensaM skatteberäkning för makarna. I fråga om 
A- och B-inkomster gäller följanck. Beskattningsbar A-in
komst och beskattningsbar B-inkomst bestäMs för vardera 
maken. Oavsett inkomstens natur behandlas minst 4 500 kr. av 
vardera makens beskattningsbara inkomst som beskattningsbar 
A-inkomst. om makarnas sammanlagda B-inkoMster inte översti
ger 2 000 kr., behandlas samtliga inkomster som A-inkomst. 
Vid skatteberäkningen läggs makarnas beskattningsbara 
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B-inkomster samman och beskattas på toppen av den högsta 
beskattningsbara A-inkomsten. Skatten på 13-inkomsterna 
fördelas mellan makarna efter storleken av vardera makens 
beskattningsbara B-inkomst. 

121 

Reglerna om B-inkomst kan ge upphov till vissa tröskel
effekter. Effekterna finns redan i dag men måste särskilt 
uppmärksammas vid en övergång till ett avräkningssystem. 
Även ett obetydligt tilläggsbelopp kan medföra att en kapi
tal inkomst, som tid igai::-e låg un<.ler 2 000-kronorsgränsen och 
därför behandlades som !\-inkomst, passerar gränsen och "om
vandlas" till 13-inkomst. Resultatet kan bli en skatteskäi::-p
ning vid jämförelse mecl beskattningen enligt nuvarancle 
regler. Det är möjligt att sådana effekter är acceptabla -
ellei::- kan elimineras - vid en övergång till ett permanent 
avräkningssystem. I ett provisorium, som har till syfte att 
stimulera aktiesparandet, är det i varje fall önskvärt att 
undvika effekter av detta slag. 

Vår slutsats är att inte heller ett "ofullstän<.ligt" avräk

ningssystem lämpar sig som provisorium. 

7.3.l.1 Skattereduktion 

En skattere<.luktion är ett avdrag som görs från skatten, dvs. 

den ingår som ett led i debiteringen. Till skillnad från en 

avräkning påverkar skattereduktionen inte den beskattnings

bara inkomsten. Oe t är taxeringsnämnden som beslutar om 

förutsättningarna för de nuvarande foi::-mei::-na av skattereduk

tion. Oen lokala skattemyndigheten beräknar sedan recluktio

nen på grun<.lval av taxeringsnämndens beslut. 

I tilläggsdirektiven anges som ett tänkbart provisorium en 

"skattereduktion som motsvarar viss procent av uppburen 

utdelning 11
• En avy6ranc1e E~~9a är hur denna prc>centAn(lcl, 

reduktionssatsen, skal 1 bestäm•~as. Vi har funnit ·clet "1öjligt 

att utforma en metod för skattereduktion ~;om i fråga om 

inkomstprofil m.m. mycket nära ansluter till ett avräknings

system, modell A. Vi har ansett det motiverat att också ut

forma en nåqot enklat·e al tPrnat iv melo<l, modell B. 

I detta avsnitt diskutet·ar vi <le båda moclel.let·nas tekniska 

utforr.rnin'] och belyser deras individuella och statsfinan-
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siella effekter. Modellernas för- och nackdelar från olika 

materiella och tekniska synpunkter diskuterar vi närmare 

avsnitt 7.3.1.6. Detaljutformningen behandlas i författ

ningskornnentarcn (kap. 8). 

Modell A 

Avräkningssystemet innebär ju att utdelningsinkomsten i 

aktieägarens deklaration ökas med ett tilläggsbelopp och att 

skatten på den beskattningsbara inkomsten reduceras med 

samma belopp. En sådan metod leder till att aktieägaren får 

en lägre skatt än om någon avräkning inte hade skett (vi 

bortser här från eventuella tröskeleffekter vid makebeskatt

ningen). Skatteminskningen motsvarar tilläggsbeloppet min

skat ned den skatteökning som tillägget i det första steget 

har meflfört, dvs. marc3inalskatten på beloppet. I och för si<J 

skulle det vara fullt möjligt att lägga hela avräkningen på 

debiteringssiflan. Aktieägaren skulle då bara deklarera den 

faktiskt uppburna utdelningen enligt nuvaran<le regler. Det 

skulle sedan bli en uppgift för taxeringsnämnd och lokal 

skattemyndighet att utföra de olika momenten i avräkningen. 

Med en sådan uppläggning kommer den beskattningsbara inkoms

ten i princip inte att påverkas. En korrekt beräkning av tlen 

slutliga skatten förutsätter ~~ellertid att debiteringen 

föt·egås av en omräkning av den beskattningsbara inkomsten 

(tilläggsbeloppet måste räknas in). Därefter måste skatten 

på den omräknade inkomsten beräknas. Vid beräkningen måste 

förekornmancle fall reglerna om makars B-inkomster, begräns

ningsreqeln (80/85-procentregeln) och marginalskattespärren 

beaktas. 

Av det anförda framgår att man har kvar de tidigare berörfla 

problemen vid makebeskattningcn etc. även om avräkningen 

lä,3gs över helt på debiteringssidan. Detta gäller dock bara 

så länge nan håller fast vid kravet på att debiteringen 

skall ge exakt samma resultat som en "verklig" avräkning. Vi 

har funnit att man genorn att förenkla systemet och införa 

visna schablonregler kan komma fram till en modell för 
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skattereduktion som ger i huvudsak sa11r.'.a matet:"iella t:"esultat 

som en avräkning men samtidigt ät:" betydligt enklat:"e att 

hantet:"a och inte ger upphov till de nyssnämnda tt:"öskel-

ef fekterna. 

Vår utgångspunkt ät:" den skatteminskning som en "verklig" 

avräkning medför. Denna skatteminskning kan uttryckas so1~ en 

andel av den uppburna utdelningen, alltså en reduktionssats 

(r). Av vad vi ticligare har anfört framgår att följande 

samband gällel'. vid halv avräkning: 

m - rn 
u ab (1-m) 

1-b 
0,69(1-m) 0,69 - 0,69m 

I denna formel är m ett uttt:"yck föl'. den narginalskattesats 

som gäller för til läggsbelrippet. Or1 m uppgå!'. till 70 % (= 

0,7), ger formeln en rcduktionssats av 20,7 % (= 0,207) av 

den uppburna utdelningen. 

Den avgörande frågan är fortfat:"ande hur mat:"ginalskattesatsen 

(m) skall bestämmas. Om vi tills vidare bortser från n'g

lerna för makebeskattningen och vissa andra förhållanden son 

vi stt:"ax skall åtet:"komma till, gäller följande. Aktieägarens 

skatt på ett marginellt tilläggsbelopp är bet:"oende av stot:"

leken av hans beskattningsbara inko1·1st, elen statliga skatte

skalan (basenheten) och den konmunala utdebiteringen. Det är 

möjligt att vicl en given statsskatteskala och kommunal llt

debitet:"ing i tabellform ange marginalskattesatsen i olika 

inkomstlägen. Vid en viss <Jrad av avräkning och en <Jiven 

holagsskattesats ät:" det också i princip möjligt att ange 

red uk t ionssa tsen (I'.) i de olika inkomst lä<Jena. 

Om en sådan tabell skall innehålla inko1'lstsl:ikt sor'\ bestäns 

i kronor måste rnan ut<)å från en L•asc:-nhet av en viss beständ 

stot:"lek. Det finns anleclning att i detta sa1~nanhang b0akta 

att rle provisot:"iska åtgät:"Jerna ät:" avsedda att tillänpas till 

rless att en övet:"gånq till ett pen1anent syst1>11 kan ske. Det 

kan val'.a en fördel om tab<>~len är oföränclt:"ad uncler denna 
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tid. Mot denna bakgrund har vi valt att utgå från en basen

het på 7 000 kr. (basenheten vid 1981 års taxering är 5 800 

kr). Detta skall inte uppfattas som någon prognos om vare 

sig prisutvecklingen eller provisoriets livslängd. 

I övrigt bygger tabellen på att 

skattesatserna i inkomstskikten är de som gäller vid 1981 
års taxering (från effekten av den tillfälliga ändringen 
av den särskilda skattereduktionen bortses), 

- att kommunalskatt utgår efter en skattesats av 30 %, 

- att halv avräkning medges (dvs. uppräkningsfaktorn är 
1,69). 

Tabell 7: 5 

Statligt beska t t- Marginal- Reduktionssats 
ningsbar inkomst skattesats (skattelättnad i % 
(kr.) (%) faktiskt mottagen 

utdelning) 

7 000 31 47,6 
7 100 - 28 000 32 46,9 

28 100 - 35 000 34 45,5 
35 100 - 42 000 35 44,9 
42 100 - 49 000 38 42,8 
49 100 - 56 000 41 40, 7 
56 100 - 63 000 44 38,6 
63 100 - 70 000 so 34,5 
70 100 - 77 000 52 33,1 
77 100 - 84 000 56 30,4 
84 100 - 91 000 60 27,6 
91 100 - 98 000 64 24,8 
98 100 - 10 5 000 69 21,4 

10 5 100 - 112 OOÖ 74 17,9 
112 100 - 119 000 75 17,3 
119 100 - 140 000 78 15,2 
140 100 - 210 000 80 13,8 
210 100 - 85 10,4 

av 

Tabellen kan ändras så att reduktionssatsen faller jämnt. 
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Tabell 7:6 

Statligt beskatt- Re<luktionssats ( % ) 
ningsbar inkomst 
(kr.) 

36 000 45 
36 100 - 39 000 44 
39 100 - 42 000 43 
42 100 - 45 000 42 
45 100 - 48 000 41 
48 100 - 51 000 40 
51 100 - 54 000 . 39 
54 100 - 57 000 38 
57 100 - 60 000 37 
60 100 - 63 000 36 
63 100 - 66 000 35 
66 100 - 69 000 34 
69 100 - 72 000 33 
72 100 - 75 000 32 
75 100 - 78 000 31 
78 100 - 81 000 30 
81 100 - 84 000 29 
84 100 - 87 000 28 
87 100 - 90 000 27 
90 100 - 93 000 26 
93 100 - 96 000 25 
96 100 - 99 000 24 
99 100 - 102 000 23 

102 100 - 105 000 22 
105 100 - 108 000 21 
108 100 - 111 000 20 
111 100 - 114 000 19 
114 100 - 117 000 18 
117 100 - 120 000 17 
120 100 - 140 000 16 
140 100 - 160 000 15 
160 100 - 180 000 14 
180 100 - 200 000 13 
200 100 - 220 000 12 
220 100 - 240 000 11 
240 100 - 10 
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Motsva~andc tabeller vid uppräkningsfaktorerna 1,5 (36 % 

avräkning) och 2,0 (72 I avräkning) kan utformas enligt 

följande. 

Tabell 7:7 

Statl i']t besk att- Re<luktionssats ( % ) 
ningsbar inkoinst 
( kt-.) Uppräkningsfaktor 

1, 5 2,0 

28 000 35 70 
28 100 - 32 000 34 68 
32 100 - 36 000 33 66 
36 100 - 40 000 32 64 
40 100 - 44 000 31 62 
44 100 - 48 000 30 60 
4 fJ 100 - 52 000 29 58 
52 100 - 56 000 28 56 
56 100 - 60 000 27 54 
60 100 - 64 000 26 52 
64 100 - 68 000 25 50 
68 100 - 72 000 24 48 
72 100 - 76 000 23 46 
76 100 - 80 000 22 44 
80 100 - 84 000 21 42 
84 1.00 - 8B 000 20 40 
88 100 - 92 000 19 38 
92 100 - 96 000 18 36 
96 100 - 100 000 17 34 

100 100 - 104 000 16 32 
104 100 - 108 000 15 30 
108 100 - 112 000 14 28 
112 100 - 116 000 13 26 
116 100 - 120 000 12 24 
120 100 - 150 000 11 22 
.150 100 - 180 000 10 20 
180 100 - 210 000 9 18 
210 100 - 8 16 

l2ti 

~abell 7:5 och 7:6 kan också återges i diagram (för 

överskådlighetens skull representeras tabell 7:5 inte av en 

"trappstcgslinje"). 
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Av diagramMet framgår att den trappstegslinje som motsvarar 

tabell 7:6 ganska väl stämMer överens med den "teoretiskt 

riktiga" linje SOM motsvarar tabell 7:5. 

Av det hittills anförda har frangått att det är möjligt att 

utforma tabeller som direkt anger reduktionssatsen vid olika 

storlek av statligt beskattningsbar inkomst. Som vi redan 

nämnt har vi dock hittills bortsett från vissa komplicerande 

faktorer. Det återstår att ta ställning till följande frå

gor: 

a) Inkomstskikt m.m. 

I tabellerna har inkomstskikten bestämts i fasta belopp. Qn 

inkomsterna höjs från ett år till ett annat, leder detta 

till att reduktionssatserna överlag blir lägre. Detta kan 

också uttryckas så att avräkningsgraden i tabell 7:6 är 

något större än 50 % så länge hasenheten är mindre än 7 000 

kr. och omvänt att avräknings')raden blir något nindre än 

50 % om basenheten skulle komma att överstiga 7 000 kr. 

Inkomstskikten kan naturligtvis uttryckas i basenheter i 

stället för fasta belopp. Därigenom får man - till priset av 

en något mer svåruppfattad ~abell - en skattereduktion som 

li')ger kvar på samma nivå även när penningvärdet förändras. 

Man skall dock ha i minnet att det inte bara är basenhetens 

storlek som ändras år från år. Ändringar i t.ex. skatteska

lan och kommunal utdebitering kan göra att den nära överens

stämmelsen mellan "trappstegslinjen" och den "rikti')a" lin

jen går mer eller mindre förlorad. 

Vad beträffar den koml'lunala utclebiteringen by9ger tabellerna 

på en enhetli<J skattesats för alla skattskyldiga. Av prak

tiska skäl torde en sådan orclning vara nönvändig. 



Prop. 1980/81 :39 12l) 

bl Makars B-inkomster 

Reglerna om beräkning av skatt på makars A- och 11-inkomstec 

innebär att marginalskatten på ett tillskott till en gift 

skattskylrligs kapitalinkomster bestäms av storleken av rlen 

skattskyldiges egen beskattningsbara inkoi,1st bara i följande 

tre situationer: 

- tillskottet skall på grund av 2 000-kronors- eller 4 500-
kronorsregeln behandlas som A-inkornst, 

- den andra maken saknar beskattningsbar inkomst, 

- den andra maken saknar beskattningsbar B-inkomst och har 
en beskattningsbar A-inkornst som är lägre än den egna 
beskattnin9sbara .?\-inkomsten. 

I övriga fall kommer marginalskatten på tillskottet prin-

cip att bli b'.'roencle av storleken av en inkomst som mot

svarar summan av a~tingen den egna beskattningsbara 

inkomsten och den andra makens beskattningsbara A-inkrn~st 

el ler den andra 1;iakens beskattningsbara inkomst och <len egna 

beskattningsbara B-inkomsten. 

Det skulle vara en stor praktisk förclel om man vid tillämp

ningen av den här diskuterade formen av skattereduktion 

kunde bortse från inkomsternas karaktär av A- eller B-in

komst. Detta bör också vara möjligt. Enligt vår mening får 

man ett rimligt resultat on man i makefallen alltiil utgår 

från den högsta av makarnas beskattningsbara inkomster när 

det gäller att med hjälp av elen föreslagna tabellen bestämma 

redul:tionssatsen. I flertalet fall torde detta vara fördel

aktigare föt· makarna än om man skulle utgå från summan av 

den enas beskattningsbara inkomst och den andras beskatt

ningsbara R-inkornst. Införandet av en skattereduktion av 

modell A ger inte upphov till någon skatteskärpning av det 

slag som vi tidigare har berört. 

9 Riksdagl!n JC)80!X/. I sam/. Nr 39 
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De t"(~duktionf'sat:=-;t~r som ancJeS i ta!>ell0n föi- de olika i.n-

komstskikten gäller princip bara uncler fön1tsättnin'J at.t 

hela ti lläg9sheloppct lic:19er i saml'\a l'\ClFJinillskatt<•sl:ikt som 

den första kronan av beloppet. 

Det saqda l:an belysas men ett exc>mpel, so:o ba!;(:ras på tabell 
7:5. /\nta9 att en sl:attskyldi'] har en hcsl:att.nin<Jsl>ar in
konst på 100 000 l:r. Om elen uppburna utdelning so111 är inräl:
nacl i inlc;omsten upp<3år til L högst 7 246 kr., komr.ier till
lä99stwloppet inte att översli<Ja (69 % av 7 246 =) 5 000 kr. 
Hela beloppet ligger clå inor.i skiktet för G9 % marginalskatt. 
Om utdclnin9en därenot uppgår t.ex. till 10 000 kr. är 
tillägc3sbeloppet fi 900 kr. l\v beloppet kornr1er 1 900 kr. att 
lissa i sl:il:tet för 74 • mar9inalskatt. 

l\v exe1"plet fr-a1~går att den i tahc>llen anc3ivna neduktions

satsen hör sänkils en cl ler flera procentenheter, om utclel

ningen och därmed det tänkta tilläggsbeloppet uppqår till 

ett mer betydande belopp. 

F.nli<Jt vår nening bör dettil förhållande lv~aktas schablon

mässigt p& följancle sätt. Tabell 7:6 hör kunna tillämpas så 

länge utdelningen uppgår till högst 10 000 kr. (vilket mot

svarar ett tilläggsbelopp på 6 900 kr-. eller- drygt två in

komstskikt i tabellen). För utJelningsinkomst därutöver bör 

recluktionssatsen sänkas rnecl tre procentenheter för varje 

10 000 kr. Beloppet 10 000 kr. bör i förekonmanJe fall til 

sikte på nakars sarnnanla9da utdelning. 
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Exempel. Mannen (M} har en beskattningsbar inkomst på 
110 000 kr J"'ledan hustruns (H) inkomst är lägre. M uppbär 
18 000 kr och H 4 000 kr. i utdelnirHJar • .'fakarnas utclel
ningssumma är således 22 000 kr. och denna berättigar till 
reduktion enligt följande. 

20 'ii av 
1 7 % av 
14 % av 

10 000 
10 000 

2 000 

2 000 
1 700 

280 
3 980 kr. 

Det sanmanlagda reduktionsbeloppet fördelas med 18/22 på M 
och 4/22 på H. 

Reduceringen mecl tre procentenheter för varje utclelningsbe

lopp på 10 000 kr. böi inte drivas längre än till den lägsta 

reduktionssatsen enligt tabellen, dvs. 10 %. 

cl) Avrundningsregler 

Varje beslut om ska·tterecluktion innebär viss administrativ 

merbelastning. Det kan därför vara lämpligt att införa 

avr:undningsregler eller motsvarande bestämmelser som hind

rar att alltför obetydliga utclelningsbelopp leder: till re

duktion. Pör: vår clel anser vi det rimligt med en föreskrift 

av innebörd att r:etluktion inte skall ske om den skattskyl

diges sammanlagda utdelningsinkomst understiger 100 kr. 

Den 1'\0dell A för skattereduktion som vi här har skisserat 

innebär: sammanfattningsvis följande (uppräkningsfaktor 

l, 69): 

- utclelningsinkomster: berättigar ti-11 en skattereduktion som 
motsvarar viss procent av inkomsten, 

- rccluktionssatsen bestäms enligt en tabell med hänsyn till 
storleken av elen skattskyldiges statligt beskattningsbara 
inkomst, 
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- för makar bestäms reduktionssatsen med hänsyn till den 
högsta av makarnas besl:attningsbara inkomster, 

132 

- om den skattskyldiges sammanlagda utdelningsinkrnnster 
överstiqer 10 000 kr. minskas den reduktionssats som anges 
i tabellen (tabell 7: 6) med tre procentenheter i varje 
överskjutande utdelningsskikt rl 10 000 kr., dock till 
lägst 10 %, 

- beloppsgränsen 10 000 kr. tillämpas gemensamt för makar, 

- för varje skattskyldig gäller att någon reduktion inte 
medges om den sammanlagda utdelningsinkomsten understiger 
100 kr. 

Modellen är utformad på basis av avräkningssystemets prin

ciper. Det innebär att de individuella och statsfinansiella 

effekterna i mycket hög grad överensstämmer med de effekter 

som erhålls i ett avräkningssystem. Vi kan därför på denna 

punkt hänvisa till vad vi har anfört om avräkningens 

effekter i avsnitt 7.3.1.2. De skillnader som kan föreligga 

sammanhänger med de schablonregler som vi har föreslagit. 

Det går inte att generellt uttala i vilken riktning skill

naderna gir. 

Model 1 B 

En skattereduktion enligt modell h grundas alltså på av

räkningssystemets principer och innebär att reduktionssatsen 

är be roencle av aktieägarens beskattningsbara in kol'lst och 

därmed av hans 1narginalskatt (m). Den lösning som vi nu 

skall diskutera innebär att reduktionssatsen är oberoende av 

marginalskattesatsen. En sådan reduktion innebär i princip 

att ut<'lelningsinkomsten beskattas efter en skattesats som 

ligger ett visst antal procentenheter under aktieägarens 

marginalskattesats. Om reduktion medges mecl ett belopp som 

motsvarar t.ex. 25 % av en viss utdelningsinkomst, är mar

ginalskattesatsen på utdelningen 25 procentenheter lägre än 

aktieägarens marginalskattesats (rnu=m - 0,25). 

Sambandet mellan m och mu vid 25 % skattereduktion 

illustreras i diagram 7:3 (linje 2 i diagrammet). 
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I tabell 7:8 visas aktieägarens skatt på utdelningen och 

hans behållning efter skatt (utdelningsnetto) vid några 

olika reduktionssatser:. 

Tabell 7:8 

134 

Den skatt som tas ut Aktieägarens utclel-
hos aktieägaren på en ningsnetto om ~ är 
utdelning på 100 om resp. 
rn är: resp. 
0 ,85 0,8 0,7 0,6 0,4 0,85 0,8 0,7 0,6 0,4 

tluvar:ande 
regler 85 80 70 60 40 15 20 30 40 60 

(Halv av räk-
ning) ( 75 66 49 32 -1) (25 34 51 68 101) 

10 % skatte-
reduktion 75 70 60 50 30 25 30 40 50 70 

25 % skatte-
reduktion 60 55 45 35 15 40 45 55 65 85 

45 % skatte-
reduktion 40 35 25 15 -5 60 65 75 85 105 

Av tabellen kan utläsas att den nominella lättnaden vid en 

skattereduktion av denna modell är densamma i alla inkomst

lägen. Om utnelningen är 100 och skattereduktionen 25 %, 

ökar utc'lelningsnettot med 25. Den relativa lättnaden är 

störst i höga inkomstlägen. Vid en marginalskattesats på 

80 % (rn=0,8) mer än för:dubhlas utdelningsnettot (från 20 

till 45) medan den r:elativa höjningen vid en mar:ginalskatte

sats på 40 % är betydligt måttli<Jar:e (från 60 till 85). 

Vi har tidi•3are i första hand utgått från en total lättnans

nivå som i pr:incip motsvarar halva bolagsskatten på utdelade 

vinstrieclel. I avsnitt 7.3.1.2 uppskattade vi elen statsfi-
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nansiella kostnaden för ett systern med halv avräkning till 

ca 225-270 milj. kr. Inom en sådan kostnaclsrar1 skulle det 

finnas ut.ry10I".e för ,-,n sl:attereduktion av rnod<_,ll A som not

svarar ca 17-21 % av uppburna utclclnin9sinko1nst.•:r. Ino1" elen 

kostnaclsram son vi har uppskattat för avräknin<J n•c·d fakto

rerna 1,5 resp. 2,0 (160-195 resp. 320-390 rnil1. kr.) skulle 

reduktion kunr.a t1ed~;e~ rn1.7d 12,5-15 resp. 25-30 % av 

utdelningarna. 

Ocn skattt'recJuJ.:tion enligt modell R som vi hittills har: be

handlat innebär att rcduktionssatsen är fast och att skatte

reduktion beräknas på hela utdclnin<JsinJ.:onstcn oberoende av 

dess storlek (fast rcdukt ion utan tak). Oet E.inns 1'1ån<3a 

anJr:a alternativ. Pn I'lÖjli•;het kan vat-a att för-se den fasta 

reduktionen med ett tak, dvs. Cön,skriva att '"n.Jast ut.<lel

ninysinkornst upp till viss belopps•3räns sl:all bet-ätti•Ja till 

reduktion (fast reduktion med tak). E:tt dnnat alt<:t-ndtiv ät

att låta n:duktionssatscn avtrappas ned sti•Jande ut<lclnin<Jf;

inkomst (avtrappad rcuuktion). Även en avtrappad t-eduktion 

kan naturli']tvis tillämpas med eller utan tak. 

!lär vi har övervä9t dessa olika alternativ har vi funnit att 

flera skäl kan anföras för en avtrappad reduktion utan tak. 

Dessa ski:il, som vi i ett senan• avsnitt får anledning att 

utveckla ytterligare, kan sammanfattas <:nligt följande: 

- En relativt h0y reduktionssat.s virl lAga utrlclnin<JsinJ.:oms
ter är ägnu<l att c3•:? särsJ.:ild sti11ul3ns av småspat-and~t. 

- Avtrappningen av reduktionf;sats<,n 1~c<l stiqande utdclnin<Js
inkomst är äqnad att. qe ,~n in~:onstprofil sor~ n(.~qor:lunda 
ansluter till profilen i mod<:ll A och i 0tt avräknings
syst•""· Det finns nämli•Jcn anlerlnin<J att anta att ut<i••l
ningsinko1~st1~rna gcncr~llt sett !iticjer - c>ch alt reJuk
tionssat.s1~n därför kor1mr-.·c att f'3lla - ned växandt?. h1?skatt
ni1hJSbat- inkcw1st (1fr tdl.><:,11 :l:4). 

F'r~nvat.-on av ett tak <JÖr att ävt~n innE~havar1:- .=:iv störr:e 
portföljr,r får incitanent till ökil•k pl,1cc:r-inyat- i 
aktier. 
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Stannar man för en reduktionsmodell som innehåller belopps

gränser i form av tak eller avtrappning, är det nöclväncliyt 

att ta ställning till hur gränserna skall tillämpas i make

fallen. Den tekniskt enklaste lösningen är att beräkna re

duktionsbeloppet separat för vardera maken. Det '3tämrner clock 

bättre överens med nllvarande principer för samlle!;kattning civ 

makars kapitalinkomster att utföra beräkningen gemensamt för 

makarna. 

~ed dessa utgångspunkter har vi utformat en nc~ell för av

trappad reduktion utan tak. Vi har an'3ett det motiverat att 

i första hand ange ett alternativ son kan förväntas ge i 

huvudsak samna inkomstprofil och ryrunas inom sa1~1~a totala 

kostnadsram som en reduktion enligt modell A när denna grun

das på halv avräkning (uppräkningsfaktorn 1,69). Alterna

tivet ser ut så här. 
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Tabell 7:9a 

Makars sammanlagda 
utdelnings inkomst 

51--:a t te reduktion 

f kr.) 

0 - l 000 
l 000 - 6 000 
6 000 

4 Sil I: r. 
l 700 " 

för l 000 l:r. 
6 000 " 

45 
och 25 

10 

1. av ut•l•:lninqen 
't " åter.stoden 
% " 

Tabell 7:9b 

Ensanståencles utdel
ningsinhmst (kr.) 

0 - 500 
500 - J 000 

3 000 

Sl:atteredukti.on 

225 kr. föt- 500 
850 " 3 000 

45 !1; av utd0ln inCJen 
kr. och 2 .5 1 " åt~~r~:;torlcn 

" 10 • " 

Det bör framhållas att relativt sm<'l ändrinq,-u- i ko,;tnac.lsra:ncn 
kan <Je bety<Jand<c• utsla<J i forn av än(lrade s;·.i•:t•3änser. 1·\ed 
12n kostna<Jsrarn på 225 milj. kr. böt- den övrf~ r.J.:j~:t<JLi-jn!";en - vid 
sa~T\na redukt i.onssat:;ec och med o.Eör::indrac.l nec.ln~ st: ikt<Jrän~; - vat·a 
ca l 500/3 000 kr. och inte 3 000/G 000 kr. r.:t<Jår rnon i stället 
från en knstnaclsi:am på 270 r:iilj. kr. finns clet 11lrJm!Oe för att 
höja den övre skikt<jränsen til.l ca 4 500/'l 000 l:r. Dess.:i 
beri:iknil''Hji-'!L (_frUndas helt på utd~lninqsi11'r:o1rist1~rndS fÖL<l~lnin~~ 
enligt 1975 års undersöknin9 (jfr kap. J). Vi har så~.erl•cs ut•Jått 
från att Antal<:>t hushåll som del:.larr,t-ar uttlelnirYJL'inl-.oF\St":r i:\r 
dets.::HrtDa och att utd~lninysin}·~o111st1-:t·na - onräknad(·. fr&n 1975 års 
niv!I på ca 71)0 l"lilj. kr. till <?n nivå av l JIJO li~ilj. <:r. -
fördelar siq på olil:a utrlelninqsskikt 0nligt sAm~a ndnster som år 
1975, l'ppsl:attningarr.a är sål>er.1•."S 1-:i:\nsli•Ja int•.; hat-a Eör· slm1J'~':l 
och valet ;,iv bcräkn inqs!iH~tod utan ock'.~~ [(n- ändt·inr3ar i 
sa:1nan~;ättninqf:n a·.; qruppen av aJ.:tiP.~~ 1Jzn:·e. 
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Tabell 7:9a (makar) tillänpas enligt fbljande (mannen antas 

ha 4 000 kr. och hustrun 1 000 kr. i utdelningar): 

Sunna reduktions
belopp: 

Reduktionsbeloppet 
fbnlelas: 

för 1 000 
25 % av 4 000 

mannen 4/5 av 
hustrun 1/5 av 

450 
1 000 
1 450 kr. 

1 450 1 160 
l 450 290 

1 450 kr. 

Vi uppskattar att av skattebortfallet faller mindre än en 

tioncl<'l på hushåll med en utdelningsinkomst på •1pp till 

500/1 000 kr., ca en tredjedel på hushåll mecl en utdelnings

inkomst på nel lan 500/l 000 kr. och 3 000/6 000 kr. samt 

återstoden på hushåll med hbgre utdelningsinkomst. Kostnaden 

fbr reduktionen på 25 % kan uppskattas till ca 40 % av to

talkostnaden meclan den återstående delen av totalkostnaden 

fbrdelar sig ganska jämnt nellan reduktionen på 45 % och 

reduktionen på 10 %. 

Vill man i stället - ned bibehållna skiktgränser - anpassa 

modellen så att cle statsfinansiella effekterna ansluter till 

en avräkning som är grundad på uppräkningsfaktorerna 1,5 och 

2,0 blir resultatet fbljqnde: 

'i'nbcll 7: 10 

Utclelningsinkomst 
(kr., ensamstående 
resp. makar) 

Reduktionssats (%) 

Uppräkningsfaktor 
~~~~~~~~~~~~~~~~--'l'--'-,5 (l,69) 

0 - 500/l 000 
500/l 000 - 3 000/G 000 

3 000/G 000 -

35 
15 

8 

( 4 5) 
( 25) 
( 10) 

2,0 

70 
30 
16 
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Av skäl som vi tidigare nämnt är det önskvärt att införa 

regler so1~ hindrar att alltför obetyclliga ut<lelningsbelopp 

leder till skattet-ecluktion. Vi fören-dar f;a1~r1a regel som för 

modell A. 

Den 1oodell B för skattereduktion som vi här har skisserat 

kan sammanfattas enligt följande (med samma kostnadsram som 

vid halv avräkning): 

- utclelningsinkomster berättigar till skattereduktion, 

- reduktionssatsen sjunker ne<l sti•3ande utclelningsinkomst, 

- för makar sker en gemensa1~ beräkning av reduktionsbcloppet 
enligt tabell 7:9a, 

- för ensamstående beräknas r:ecluktionsbeloppet enligt tabell 
7:9b, 

- om en skattskylcligs utdelningsinkornst inte uppgår till 
100 kr., berättigar elen inte till recluktion. 

Gemensamt för modellerna A och B 

Vi vill här göra ett par påpekanden som rör båcla r:eduktions

modellerna. 

En gemensam fråga är vilken betydelse skattereduktionen 

skall få för kom1~rnner:na. Vi har ti<li•,1are nämnt att komP1u

nerna får ut skatt på grundval av cle besl:attnin9sbara in

komsterna. En skattereduktion påverkar: inte storleken av den 

hesY.attningsbara inkomsten och de hittills använda fon~erna 

av skatterecluklion har fallit halt på statskassan. Sarnma 

lösning bör kunna använclns för <le hä1- beskrivna reduktions

modellerna 1\ och B så länqe reduktionen har: en onfattnin<J 

som inte motsvarat- mer än en avräl:nin:i (ör hcJlva bolaqs

skatten på ut·lelade vinst:·qedel (dvs. den clel av bolags

skatten som •Jår till staten). On rccluktioncn däre:not får 0.n 

stör.rc ornfat.tnin<J, 10.1.st•, man ta ställnin<J till on !';t.ot•:>n 

skall eftenje sl:attcbelopp som tillfaller l:o!omunct-na eller: 

om inte reduktionen till viss del måste l~ras också av 

l:ommunen1a. 
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Br,träffunc:le innehöt·den ilV reduJ.:tionsr10dcllf'rna vill vi för 

tydli<jheten~; sJ.:ul L ti l läg<Ja följande. Skattf'rceclul·.tionen 

i11nr~l>i:ir att 1.:tt. avdralJ 13örs [rån cl(~n inko1nst:;katt son enligt 

vanl i.<Ja reql('r hat· räknats frun på uktieä<Jilrens sa1~lil<le in

;.:omst1;r: undc~r utt"lelninCJf>&rct (vi borts~~[" här [rå.n att r·~

dukti<)n /.:an sh" även i fråqa om sl:oq~;våcchavyift l'.1.m.). I 

enst.~-1~:a [al L kan (~(~t inträffa att t-eclukt i.onsbeloppet över

st iqer inko•;istsJ.:atten. D0t !:>ör int.:, komma i fråqa att i ett 

l;rovisot-iskt sy~:;t.1~;n låta övr~l:skjutancl0 belopp betalas ut 

l:onL1nt (si\c121n J.:ontant.11tbetalni.n<J kan dät:<:i.'1ot förekomma i de 

LJtl~nrl~;ka nvräkningssyste:nen) 0ller att l.åta rlet QVräknas 

mnt ilen skatt. sc)ni påf()t-s at:ti(~i:ic::~arr~n tör ett annot inkonst-

7.3.1.4 

di:· t: la c c".:l t ioncn 

EnlirJt nuvarand(: re:CJ.:er får.- s.Y.. sparavclraq 1JÖras vid be

ri:iknirVJ av inko1:1st .JV kapital. F.n utvi<.l']nin\J av detta avdrag 

hör enlic:Jt". vår n'."~ninq inte komr:ld i ~rc3.q.::-:1 i. i"letta sa1;11.1.anhang. 

r_\i.-1nll hushåll1~n::; ~::_1pitul i1:tät:tf~r f101~1i.nf-.!t:;_~r r.~ntl"Jrna hi::-lt. En 

l16jninc] av Sf)aravJrayet skLJll0 ,]~rför vac~ av vär(Je frä1~st 

F<:>c t).::in}:sr?.t-andet·. !:i.en hd 0nll<:l.r:.t ~11 narqine.l.l br::tydf!":!ls<~ för 

akt: i ~r;1 ia. ranc"1(~ t. 

Vnd vi sJ.:.::-il 1 .-li:)f:ut:J:-ra är. i ~•t.~ill(~t_ 1~tt siiL-ski l t avdra9 sor.i 

f~L :-Jöra::i bara mot llt\·1elni_n,Jsinkor·1~.-;t.1:>r-. F.tt sådunt ut.df.:'l

r.i!L•J1;;;.-1'.'clr2•J k.::i.n 1-:oL~;t.r.1..-~:i:..·a:..:; p,j r~[in<3<i :_;~-:it.t: 

- rullt avdraq upp till ett visst belnpri (ut_<if:~lnin<Jar upp 
till rlet.ta ()elopp är- a~lts3 helt !"-:-~k.::'itt~·:ft·i.:-i). 

- P,1rtjr~l l t avtiraq (av<~ri.t<J nedf"J'=!-~ :-ied ett L1:1opp ~01~1 mrJtsva
r:i-~r:;--vi::.;~l av ul<lelninqsi nk<J!~sti}n). 

- 1'\vt:._r-zipn~~~ (avdra0 r·11·:dcjes :r1ed t.~:x. l.00 ~. för ult"1el
njn•Jr:n: iJpf' t.i 1-1 vi~-~~;t bf~lcpp, rr.ed 1:-n lä.<Jr'~ pcoc'=ntsd.ts 11pp 
t.il1 1-:>n r:y •Jr-än::> s,11:1t - evRntuE:.~llt - mc·d er:. ännu lä(Jt'e 
!::t·occ·1~t::;;_,t:; cJ:-:irut;_)vc·r). 
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Både partiellt och avtrappat avdrag kan konstrueras med 

eller utan ett höysta tak (ör avdrayet. 

Den följande tabellen visar aktieägarens skatt på 

utdelninr3en och hans b0hål lnin<J efter skatt 

(utdelningsnetto). 

Tabc·ll 7: ll 

--------------·-·----
Den ~katt snm tas Lit 

hos aktieänaren på en 
utchcTnTny på 100 om 
n är resp. 

________ _Q_t 8 5 0 , 8 0 , 7 0,? 0 , 4 

Nuvarande 
regler 85 80 70 60 40 

(Halv av räk-
nin')) (75 66 49 32 -1) 

so ' avdrag 42,5 40 ]5 30 20 

25 'l; avclra<J 64 60 52 45 JO 

10 % avclraq 76,5 72 63 54 36 

Aktieägarens utdel
ninysnetto om m Är 
rf"sp. 

0,85 0,8 0,7 0,6 0,4 

15 20 30 40 60 

(25 34 51 68 101) 

57,5 60 65 70 80 

36 40 48 55 70 

23,5 28 37 46 64 

Man kan konstatera att skattelättnaden i ett avdra<Jssystem 

är störst i höga inkomstlä~ien. Detta gäller i både nominella 

och relativa termer. F:ffekterna av ett avdrag skiljer sig 

alltså väsentligt från de effekter som erhålls vid avräkning 

och vid skattereduktion enligt '~odel 1Pn1a A oeh B. 

Liksom vid en skattereclt,ktion är det nödv~incli<Jt att särskilt 

överväga hur re<Jlerna för makar skall ulformas. Vi anser 

att varje make i princip skall ha rätt till avdrag i samma 

ut~träckning SOM en ensamstående 1~rso11 (nakarnas samMan

laqda maximala avclraq blir alltså cluhbel t så st<Wl »01'1 den 

ensamståendes). Vacl clet gäller att ta ställninq till är or,1 

någon form av 9e:1ensa;o avclraysberäknin<J skall medq<'s (med 

rätt föt· den o:ona maken att ti l l9odc,föra si<J avclrag so1:1 dc:'n 

ancli:-a maken inte hat· kunnat utnyttja) ellrer om 1'lakarna skall 

behundlas som hel.t fristående från var<rndra. 
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Enligt vår mening står det bäst i överensstämmelse rnecl clc 

principer som i övrigt tillämpas virl !~skattningen av makars 

knpital inkomstr,t· att :nedge en gemensam avclrugsbcräkning. I 

regel medför detta inte några tekniska problem. Vicl rtt av

trappat avdrag uppkommer clock vis sa svåt· ighe ter. 

Fullt avdrag (upp till ett visst belopp) 

I detta fall finns två alternativ. Antingen föreskrivs att 
vardera maken i första hand skall utnyttja sitt eget avclrag 
eller också får makat·na fritt föt·clela det totala avdraget 
1cellan sig. Båcla lösningarna är tekniskt genomförbara. Det 
nuvarande sparavclraget får fördelas fritt. 

Partiellt avdrag 

Vicl denna konstruktion ligger clet närmast till hands att 
föreskriva att vardera maken skall ta "sitt" avdrag. Före
skrivs ett tak, bör den ena makens outnyttjade avclragsut
rymne få utnyttjas av den nnclra maken. 

Avtrappat avdrag 

Vid clenna avclragskonstruktion uppkommer vissa problem. Av 
praktiska skäl torde clet inte vara möjligt att beräkna 
avdrag särskilt för varje utdelningsskikt. I stället måste 
ett gemensamt totalt avdrag beräknas för makarna. Frågan är 
om detta avclra<J skall få fördelas fritt el.ler om en propor
tionering skall ske. net första alternativet ger utrymme för 
spekulativa beräkningar och medför kontrollproblem. net 
andra medför merarbete vid deklarationen. 

t:är clet gäller kostnaclerna för olika avclragsmorleller har vi 

funnit det vara av intresse att belysa vilka avclragsbelopp 

soM kan rymmas incw1 de i det föregående beräknacle al.t<~rna

tiva kostnadsramarna. 
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'I'abel l 7: 12 

Kostnadsram motsvarande uppräkninssfaktorn 

Fullt avdrag 
upp till ett 
belopp av kr. 
(ensamstående 
resp. makar) 

Partiellt av
drag utan tak 
( % ) 

1 , 5 

1 100/2 200 

20 

1,69 2,0 

l 700/3 400 3 500/7 000 

25-30 40 

Inom sanma kostnadsram som ett system med halv avräkning 

skulle finnas utrymme f5r bl.a. f5ljande forn av avtrappat 

avdrag (ensamstående resp. makar). 

100 % avdrag upp till 500/l 000 kr., 

30 % i intervallet 500/l 000 - 3 000/6 000 kr., 

10 % 5ver 3 000/6 000 kr. 

Det kan också ha intresse att se den ungefärliga kostnaden 

f5r vissa andra avdragsnivåer (ensamstående resp. makar). 

'l'abell7:13 

Avdragsbelopp (kr.) 

100/ 200 
200/ 400 
400/ 800 
800/l 600 

Kostna•'l, milj. (kr.) 

25 
45 
80 

140 
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7.3.1.S Sac1ordnin_2 mcc1 SEravdraqet 

Vid ~:;åväl utdt~ln i.ngsavrlrd<J soin skatter-<~<luktion uppkornmi:2r 

fråqa.n hur de nya r..-cl'Jlerna skall saJ?lor,]nas ffi(:~<l nuvar:andc 

sparavdra9. 

En rcdn9örelsc för sparavdrayets konstruktion har lännats i 

avsnitt 2. 2. l. Vi vill erinra om att avdrayet görs sist vid 

beräkningen av kapitalinkomsten, dvs. sedan intäkterna har 

la9t.s ihop och a'!dra<J har 'Jjorts för ränteutgiftior m.m., och 

att spal·avrlt-aqct inte fål· leda till att underskott uppkommer 

i fi\rvärvskällan. liar ion person lrnpitalintäktcr av flera 

sla<J, t.ex. båcl<= ut-.klninqs- och ränteintäkter, behöver man 

f.n. inte i'IV'JÖra vilka intäkter avrh-a<Jet skall anses belöpa 

på. '<ilqr;:i ,;ärski.lcla re<Jh'r om fördelning av c:vclraget på 

olika intäkts,,la') finns fiiljal:tligcn inte i cla9 men kan -

som vi ,,tl-dX skall lit veckla närnare - visa si9 behövliga om 

nya stimulansregler införs. 

32_amordning mccl ett utdelningsavdr~ 

Om ett llt<lelnin<~sav•lraq sl:ulle införas, kan samorclningen ned 

sparavclra'J'"t s•:e på fler:a sätt. 'rvå huvu,Jalternativ ligger 

närmast till hancls (vid elen fortsatta diskussionen ut9år vi 

från ett fast utdclninqsavdraq på 800 kr. för ensamstående 

och l liOO kr. för nal:ar). 

Det ena alternativet är att ~a kvar sparavdraget i oföränd

rad forr;i vi<l sirlan av det nya utdelnin•3savclraget. Den del av 

utll0lnin·3arna SOM övet·stiqcr- ut.tlelningsavclragl'."'~t r~clovisas 

ti 1 lsanr~ans mecl övri9a l:apitalintäkter. On det finns kvar 

n&9ot utryrnr:ie efter avclraq för rän~eut9ifter m.rn., r.ieclges 

sparavclra9 på sa1"r1a villkor som hittills. 'rvå r1akar so1~ har 

vai:ken ut•]iftsre.ntor eller ränt<ointäkter men 3 200 kr. i 

utdelningar skulle således redovisa l 600 kr. son intäkt av 

l:apital och l:linna kvitta clc>tta Llelnpp not det vanli9a spar-

uvdrtHJet. 
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Det andra alternativet innebär att sparavdraget får en mer 

begränsad omfattning. Utdelningarna bryts ut och får ligga 

till grund för det nya utdelningsavdraget. Sparavdraget 

kommer i fortsättningen att avse i stort sett bara räntein

täkter. 

Det kan i och för sig vara tilltalande att ha två skilda 

avdrag. Uppdelningen bidrar till att göra systemet över

skådligt. Alternativet har emellertid också nackdelar. Det 

kan få effekter som direkt strider mot syftet med de nya 

reglerna. En separat behandling av utdelnings- och ränte

intäkter kan nämligen ge en aktieägare anledning att ersätta 

en del av sina aktier med t.ex. ett banktillgodohavande för 

att kunna dra nytta av båda avdragen. Cm det nya utdelnings

avdraget skulle bestämmas till lägre belopp än sparavdraget, 

förstärks i vissa fall motivet för sådana omplaceringar. Den 

som inte har några ränteintäkter men har utdelningar som 

överstiger det nya ~tdelningsavdraget skulle träffas av en 

direkt skatteskärpning om han inte ersätter en del av 

aktierna med tillgångar som ger avkastning i form av ränta. 

Samordning med en skattereduktion 

Om man ger det nuvarande sparavdraget en ny konstruktion så 

att det i fortsättningen får göras bara mot ränteintäkter 

(och sådan utdelning som inte omfattas av våra förslag), 

uppkommer inte några saw.ordningsproblem. Utdelningsintäk

terna behandlas för sig och kan direkt läggas till grund för 

skattereduktion. 

Vi har redan antytt att ett system med separat behandling av 

ränte- och utdelningsintäkter har vissa nackdelar. Systemet 

kan t.ex. i vissa fall ge incitament till omplacering från 

aktier till räntegivande tillgångar. Vill man mot denna 

bakgrund behålla sparavdragets nuvarande konstruktion i ett 

system där utdelningsintäkterna ger rätt ~ill skattereduk

tion, aktualiseras särskilda samordningsfrågor. 

10 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 39 
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Vad man i för-sta hand måste ta ställning till ät- om både 

spar-avdr-ag och skattereduktion skall Kunna medges i fr-åga om 

en viss del av en utdelningsinkomst. l)m man tillåter- ett 

sådant sammantr-äffande, kan r-esultatet bli att vissa aktie

ägar-e får- en "överstimulans" i den meningen att utdelningen 

ger ett netto på mer- än 100 %. Överstimulansen upphör dock 

när- utdelningsinkomsten har- nått en viss stor-lek och den 

upphör- snabbar-e för- aktieägar-e i högr-e än för- aktieägar-e 

lägr-e inkomstlägen. Det anför-da kan belysas med "!tt exempel. 

Antag att skatter-eduktion medges med 30 % av utdelningsbe

loppet och att den skattskyldige inte använder- någon del av 

spar-avdraget mot r-änteintäkter-. Om hans utdelningar- ligger 

inom sparavdr-aget, blir- hans netto 130 % av utdelningen 

(full skattefr-ihet på gr-und av spar-avdr-get plus 30 % skatte

r-eduktion). Om marginalskattesatsen antas vara 80 % resp. 

50 % upphör- över-stimulansen i den här- angivna meningen (för

två makar-) vid en utdelningsinkomst på 2 560 kr-. r-esp. 4 000 

kr-. 

Det kan hävdas att en över-stimulans av detta slag bör- för-

hindr-as, efter-som den kan sägas innebära att man går- längr-e 

än till att eliminer-a det ena ledet i dubbelbeskattningen. 

Det kan dock också anför-as skäl för- att accepter-a 

över-stimulansen: 

- de nya lättnader-nas karaktär- av sti~ulansåtgärd talar- för
att de hör- komma aktieägar-na till del oberoende av vilken 
beskattning som tidigar-e har- skett (dvs. ober-oende av om 
spar-avdr-aget r-edan tidigar-e har- utnyttjats eller- ej), 

- överstimulansen får- i för-sta hand betydelse för- småspa
rare, 

- även i ett avr-äkningssystem av EG-moclell kan aktieägaren 
få skattefr-ihet för- utdelningen och dessutom ytter-ligare 
medel. 
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Vill man ändå eliMinera överstimulansen och samtidigt ha 

kvar sparavdraget i dess nuvarande form, blir det nödvändigt 

att införa regler som hindrar att en och samma del av ut

delningsinkomsten både räknas av mot sparavdraget och läggs 

till grund för skattereduktion. Man måste då kunna fast

ställa hur stor del av sparavdraget som har utnyttjats mot 

utdelningsintäkterna. Detta erbjuder inga svårigheter i de 

fall då den skattskyldige inte redovisar andra kapitalin

täkter än utdelningar. Har han däremot också ränteintäkter, 

blir frågan mer komplicerad. Som vi tidigare har nämnt finns 

det i dag inte några regler om hur sparavdraget skall för

delas på olika kapitalintäkter. Nya bestämmelser behövs för 

ändamålet. 

De nya bestämmelserna behöver inte medföra att inkomstbe

räkningen i deklarationen ändras. Det räcker att taxerings

nämnden beaktar sparavdraget när underlaget för skattere

duktion fastställs. Detta kan ske på flera sätt. 

Alternativ 1 (schablonregel) 

Man kan införa en schablonregel som innebär att en viss 
bestämd del - t.ex. hälften - av det totalt utnyttjade 
sparavdraget skall anses hänförlig till utdelningsintäk
terna. En sådan regel är förhållandevis enkel att tillänpa. 
För att undvika ett alltför oförmånligt resultat vid låga 
utdelningsinkomster bör schablonregeln dock kompletteras. 
Man bör föreskriva att den mot utdelningsintäkterna utnytt
jade delen av sparavdraget inte i något fall skall anses 
överstiga hälften av dessa intäkter. 

Alternativ 2 (proportionering) 

Det utnyttjade sparavclra9et kan proportioneras på de olika 
kap~talintäkterna. Så stor del av det totalt utnyttjade 
sparavdraget som utdelningsintäkterna utgör av de samman
lagda kapitalintäkterna skulle anses belöpa på utdelnings
intäkterna och alltså dras av från underlaget för skatte
reduktion. Metoden kan anses ge ett materiellt riktigare 
resultat än alternativ 1, m"' proportioner~ngen kan medföra 
ett inte oväsentligt merart.Pce för taxeringsnämnden (sär
skilt virl taxeringen av mal.r). 
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Både alternativ l och alternativ 2 kan vissa fall få 

effekter som från materiell synpukt är mindre tillfred

ställande. De kan t.ex. meclföra att en person som redan 
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dag utnyttjar hela sparavdraget och som investerar i aktier, 

inte får lägga hela utclelningen på de nyköpta aktierna till 

grund föt· skattereduktion. Det kan därför vara värt att 

överväga även andra lösningar. 

Alternativ 3 (sparavdraget hänförs 

räntenettot). 

första hand till 

Man kan göra gällande att ett mer rättvisande resultat 
uppnås om man gör en jämförelse mellan å ena sidan det 
sparavdrag som skulle ha gjorts om inga utdelningsintäkter 
hade förelegat och å andra sidan det avdrag som faktiskt har 
utnyttjats. Detta kan också uttryckas så att sparavdraget -
trots att clet får nyttjas mot utdelningar - ändå i första 
hand skall avräknas mot det eventuella netto som kvarstår 
sedan ränteintäkterna har minskats med ränteutgifter m.m. 
(räntenettot). Mecl denna utgångspunkt skulle sparavdraget 
leda till minskning av underlaget för skattereduktion i 
endast två fall. Det ena fallet är att räntenettot är nega
tivt. Eventuellt utnyttjat sparavdrag skall då i sin helhet 
anses belöpa på utdelningsintäkterna och alltså räknas av 
från underlaget för skattereduktion. Det andra fallet är att 
räntenettot är positivt men mindre än det utnyttjade sparav
draget. I det fallet skall den del av det utnyttjade sparav
draget son överstiger räntenettot anses hänförlig till ut
delningsintäkterna. I likhet med alternativ 2 kan detta 
alternativ leda till ett inte obetydligt merarbete för taxe
ringsnännden. 

Vi har hittills presenterat alternativ som innebär att pröv

ningen lägqs hos taxeringsnämnden och att inkomstberäkningen 

i deklarationen inte ändras. Det är dock möjligt att 

stället göra beräkningarna redan i deklaratione~. En sådan 

lösning har elen fördelen att elen skattskyldige får lättare 

att själv bedöma slutresultatet. Å andra sidan blir det 

nödvändigt att göra väsentliga ingrepp i nuvarande deklara

tionsrutiner. För fullständighetens skull vill vi ändå 

illustrera hur en omläggning kan genomföras. 
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Alternativ 4 (modifiering av alternativ 3) 

Man kan fortfarande utgå från principen att sparavdraget i 
första hand skall anses utnyttjat mot räntenettot. Reglerna 
för deklaration av kapitalinkomst görs an så att man redan 
deklarationen beräknar underlaget för skattereduktion. 
Följande schema kan följas. 

utdelnings intäkter 

- ev. utdelningsavdrag 

utdelningsnetto 

ränteintäkter 

- ränteutgifter m.m. 

räntenetto Al) 
- sparavdrag 

räntenetto B 
+ utdelningsnetto 

Slrnuna C 
- ou59yttjat sparav-

~----
inkomst/underskott av 
kapital 
- räntenetto 03l 

underlag för skattere
tlukt ion. 

Vi har här pekat på några alternativ för samordning Jllellan 

ett sparavtlrag som har nuvarande konstruktion och en skatte

reduktion. Även andra lösnin<Jar är tänkbara. En möjliqhet 

som vi har diskuterat är att som huvudregel tillämpa ett 

system för separat behandling av ränte- och utdelningsin

täkter men ge den skattskyldige rätt att låta viss valfri 

del av utdelningsintäkterna behancllas som ränteintäkter. 

1 lFår inte översti•Ja räntr;netto l\. Om räntenetto A är 
negativt, Jlledqes här inte något sparavdrag. 
2 lPår inte översti•Ja s1mf'lan C. 
3 lof'l räntenetto 8 är negativt, skall det behandlas so1:i 
en tilläqgspost. 
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Alternativ 5 (separat behandling, frivillig överföring) 

Innebörden av detta alternativ är att den skattskyldige 
skulle ha rätt - men inte skyldighet - att "fylla upp" 
sparavdraget. Följande schema skulle följas (exemplet 
avser en ensamstående), 

Utdelningsnetto 2 500 Räntenetto -500 

Överförs -1 300 Överfört 1 300 

Återstår 800 

Inkomst av kapital Spar avdrag -800 
och underlag för 
skattereduktion 1 200 0 

15\l 

En fördel med denna lösning är att den inte ger incitament 
till omplacering från aktier till banktillgo<lohavande o.a. 
Möjligheten att efter eget val hehandla utdelningsintäkter 
som ränta gör att metoden blir "neutral" i förhållande till 
de olika stimulansåtgärderna (dvs. sparavdrag resp. utdel
ningsavdrag eller skattereduktion). En nackdel är att den 
ställer de skattskyldiga inför svåra deklarationsproblem. 
Det är inte alls givet att det lönar siq att i exemplet föra 
över l 300 kr. Om någon överföring inte-sker, höjs inkomsten 
av kapital till (2 500 - 500 =) 2 000 kr. men mot detta 
svarar att avräkning/skattereduktion får beräknas på så 
mycket som 2 500 kr. En höjning av den beskattningsbara 
inkomsten med 800 kr. kompenseras således av att underlaget 
för skattereduktion ökar med 1 300 kr. Orn skattereduktion 
nedges med 30 %, väger de båda alternativen jämnt vid en 
marginalskatt på 48,75 %. Vid lägre marginalskattesats är 
det fördelaktigare att inte föra över beloppet. 

När vi i det föregående illustrerat olika alternativ har vi 

ulgått från att elen skattskyldige är ensa1~stående. Det bör 

understrykas att förhållandena i reyel blir mer komplicerade 

när clet är fråga om två makar som båcla har kapitalintäkter. 
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7.3.l.6 Slutsatser och förslag 

Vi har i det föregående avvisat tanken på att i provisoriets 

form införa ett avräkningssystem av kontinental modell. Där

efter har vi utan ställningstagande redovisat effekterna och 

den tekn i ska utformningen av två former av ska t tered uk t ion 

(modellerna A och B) samt ett utdelningsavdrag. Vi går nu 

över till att jämföra de båda reduktionsMoclellerna och ut

delningsavdra<Jet i olika av.seenden. Dessförinnan bör ännu en 

gång erinras om att vi har:- valt att i föi:-sta hand belysa en 

lättna<lsnivå 11om motsvarar avi:-äJ.:ning för i princip halva 

bolagsskatten på utclelade vinstmedel. Detta innebär i sin 

tur en total statsfinansiell kostnadsram på ca 225-270 milj. 

kr. (före eventuell samonJning 1~ed sparavdragetl. 

Inkomstprofil 

Vi har tidigare understrukit angelägenheten av att de pro

visoriska åtgärdei:-na utfoi:-mas så att de inte försvårar över

gången ti 11 ett pet-manent. system. Detta gäller:- inte minst 

fråga om lättnadernas fördelning på olika inkomstklasser, 

dvs. vad vi har kallat åtgärdernas inkomstprofil. Vi har 

gjort bedömningen att en överensstämmelse med effekterna 

ett avräkningssysteM skulle vara en förclel från elen nu 

angivna synpunkten. 

Ett avi:-äkningssyste1~ ger:- stöt-i:-e nominella lättnader:- vid låga 

än vid höga inkoi1ster och lika stoi:-a relativa lättnader 

alla inkomstlägen. Reduktionsrnodell A har konstruei:-ats med 

utgångspunkt. i de principer som lig9er till 9rund för ett 

avräkningssystem. Reduktionssatsen sjunker mecl sti0ande be

skattningsbar:- inkomst. :-loclellens profil är nära nog identisk 

med avräkningssystemets. 

Vid en skattereduktion enligt modell B är reduktionssatsen 

obei:-oende av den beskattningsbai:-a inkomstens stat-lek. Detta 

medför i pi:-incip att ,Jen nominella lättnaden blir lika stor 
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i alla inkomstlägen medan den relativa ökningen av behållen 

utdelning efter skatt är större vid höga inkomster. Härige

nom kommer inkomstprofilen att avvika från avräkningssyste

mets. Den föreslagna avtrappningen av reduktionssatsen ten

derar dock att minska avvikelserna. Avtrappningen innebär 

att den genomsnittliga reduktionssatsen blir lägre vid en 

hög utdelningsinkomst än vid en låg. Eftersom utdelningsin

komsterna generellt sett är större vid högre beskattningsbar 

inkomst (jfr tabell 3:4), finns det även i modell Bett 

samband mellan reduktionssatsen och marginalskattesatsen. 

I detta sammanhang kan det finnas anledning att ytterligare 

uppmärksamma de individuella effekterna av de båda reduk

tionsmo<lellerna. I tabell 7:14a-c visar vi skatteminskningen 

i förhållande till nuvarande regler vid olika stora utdel

ningsinkomster och marginalskattesatser (tabellen avser 

effekterna för en ensamståPnde person; vi bortser från spar

avdraget). I diagram 7:4 jämförs modellernas verkningar i 

några olika inkomstlägen vid en lättnadsnivå av halv 

avräkning. 
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Tabell 7: 14a SkatteMinskningll för ensamstående (kr. l, kostnadsnivå 
motsvarande uppräkningsfaktorn 1,69 (50 % avräkning) 

Utdelnings- Statligt beskattningsbar inkofllst 
inkomst (kr.) 

50 000 80 000 110 000 150 000 

500 200 150 100 75 
l 000 400 300 200 150 

Modell A 3 000 1 200 900 600 450 
(tab. 7:6) 6 000 2 400 1 800 1 200 900 

10 000 4 000 3 000 2 000 1 500 
25 000 9 400 6 900 4 400 3 200 
50 000 17 000 12 000 7 200 5 700 

( saJ11tl ic3a inkomst.lägen) 

500 225 
1 000 350 

Modell B 3 000 850 
(tab. 7:9b) 6 000 1 150 

10 000 1 550 
25 000 3 050 
50 000 5 550 

llom den skattskyldige antas ha utnytjat hela sitt 
sparavdrag på 800 kr. blir skattefllinskningen vid en 
beskattningsbar inkomst av 110 000 kr. följande. 

Utdelnings inkomst Skatteminskning (kr.) 
(kr. l Modell A. Moclell 

500 50 112 
l 000 120 250 
3 000 520 750 
6 000 l 120 1 110 

10 000 l 920 l 510 
25 000 4 ·344 3 010 
50 000 7 160 5 510 

B 

(kr.) 

250 

1 
2 
5 

000 

50 
100 
300 
600 
000 
500 
000 
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'Caliell 7:14li Skatteminskning för ensamstående {kr.), kostnadsnivå 
motsvarande uppräkningsfaktorn 1,5 (36 % avräknin<J) 

Utdelnings- Statligt beskattningsbar in krn~s t (kr.) 
inkomst (kr.) 

50 000 80 000 110 000 150 000 250 000 

500 145 110 70 55 40 
l 000 290 220 140 110 80 

Modell A 3 000 870 660 420 330 240 
( t.ab. 7: 7) 6 000 1 740 l 320 840 660 480 

10 000 2 900 2 200 l 400 l 100 800 
25 oooal 6 850 5 100 3 100 2 400 2 000 
50 oooal 12 500 9 000 5 200 4 400 4 000 

(samtliga inkomstlägen) 

500 175 
1 000 250 

Modell P 3 000 550 
(jfr tab. 6 000 790 
7: 10) 10 000 l 110 

25 000 2 310 
50 000 4 310 

~abell 7:14c Skatteminskning för ensanstående (kr.), kostnadsnivå 
nots varande uppräkningsfaktorn 2,0 (72 % avräkning) 

Utdelnings- Statli<Jt beskattningsbar inkol'lst (kr.) 
inkol'lst (kr.) 

50 000 80 000 110 000 150 000 250 000 

500 290 220 140 110 80 
l 000 580 440 280 220 160 

11oclel l A 3 000 1 740 l 320 840 660 480 
( tab. 7: 7) 6 000 3 480 2 640 1 680 l 320 960 

10 000 5 800 4 400 2 1300 2 :wo l fiOO 
25 oooa l 13 500 10 000 6 000 4 700 4 000 
50 oooal 24 000 17 000 10 100 8 700 8 000 

( s.:iiJtl i<J<l inko1~stlägcn) 

500 350 
1 000 500 

~;ocl0l l p, 3 000 1 100 
( j fr tab. fi 000 l 530 
7: 10) 10 000 2 220 

25 000 4 620 
50 000 8 620 

alrör varje ut~clningsskikt på 10 000 kr. har reduktionssatsen i ta
bel.l 7: l4b sänf:ts nccl två procentenheter och i tabell 7: 14c ned fen pro
centenheter; docl: int0---uiqre än till' 8 resp. 16 %. 
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Beträffande utdelningsavdrag av olika slag kan noteras att 

de ger största noninella och relativa lättnader i höga in

komstlägen. Profilen avviker - även med ett avtrappat avdrag 

- markant från avräkningssystemets profil. 

Vi gör följande bedömning. Från de utgångspunkter som vi 

tidigare har angett har i första hand reduktionsmodell A en 

lämplig inkomstprofil. Även reduktionsmodell A står i god 

överensstämmelse med riktlinjerna för provisoriet. Så är 

däremot inte fallet med ett utdelningsavdrag. 

Vi vill här göra ytterligare ett påpekande. Konstruktionen 

av modell A medför att reduktionssatsen kan bli hög och 

reduktionsbeloppet betydande i de fall där en aktieägare har 

stora utdelningar men låg beskattningsbar inkomst. Denna 

effekt är inte något specifikt (ör den här förordade mo

dellen utan kan lika väl uppkomma i de utländska avräknings

systemen. Det bör dock framhållas att mo<lel l A in te ger 

upphov till notsvarande effekter, eftersom reduktionssatsen 

i den modellen avtrappas relativt snabbt med stigande ut<lel

ningsinkomst. 

SparstiJTJulans 

Vi har ansett det önskvärt att de provisoriska åtgärderna 

får en bred inriktning i den meningen att de ger incitanent 

till aktieplaceringar både för hushåll med inget eller ett 

obetydligt aktieinnehav (småsparare) och för hushåll SOJTl 

redan har en större aktieportfölj. 

ReciuktionsJTJoclell B ger en hög reduktionssats vicl låga utdel

ningsinkomster. I 1 ikhet men ett ioo-procentigt utdelning~

avdrag har modellen därför i denna del en påtaglig sJTJåspa

rarinriktning. Retluktionsmor1e11 A innebär att recluktions

satsen är hög vid låga beskattningsbara ink01~stc>r. Generellt 

sett är även denna utformning ägnad att ge stimulans åt små

sparandet. SJT1åsparare (eller potentiella småsparare) i högre 
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inkomstlägen får däremot en mindre skattelättnad nen även i 

dessa fall torde moclellen dock ge en tillräcklig stimulans

effekt. 

Båda reduktionsnodellerna bör ge incitament till nya aktie

placeringar vid de större innehaven. Ett 100-procentigt ut

delningsavdrag (som med nödvändighet måste få en begränsad 

storlek) får däremot bedömas som en ineffektiv åtgärd i 

detta hänseende, även om avdraget indirekt - via höjda 

aktiekurser - kan få en stimulanseffekt även för innehavare 

av större portföljer. Ett partiellt eller avtrappat avdrag 

utan - eller med ett högt - tak skulle bli mer effektivt men 

har olägenheter från andra synpunkter. 

Vår slutsats är att de båda reduktionsmodellerna - men däre

mot knappast ett ut~elningsavdrag - uppfyller kravet på bred 

inriktning. 

Vi vill i detta sammanhang beröra en närliggande fråga. Om 

en person finansierar en placering genom lån, har han rätt 

till avdrag för ränteutgifterna. I den mån avkastningen på 

placeringen inte underkastas full beskattning, rubbas i viss 

mån symmetrin i skattesystemet. 

Ett enkelt exempel belyser detta. Antag att en person lånar 
10 000 kr. mot 12 % ränta och placerar pengarna i en till
gång som ger en årlig avkastning på 800 kr. Cm avkastningen 
beskattas i sin helhet och marginalskattesatsen är 75 %, 
blir hans kostnad för transaktionen (25 % av 1 200 ./. 800 
=) 100 kr. Blir avkastningen skattefri, gör han i stället en 
nettovinst på (800 - 25 % av 1 200 =) 500 kr. 

En låneeffekt av detta slag kan inträda on skatten på ut

delningsinkomster reduceras. I och för si9 är det inte fråga 

om något nytt fenomen. Tvärtom förekommer effekten i stor 

utsträckning vid många alternativa placeringsforner. Det 

hindrar inte att det kan vara önskvärt att utforna de pro

visoriska åtgärderna så att effekterna vid belåning komner 
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att hållas på en relativt sett låg nivå. Det är då att märka 

att attraktiviteten av lånetransaktionerna allmänt sett ökar 

med stiqande lättnadsnivå och med stigande marginalskatt. 

Detta betyder i sin tur att ett utdelningsavdrag är ägnat 

att ge de mest påtagliga låneeffekterna medan effekterna är 

lägre eller i vissa lägen helt elimineras i reduktionsmo

dellerna. 

Tekniska synpunkter 

Det kan hävdas att ett avdrag från inkomsten generellt sett 

medför mindre teknisk belastning vid taxet.ing och uppbörd än 

olika former av skattereduktion. Detta gäller dock endast i 

fråga 01n avdrag av mer traditionell utformning. Ett par

tiellt och än mer ett avtrappat avdrag kan vålla betydande 

svårigheter, inte ninst vid beskattningen av makar. 

Skattereduktion är inte någon nyhet för skattemyndigheterna 

eller för de skattskyldiga. Skattereduktion enligt 2 S 4 

mom. uppbördslagen ( 1953: 272), särskild skattereduktion och 

sparskattereduktion förekommer redan. Enligt vår bedömning 

bör de av oss presenterade nya reduktionsmodellerna A och B 

vara relativt lätta att förstå och tillänpa. I båda fallen 

kan reduktionssatsen utläsa3 direkt från en i lag fastställd 

tabell. Beträffande modell A gäller visserligen att den 

skattskyldige inte definitivt känner reduktionssatsen förrän 

han kunnat beräkna sin statligt beskattningsbara inkomst för 

det aktuella inkomståret. Vidare kan en taxeringsändring för 

den make som har högst beskattningsbar inkomst återverka på 

den andra makens reduktion. Några påtagliga svårigheter bör 

detta dock inte medföra. 

Slutsatser beträffande skattereduktion och avdrag 

Den genomgång som vi nu har gjort leder fram till slutsatsen 

att en skattereduktion är att föredra framför ett utdel

ningsavJrag ned hänsyn både till inkomstprofilen och till 

stimulanseffekterna. Inom kommitt€n har diskuterats möjlig-
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heterna att kombinera reduktionsmodell A med ett visst ut

delningsavdrag. Syftet skulle vara att ytterligare öka mo

dellens småspararinriktning. Vi har emellertid kommit till 

slutsatsen att en sådan kombination inte är ändamålsenlig, 

bl.a. med hänsyn till att ett avdrag får anses relativt 

kostnadskrävande i förhållande till de förväntade effekterna. 

Vid en jämförelse mellan de båda reduktionsmodellerna anser 

vi oss kunna konstatera att modell A har ett försteg såvitt 

gäller inkomstprofilens överensstämmelse med en avräkning 

medan modell B är något mer gynnsam från småspararsynpunkt 

och dessutom har vissa tekniska fördelar. Enligt vår mening 

är båda modellerna lämpade att ligga till grund för provi

soriska stimulansåtgärder. Vi har inte ansett oss böra ge 

den ena modellen ett bestämt förord framför den andra. I 

våra författningsförslag belyser vi båda modellerna. 

Samordning med sparavdraget 

Det är önskvärt att skattereduktionen samordnas med nuva

rande sparavdrag på ett sådant sätt att man undviker den i 

avsnitt 7.3.1.5 beskrivna "överstimulansen". 

Vi har redovisat flera olika alternativ för en så6an sam

ordning. Från materiell synpunkt anser vi att det s.k • 

. alternativ 3 (sparavdraget anses i första hand utnyttjat mot 

räntenettot) är att föredra. Det alternativet medför emel

lertid ett inte obetydligt merarbete vid taxeringen. Av 

praktiska skäl förordar vi därför den schablonregel som 

innebär att underlaget för skattereduktion skall minskas med 

hälften av det utnyttjade sparavdraget, dock inte med större 

belopp än som motsvarar halva utdelningen (alternativ 1). 

Förslag och statsfinansiella kostnader 

Vi föreslår att de provisoriska åtgärderna för lindring 

dubbelbeskattningen får formen av en skattereduktion enligt 
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modell A eller: B. Samordning med spar:avdr:aget bör: ske genom 

en schablonregel (alternativ 1). 

Vi har: för: både modell A och B belyst lättnadsnivåer: som i 

statsfinansiellt hänsende svarar: mot en avräkning med 36 %, 

50 % och 72 % av bolagsskatten på utdelade vinstmedel. Den 

statsfinansiella kostnaden för: de tr:e lättnadsnivåer:na har: 

vi uppskattat till 160-195 milj •• kr:., 225-270 milj. kr:. 

resp. 320-390 milj. kr:. Denna uppskattning har: gjorts med 

bortseende från effekterna av de föreslagna reglerna för: 

samordning mellan spar:avdr:ag och skattereduktion. De före

slagna samor:dningsr:egler:na bör: i modell A och B minska 

skattebor:tfallet med 15-30 milj. kr:. vid en lättnadsnivå på 

halv avräkning, med något mindre belopp vid 36 % avräkning 

och med något stor:r:e belopp vid 72 % avräkning (minskningen 

bör bli något storre i modell B än i modell A). 

Väger: man in effekterna av samor:dningsr:eglerna kan det år

liga skattebor:tfallet - med en utdelningssumma av 1 300 

milj. kr. för hushållen - uppskattas till 150-175 milj. kr. 

(36 % avräkning), 200-250 r.iilj. kr. (50 % avräkning) resp. 

300-350 milj. ler:. (72 % avräkning). 

7.3.2 Lättnader: vid aktievinstbeskattningen 

I avsnitt 7.3.l har vi diskuterat olika metoder för att re

ducera skatten på utdelningsinkomster. En annan möjlighet 

att höja den effektiva avkastningen på aktieplaceringar kan 

vara att medge lättnader vid beskattningen av värdesteg

ringen på aktier. I nuvarande system träffas värdestegringen 

av inkomstbeskattning först när den realiseras genom att 

aktien a~yttras, dvs. när aktien blir föremål för försälj

ning eller: annan onerös överlåtelse. Vi har i avsnitt 2.2.l 

lämnat en kortfattad redogörelse för: nuvarande aktievinst

r:egler. 

Som framhållits i våra direktiv har: aktievinstr:eglerna kri

tiserats från olika utgångspunkter. Det har visat sig att 
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bestämmelserna för beräkning av anskaffningsvärdct kan vara 

besvärliga att tillämpa. Från materiell synpunkt har kriti

ken inte minst gällt det förhållandet att syst~met ger ett 

ofullständigt inflationsskydd. I de fall där inflationen 

under innehavet har varit snabbare än värdestegringen, dvs. 

där någon real värdestegring inte har skett, kommer nuva

rande form av nominell beskattning givetvis att verka 

oförmånligt. Även i de fall där en real värdestegring har 

skett ger nuvarande system ofta ett mer oförmånligt resultat 

än en konsekvent genomförd real beskattning. Utfallet blir 

dock beroende såväl av relationen mellan värdestegrings- och 

inflationstakten som av innehavstidcns längd. 

Enligt våra huvuddirektiv skall vi göra en teknisk översyn 

av aktievinstreglerna i syfte att försöka utforma ett 

enklare system. Genom tilläggsdirektiven har vi fått möj

lighet att överväga lösningar som ger utrymme för en index

uppräkning av anskiffningsvärdet eller för annat inflations

skydd. 

Den fråga som vi nu har att ta ställning till är om det är 

lämpligt att r:edan i detta sammanhang, dvs. innan resultatet 

av den pågående översynen föreligger, ändra aktievinstreg

ler:na. En viktig synpunkt är: enligt vår: mening att eventu

ella lättnader måste kunna uppfattas som varaktiga. Om lätt

nader vid realisationsvinstbeskattningen bara är temporära, 

är det knappast sannolikt att de ger incitament till nya 

aktieplaceringar. Snarare kan man vänta att sådana temporära 

lättnader leder till ett ökat utbud från hushåll som vill 

hinna utnyttja lättnaderna innan de upphör. Vad vi kan 

överväga är alltså inte provisoriska åtgärder i vanlig 

mening utan snarare definitiva åtgärder som har en sådan 

karaktär att de kan genomföras redan nu utan att man före

griper resultatet av den pågående översynen. 

Mot elen bakgrunden har vi diskuterat två tänkbara ändringar, 

nämligen dels en förkor:tning av den s.k. initialperiodcn 

från två till ett år, dels en höjning av det s.k. schablon-

11 Riksdagen /4H0i8/. I sam/. Nr 39 
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avdrn<JCt (dvs. Jet avdråg på l 000 kr. som fåt- göt-as mot 

vinster på äldre <il-".ti•'r). 

Det är inte osannolikt att en förkortning av initialpcrioden 

sl:L1lle få en positiv stimul-3.nseffekt. Vi kan dock inte ute

sluta att åt.gärden kan visa sig r,1inclre väl förenl i<J med ett 

nytt !"yst•'"1 för aktievinstbeskattning. F.n. kan vi därför 

inte förorda åtgänlen. 

Vad !~träffar schablonavdraget vill vi understryka att av

dragets viktigaste funktion är att förenkla förfarandet för 

den stora grupp av småsparilre som bara omsätter mindre 

postrer av aktier, teckningsrätter o.cl. 1 kombination mccl elen 

schablonreyel so~1 gäller för beräkning av anskaffningsvärdet 

för börsnoterade aktier och andelar i aktiefonder (anskaff

ninqsvärdet Elr tas upp till 50 % av nettoförsäljnings-

pr iset) meclför avdraget att en aktieägare under ett år kan 

sälja notcraJe värdepapper för upp till 5 000 kr. utan att 

behöva räkna med någon realisationsvinstbeskattning (SO % av 

5 000 = 2 500 kr., 40 % av 2 500 = l 000 kr.). 

En höjning av avdraget ger administrativa fördelar. Mycket 

talar för att en höjning också - om den kan uppfattas som 

varakti<J - får en positiv effekt på aktiemarknaden. Höj

ningen kan förbättra elen effektiva avkastningen på aktie

placeringar. Den kiln också få gynnsilr:ima psykologiska 

effekter. För en småsparare sori avskräcks av dagens relativt 

koripliccrarle aktievinstregler kan en aktieplacering bli be

tydligt mer attraktiv om han vet iltt han efter två år kan 

avveckla eller placera om ganska stora poster utan beskatt

ning eller deklarationsbesvär. 

Vi berlömer alltså att en h6jning av schablonavdraget i och 

för sig kan få gynnsamma verkningar. Svårigheten är att vi 

f.n. inte vet hur aktievinstre<Jlcrna kommer att vara ut

formade i fraintirlen. Som redan nämnts har vi i uppdrag att 

utarbeta ett system so~ är enklare än det nuvarande. Sanno

likt behövs schablonregler även i ett frar:itirla system 
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men det är inte nöjligt att i dag förutsäga den exakta 

innebörden eller omfattningen av sådana regler. En måttlig 

höjning av avdraget bör dock kunna göras redan nu. Vi har 

gjort bedömningen att en höjning till 2 000 kr. bör kunna 

göras utan att man i någon besvärande mån föregriper resul

tatet av den pågående översynen. 

7.3.3 Andra åtgärder 

De åtgärder som vi hittills har behandlat har syftat till 

att öka den effektiva avkastningen efter skatt på hushållens 

placeringar i aktier. En högre avkastning bör leda till att 

hushållens utbud av riskkapital ökar. Ett ökat utbud bör, 

som vi tidigare framhållit, förbättra företagens möjligheter 

att genomföra nyemissioner. 

En generell lättnad i beskattningen av hushållens aktie

innehav bör således påverka nyemissionerna i positiv rikt

ning. Hur emissionsutvecklingen i verkligheten kommer att 

gestalta sig under de närmaste åren är dock självfallet inte 

enbart beroende av skattereglerna för aktier. Av central 

betydelse är företagens räntabilitet och avkastningen på 

andra former av placeringar. Det är alltså inte givet att 

t.ex. generella lättnader i beskattningen av utdelningsin

komster leder till den erforderliga ökningen av nyemissi

onerna. 

Vi har mot denna bakgrund ansett oss också bör pröva Möjlig

heterna till selektiva lättnader på aktieägarnivå som -

liksom Annell-reglerna på bolagsnivå - direkt tar sikte på 

att underlätta företagens anskaffning av nytt kapital. 

Det ligger clå nära ti 11 hands att undersöka orn det är nöj-

1 ig t att med hjälp av skattemässiga favörer få aktieägarna 

att återföra en del av sina utdelningsinkomster till nä

ringslivet i forM av riskvilligt kapital. 
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En återföring (konvertering) av en del av utclelningssum1oan 

till riskvilli<Jt kapital skulle kunna ske om börsnoterade 

företag fick möjlighet att dela upp utdelningen i en skatte

plikti'] kontantdel och en r;kattefri aktierlel. Pöljande mo

dell kunde tänkas. Aktieä<Jaren får välja mellan att ta emot 

hela utdelnin<Jen kontant eller att ta (förslagsvis) halva 

ut<klnin<Jen kontant och resten i fon'l av nye1:1itterade ak

tier. Kontantrlt'len av utdelningen beskattas i vanliy ordnin<J 

medan den del av utdelningen som sker i form av nyemitterade 

akti.ei· <_iör·s skattefri. F:missionskursen sätts så nära börs

kursen som möj 1 i<J t. Inc3ångsvänle t för de nya akt iecna bl i c 0 

kr. Pn del av skattelättnaden tas där-igenom - åtminstone i 

princip - igen när aktierna säljs. Etc exempel belyser hur 

det hela skulle kunna fungera. 

En per-son äqer 200 aktier i ett börsnoterat företag. Börs

kursen är 90 kr. Utclelningen föreslås till 5 kr. per aktie. 

Pör-e bolagsr;tämman får aktieägaren från VPC en blankett däc 

han ges möjlighet att anmäla om han vill att en del av ut

delningen skall konverteras till nyemitterade aktier. Er

bjudandet innebär att hälften av utdclningssumman, dvs. 500 

kr., får konvecteras ti 11 nya akt i.er efter en emissionskurs 

av 90 kr. Aktieägar-en kan således teckn~ fem nya aktier för 

sammanlagt 450 kr. Mot ett kontant tillskott av 40 kr. kan 

aktieägaren teckna en sjätte aktie. Ingångsvärdet för de fem 

försla aktierna blir 0 kr. och för den sjätte 40 kr. 

Ett system av det här skissecadc slaget skulle enligt vår 

uppfattning ha vissa förtjänster. Det börsnoterade företaget 

skulle totalt sett få ett betydande tillskott av nytt kapi

tal. Flcictalet bolag skulle i aktie;igaicnar; intresse lämna 

erbjudande OM uppdelning av utdelningen i en kontantdel och 

en akt iNlel. EriJjudandet skulle i första hand utnyttjas av 

de aktieägare som är skattskyldiga föc utdelning, dvs. 

främst av hushållen. Investmentbolag och andca inr;tituti

onel la placeicare kunde dock också finna det förenligt med 

sina intressen att utnyttja konvertecingsrätten. 
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E'örsla9et är emellertid inte invändningsfritt. I de f:öreta<J 

där cliu~ktavkastnin9en är låg och börsvärclet höqt i för

hållanrlr> till parivärrlet skulle konverteringen leda till en 

ökninq av aktiekapitalet med 1-2 'I; el ler ännu mindre. Det 

kan ifråyasättas om det är rimligt att •Jenom til.l fälliga 

skattereqler initiera nyemissioner so1n för det enskilda 

bolaget har så liten omfattning. Den praktiska hanterinyen 

av emissionerna skulle sannolikt bli betunyande. Särskilt 

gäller detta om aktieäqarna - vilket har anta<Jits ovan -

tillåts att yöra tillskottsbetalninqar när utclelningssuMman 

inte kan konverteras till ett jämnt antal aktier. Ett annat 

problem, som i och för siy förekomf'ler vid alla riktade 

emissioner, är hur ':missionskursen :,kall fastställas. On 

börskursen vid konvcrterin9stil l fäll•~t är hÖ<Jre än e1nissi

ons}:urs~n qör de al-:ti1..:'ä!)arc~ som intA cle.ltnr i ernis:,ioncn en 

förlust. 

Även från principiella ut•3årH3spunkter kan 1oan rikta invänd

ningai- mot förslaget. Det är inte <Jivet att <lc,t från al lo

kcdnqs.';ynpunkt är läMpli<3ast att ri[;kivil.liqt kapital för

dela:, C"Jver i stort sett sac1tl iga börsföret.a<J. rx~t är t.F::'x. 

möjli<Jt att cle särskilda emissionerna på ett neyativt s5tt 

kan p5v..-~rY.a 1k~ nyemi ss inn1:...•L som int~ är fl.)renade med nå~JLa 

skatt.(~ f avör,-_·r-. 

Dcs,;a principiella invändnin•Jar skull<~ bortfalla <)r~ sr . .'Jtte

favöt:cn int1_• l:ni"iU; t;i 11 att nyt•,ckninq 9örr; just i det u~.

cJeJnndF::> bola(1ct. 

Ftt altr,rna~ ivt. system skul lrc l:unnna ut[Oc'.las på följande 

sätt. VPC !J(~talor- i vanl ir3 or-clnin·J ut hela rlc:?n utd~lni.n~J ~om 

akticä<)arr,r1 är ber5tti<Jarl ti 11. l\l:ti•'ä<Jar-,,11 hcsL1tta» för 

det nntt.-=:t<Jrlc'i helrJppet. P.n vi~?r; del av (.~rc~ts nt.1t:.•.lniniJS!3llflWla 

(t.t?x. hälft,~n) IJlir. doc~: ::lJ.:alt(~fci nrr1 akti•..:r.· nyteckna[_; (ör 

riutnva1·ande b0lopp (pn1·tit7.llt utdelnin<Jf;c:ivdra•J vid nyt(:?cr:

ninrJ). ~-Jyt1~c;.:nin~J h1~höv1:~1.- inte <JÖt"'it!5 ju:.t i. 1!1~t f;ller de 

bola~1 r;o1~ dr-.t:i1:-;:i1Jdri::-n hdr. fått tttdelnir.g frlin. L>et har- int1: 

ht• l lr:r- någun l"";{~ty1Jel~:;f"~ q1n ut11~:lnin·J d'J dt-_"lt nyt~ckncldf": r:api-
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talet sker vid ett tidigare tillfälle under året än det då 

utdelningarna blir tillgängliga för lyftning. Den skatte

favör som utdelningen i förening med nyteckningen berättigar 

till kan naturligtvis utformas på ett annat sätt än som ett 

partiellt utdelningsavdrag, t.ex. som en skattereduktion. 

I ett sådant system skulle några särskilda "konverterings

emissioner" inte förekomma. Bolagen skulle i stället kunna 

räkna med en förstärkt efter: frågan på "vanliga" nyemissio

ner. Följden av detta skulle kunna bli en ökad emissions

volym. 

Även detta system har dock nackdelar. En aktieägare som inte 

har ett tillräckligt spritt aktieinnehav kan bli hänvisad 

att göra kompletteringsinköp av aktier i nyemitterande bolag 

eller av teckningsrätter. Eftersom teckningsr:ätter:na är 

billigare kan det uppkomma en konstlad efterfrågan på dessa. 

Höga priser: på teckningsrätter kan utnyttjas av institu

tionella placerare som inte betalar skatt på utdelningar. 

Risken för upptrissade priser på teckningsrätter är: särskilt 

stor om nyenissionsvolymen - trots den ökade efterfrågan som 

man kan räkna ned - blir liten. Vidare kan efterfrågan på 

nyemitterade aktier och teckningsrätter störa andrahands

rnar:knaden för aktier. 

Man kan således rikta viss principiella invändningar not 

båda de här beskrivna modellerna. De torde dessuto!'\ medföra 

en ganska betydande a<.lministr:ativ belastning. 'l'ill detta 

ko!'\mer att de till kor.struktionen avviker från cle permanenta 

system för lindring i clubbelbeskattningen som vi har i upp

drag att undersöka och att de i viss mån kan tänkas försvåra 

en övergång till något av dessa system. Vi kan därför inte 

föror:cla att någon av modellerna nu genomförs. 

I detta sammanhang vill vi erinra 01'1 tlet avc1ra<J för inköp av 

aktier som år 1978 infördes i Frankrike <Jenom den s.k. Loi 

Monory (se avsnitt 6.2). Vi har ansett det föra för långt 

att i vårt arbete med det aktuella provisoriet närmare 
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överväga ett sådant avdi·aq, eftersor~ det ):lart skiljer sig 

från de åtgärder för lindring i Jubbelbeskattningen som 

berörs i tilläggsdirektiven. 

7.3.4 Ikraftträdande 

Enligt tilläggsdircktiven är det angeläget att provisoriska 

stimulansåtgärder vidtas i avvaktan på resultatet av vårt 
I 

ilrbete med de permanenta syo;te,1en för lin,Jrir1g i dubbelbe-

skattninc3en. Det förutsätts att <.len provisoriska lar3sti(t

ningen genonförs i år. 

Mot denna bakgrund har vi i våra författningsförslag utgått 

från att skatterecluktion cnli<Jt någon av de förslacJna mo

dellcerna (avsnitt 7.3.l) skall medr3es i fråga on ut<lelni.ng 

son blir tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1980 

och att en eventuell höjning av det schablonavdrag son med

ges vid realisationsvinstbeskattningen (avsnitt 7.3.2) skall 

bli tillänplig när en aktieförsäljning sker efter årets 

utgång. 
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8 FÖIU'ATTNINGSKOMMF.N'rAR 

Vi har upprättat lagförslag för reduktionsmodellerna A och 

B. Dessa förslag kommenteras i avsnitt 8.1. Vi har cläremot 

inte ansett clet nödvändigt att redovisa särskilcla författ

ningsförslag för de ändringar som diskuteras i avsnitten 8.2 

och 8.3. 

8,1 Skattereduktion 

T i 11 största de len samman fal l<0r förs lagen för de båda mode 1-

lerna. Vi kommenterar dem därför i ett sammanhang. 

Personkretsen (1 S) 

Vi har tidigace framhållit att clet i första Iland är fysisl':a 

personer som bör ha rätt till skattereduktion för utdelnin<J. 

Även dödsbon bör kunna få skattecfO>duktion i vissa fall. Pe1:

sonkretsen anges i nen inledanne parayrafen. De närioace för

utsättnin9arna för reduktion anges i rle följande para9rafer

na. 

!Jtdelningsbegreppet (2 §) 

Enli,Jt 2 5 lagen (1979:749) om Stockholr:is fondbön; får foncl-

börsvecksar1het Sverige utövas endast av Stockhol!:1s fond-

börs. Genom (:?n särsk i lrl övr;orgång ~ber.; tämrn0lS(? hci L Svcnsl:a 

fonclhandlareföreningcn fått möjliyhet att under en koctace 

tid fortsätta sin fonclbörsvecksanhct, dock län9st till ut

gången av år 1981. Senast vid <len t.iclpunkt<•n skal L alltså 

föreningens fonclbörsver~ksarrihet ha ÖVf.!1:.·tat] it~ av funclh(Jr~·;en. 

I den 1nån c1enna över(Jångshcst~i1nr.iel se skul lc ko1nnu att: ut

nyttjar; bör förhållandet lämpliqen ll<;akt.ils <Jer10n i>n säcskilcl 

förekcift i övergångsbestämmelsen1a till la•Jstiftnin•Jen on 

skatt•~ ced uk t ion. 

I 2 § anges vilken ut<l•:lnin<J som skall onifilttas av ·:le nyci 
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bestäm1~els.:rna. l\v paragrafens inledning framgår att endast 

kontantutdelning skall läggas till grund för skattereduk

tion. Förmåner som utgår i annan form skall alltså i detta 

sammanhang inte hehanrllas som utdelning •. 

Vidare förest:rivs att utdelningen skall belöpa på aktier 

svenska aktiebolag eller andelar i svenska aktiefonder. I 

det förra fallet fordras att aktien vid utdelningstillfället 

är i.nreqistrera<l vid Stockholms fondbörs. I det senare fal

let krävs att fonden vid ingången av utJelningsåret huvud

sakligen består av börsregistrerade aktier i svenska aktie

bolag. 

Det kan finnas anledning att i detta sammanhang erinra om 

att <le s.k. aktiesparfonderna, som har bildats inom ramen 

för det värrlesäkra lönsparandet, enligt 8 § lagen (1978:428) 

om aktiesparfonder inte får lämna utdelning till fondandels

ägarna. Något sammanträffande av de skatteförmåner som ges 

inom lönsparandet och den skattereduktion för utdelning som 

vi föreslår kommer alltså inte att inträffa. 

Allmänna förutsättningar för skattereduktion (3 §) 

I 3 § anges de allmänna förutsättningarna för att utdelning 

skall ge rätt till skattereduktion. 

En första förutsättning är att utdelningen utgör intäkt av 

kapital för den skattskylclige. Härigenom undantas de fall 

rlär utdelningen är rörelseintäkt. Bestämmelsen får också be

tydelse i cle fall där en person avyttrar en rätt till utdel

nin<J utan att samtidiqt överlåta aktien. Enligt 38 § l mom. 

KL skall överlåtaren som intäkt av kapital redovisa det ve

derlag han får för utdelningsrätten. Detta vederlag bör jäm

ställas med ut,Jclning och läg<Jas till grund för skattereduk

tion. Den som förvärvar utdclningsrätten skall som intäkt av 

ka!'i tal redovisa endast det belopp varmed utdelningen från 

bolaget överstiger vederlaget. Endast detta skillnaclsbelopp 

bör då kunna grunda rätt till skattereduktion. 
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En andra förutsättning är att den skattskyldige, dvs. en fy

sisk person eller ett dödsbo som har påförts statliq och 

kommunal inkomstskatt, är skattsky.ldig för utdelningen i 

fråga enligt 53 § KL och 6 § SIL. 

För en fysisk person innebär skattskyldighetskravet att han 

skall ha varit bosatt i Sverige vid den tidpunkt då utdel

ningen blev tillgänglig för lyftning. 

Ett dödsbo är i allmänhet skattskyldigt för utdelning endast 

under förutsättning att den avliclne vid tiden för c'iiklsfallet 

var bosatt i Sveri<3e. Pör det beskattningsåt· då clödsfallct 

ägde rum kan boet dock bli skattskylcligt även om den avlidne 

vid tiden för dödsfallet var bosatt utomlands. Detta intt:äf

far om utdelningen blev ti llgänqli<J för l';ftni1VJ före döds

fallet men under dödsåret och den avlidne vid utclelnings

tillfället fortfarande var bosatt här i landet. Det hittills 

sagda avser det fall då dödsboet är ett självständiqt 

skattesubjekt. En annan fråga är vad som skall ske i de fall 

då dödsboet behandlas som ett handelsbolil<J. Innan vi disku

terar elen frågan finns detdock anledning att ta ställning 

till hur man i <1etta Silmmanhang skilll behandla 11tclelnings

inkomstet· SOl'l uppbät·s av de "verkliga" handelsbola<3en. 

Ett handelsbolag är inte skattesubjekt. I stället taxeras 

delägarna för bolagets inkrnnst. netta sker i princip på så 

sätt att bolagets netto av varje särskil<l förvärvskäl lil för

delas på delägarna. Den fördelarle inkomsten skall hos ckl

ägarna hänföras till elen förvärvs%älla i vilken bolnget upp

burit inkomsten. Det innebär bl. a. att en inkomst so1~ L•ola

get har uppburit i förvärvskällan kapital skilll behandlas 

som inkomst av kapital hos delägarna. På flera punkter råder 

det oklilrhet orn hur fördelningen på delägarna skall sk~, 

t.ex. i det fall då bolaget har haft inkorn;t från två eller 

flera förvärvskäl.lor. Des,3a oklarheter har påpd:ats i c~ir•ek

tiven (dir. 1979: 106) ti 11 1980 års förr,ta•Jsskatt•:,ko:nmitte 

(B 1979:13) som har fått uppdrag att bl.a. se över just 

beskattningsreglerna för handelsbolag. 
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Mot clenna bal:c3run<.l har vi övervägt om den nu aktuella skat

tereduktionen bör nedges i de fall rlå ett handelsbolag har 

uppburit utdelning och en delägare {fysisk person eller 

dödsbo) taxeras för viss andel av bolagets kapitalinkomst. 

Det är i och för siq tekniskt möjligt att medge skattereduk

tion 5ven i dessa fall. ~ed hänsyn till att det enligt nuva

ranclf:- re9ler är bola')ets nettoinkO!nst som skall fördelas på 

delägarna {kapitalintäkter minus ränteut9ifter o.d.) och m<><l 

hänsyn också till de nyss påtalade oklarheterna i rättsläget 

skulle ett utsträckande av skattereduktionen till dessa fall 

<JÖra det nöclväncl i9t att utforma särskilda regler för fördel

ningen av utd<>lningsintäkterna. Sådana regler skulle merl 

nödvändiqhet bl i rPlativt komplicerade. Med t.:rnk<> på de> 

ffSreslagna stirnulans5tgärc]e~nas 11rovisoriska k~raktär ha~ vi 

inte ansett det motiverat eller ens lämpligt att utforma 

specialregler föi- han<lelshol a'Jen. Vi har i stället föresla

git att <lf;lä<3are i lvrndelsbola<J inte s1'.al l ha rätt till 

r;ka t tereduk l i on föi- ut de 1 n i.n<J r;om har uppburits av lx>lage t 

(3 S andra stycket). 

Df>t återstår att ta ställnin<J till vacl som sl:iill ske när 

utdelnin<Jen uppbärs av c•tt clödsbo son bc:han<llas enl iqt reg-

1 erna för handf>lsbolaq. D<>tta inträffar fr. o. n. fjärde 

beskattningsåret f'ftei.- det år då dödsfalh•t ä<;cle ruin, om 

boets statligt taxerade inkomst överstiger 10 000 kr. eller 

1less sknttPplikti<Ja fnrmöc;enhet är större än 100 000 kr. I 

punkt 4 av unvisnin<J<n·na ti.ll 53 §KL finns vissa bestän

nclsr:f ori hur i.nl-':o!n~tf~n sY..al l föt-dela~:; I"'!cllan df_~ltiqaLna, r.-ien 

särskilda förc11~lninqsregl....-~r~ tur.de äncl~ bli nöiJviindi<Ja om 

rätt•:rl till skatterroduktiun skall utstr;ic~:as ti Ll ckssa 

full. Som vi nyss anförde bc::tri:iffand0 handel~:;hola<Jr:n ~!r clet 

1~1i11dn' lämp.l iqt att införa s3d.Jna särrr;qler i c,tt proviso

rium ,w det här ilktuel la ,;l.Jget. Till dettc1 ko11m1,1- att •kt 

står l1äst. i över•:-nsstämrielse nr_~d q-rundernn föc nuvar-andc 

dödsbureyler. ätt väqra ska.ttt=-r(~duktion så ltinqr. d<~ssa äldre 

<löcl1;bon hålls osl:i.ftaik:. T enli<Jhet :n•'tl ekot nu i-införda har 



Prop. 1980/81:39 173 

vi föreslagit att deläqure i ett dödsbo som behancllas som 

hanelcl,1holag inte skall ha rätt till skattcrc,duktion för 

boets utelelningsinkomster. 

Underlaget för skattereduktion (4 §) 

De allmänna förutsättningar för skatterceluktion som har an

getts i 2 och 3 §§ kan sammanfattas enligt följande: 

a) lltclclningen skall ut<Jå i pen<JiH" och heli'ipa på börsregis

trerade aktier i svenska företag eller på andelar i svenska 

aktiefonder som huvudsakligen består av sådana aktier. 

b) Utdelningen skall utgöra intäkt av kapital för elen skat

tskyldiqe. 

c) Skattsl:yldi<Jhet skall föreligga för utdelningen enligt 

53 § KL och (i § SIT .. 

d) Utdelningen skall princip ha tillfallit elen skattskyl-

dige direkt (inte via handelsbolag eller dödsbo där han är 

delägare), 

I 4 § finns bestämmelser om hur underla<JCt för sk~ittereduk

tion skall bestämDas för ett visst beskattningsår. 

I ett föt-sta ste<J avyörs för varje sl:attskyldiq (fysisk per

son el ler dödsbo) om elen skattskylr.li<Je uncler beskattnings

år0t har haft nåqon reduktionsgnrndancle utclclf!i!:!.<l och hur 

stor denna i så fall har varit. Recluktionsgrunclande för be

skattninc1såret i fråga är sådan utclelning so1~ uppfyller kra

ven under a)-d) ovan och som har blivit tillgänqlig för 

lyftnin<J under beskattninqsåret. En ytterligare förutsätt

ning är att den sammanlagda utriclningcn under året har upp

gått ti 11 minst 100 kr. Denna be<Jt·änsning har tillkommit av 

rent pi·aktiska skäl (avsnitt 7. 3. l. 3). 
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Underlag för beräkning av skattereduktion är den skattskyl

cl iqes t·eduk t i_onsg t·undande utde.l n ing 1:1inskacl med i princip 

hälften av det s~aravdrag son har utnyttjats vid taxeringen 

fbr det ifråqavarandc beskattningsåret. 

Vad nu sagts gäller fbr ensamstående. Pbr nakar har vi före

slagit särskilcla regler om beräkning av ett gemensant under

lag. Det sl:ulle i och röt· ~;ig vat·a fullt möjligt att beräkna 

un,.lerlagct separat för vacje make enligt samma regler s01n 

gäller för ensamståcncle. I modell A kunde därefter redukti

onsheloppet beräknas individuellt (i moclell B skulle de se

parat beräknade underlagen få sunmeras innan reduktionsbe

lnppet fastställs). Att vi ändå har föreslagit en gemensam 

beräkning sanmanhänger med de regler som gäller för sparav

clraget. Detta avdrag kan fritt föulelas nellan makarna. Med

gavs individuell beräkning av underlaget för skatteredukti

on, skulle makarna genom fördelningen av sparavdraget kunna 

påverka storleken av rcduktionsheloppet. 

Mot denna bakgrund har vi föreslagit att ett gemensant un

derlacJ skal 1 h<;räknas för makar. Det ta underlag utgörs av 

su:man av makarnas reduktionsgrundande utdelningar minskad 

ned i princip hälften av det eller de sparavdraq som makarna 

har utn~•ttjat. För tydlighetens skull bör framhållas att 

kravet på att utdelningen, för att vara reduktionsgrundande, 

skall ha uppgått ti 11 sammanlaqt minst 100 kr. skall till

läfllpas på vardera 1~akcn för sig. Om t.ex. en make under be

skdttningsår•.0t hat· utdelningar: på 90 kr:. och elen andra riaken 

har utrlelningar på 500 kr., uppgår cler:as saml'.lanlagda reduk

tionsgrundande utdelning till 500 kr. 

Beräkning uv rcduktionsbeloppet (5 §) 

På denna punkt skiljer: sig givetvis de båda modellerna åt. 

Beträffande utforl'.lningen av de tabeller sol'.\ är avsedda att 

unvändas för att fastställa reduktionssatsen kan vi hänvisa 

till avsnitt 7.3.1.3. 
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Det recluktionsbelopp som beräknas för makar på basis civ det 

gemensamma underlaget skall enligt 5 ~ sista stycket förde

las r.1ellan dem eftC:'r storleken av vardera mal:ens reclllkt.ions

grunclande utdelning. 

Övriga bestämmelser (6 och 7 §§) 

Hänvisningen i 6 5 till vissa bestämnelser 

( 1953: 272) innebär 

uppbörd slac3en 

a) att skattereduktion för utdelning får ske endast i fråga 

om statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, skogsvårds

avgift och skattetillägg, 

b) att bestäml'.'elserna om skatterecluktion för utdelning skall 

iakttas vid debitering av skatt, 

c) att öre tal som uppkommer vid beräkning av recluktionsbe

loppet bortfaller. 

Av h~nvisningen i 7 S till 52 § 1 mom. KL och 11 § 1 mom. 

SIL följer att bestänmelserna om makar sl:all tillänpas dels 

på gifta skattskyldiga som sammanlever, dels på andra skatt

skyldiga som taxeras som sammanlevancle makar (65 § sista 

stycket KL). 

Ikraftträdande 

I enlighet med vad som anförts i avsnitt 7.3.4 har vi före

slagit att bestämmelserna skall bli tillämpliga första 

gången i fråga om utdelning so1~ tas till beskattnin<J vid 

1982 års taxering ( inko1~ståret 198 l). 

B.2 Schablonavdraget vid realisationsvinstbeskattningen 

I avsnitt 7.3.2 har vi gjort bedömningen att en höjning av 

avdraget kan få gynnsamma effekter och att en fördubbling 

av nuvarande avdrag kan göras utan att resultatet av vårt 
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for-tsatta ar-bet•' föt:e<Jt:ips. F:n höjning meclföt: att ett nytt 

avclt:a<Jsbelopp skall in(öi:as i 35 § 3 rnom. ancka stycket KL 

stället föt: nuvat:ande 1 000 kt:. 

Vi hat: ut<)ått från att en höjning böt: bli ti.llämplig på för

säljningat: som sker eftei: utgången av åt: 1980. 

8.3 Övt:iga ändi:ingar 

Våt:a försla9 om skatterecluktion föranleder (öljdändringar 

flera för[attningar. I det följande begränsar vi oss till 

att an<Je två materiella änclrin<Jar som enligt vår uppfattning 

är nöclväncli<Ja. Vi har dät:cmot avstått ft:ån att diskutera 

änclrin<Jar i taxet:inqslagen {1956:623). Inte heller tar vi 

upp frågan om samordning med reglerna för sjömansskatt. 

Begt:änsningsrcgeln (80/85-pt:ocentregeln) 

Enlir1t la<Jen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa 

fall, be<Jränsningsla<Jen, skall en jämförelse göras mellan 

ett spärrbelopp och ett skattebelopp. Spärrbeloppet motsva

rat: i pt-incip 80 % av den statli<Jt beskattningsbara inkoins

ten till elen del den inte överstiger 30 basenhetei: samt 85 % 

av övr~rsJ.:jutande belopp. Skattebeloppet är summan av den 

statli<Ja inkomstsJ.:att, förmögenhetsskatt och allmänna kommu

nalskatt samt <le lan~sti.ngsmeclAl och egenavgifter som hilr 

påförts ilen skattsJryld i•Je. OJl1 skattebeloppet är större än 

spät:rlieloppet, nedsätts statlig inkomstskatt, förmögenhets

skatt och allmän arbetsgivaravgift med överskjutande belopp 

(förmögenhetsskatten får dock inte sättas ner till lägre 

belopp än skatten på halva förmögenheten). 

Om den skattskyldige är berätti<Jad till nedsättning av 

statlig inJromstskatt eller förmöqenhetsskatt genom bl.a. 

skattereduktion enli~t 2 § 4 eller 5 mom. uppbördsla~en 

(1953:?.72) eller sparskattere><luktior. <Jäll,,t: enli~t 4 § 

tn,cJje stycket beqränsnin<Jslagen att skattebeloppet skall 

beräknas so1:i om sl:atterecluktion inte hade skett. Den 
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skattskyldige får alltså i fdrsta hand skattenedsättning en

ligt begränsninqslagen och kan Jjrut~ver fj skatteredukLion. 

Enligt vår mening finns det inte anledning att i detta sam

manhang behandla skattereduktion för utdelning på annat sätt 

än övriga former av skattereduktion. 4 § tredje stycket be

gränsn ingslagen bör kompletteras i enlighet med detta. 

Ordningsföljden mellan olika former av skattereduktion 

Enligt 2 § tredje stycket lagen (1978:423) om skattelättna

der för vissa sparformer skall sparskattereduktion tillgodo

räknas den skattskyldige före skattereduktion enligt 2 § 4 

eller 5 mo1~. upphörrlslagen (1953:272). Föreskriften behövs 

med hänsyn till de bestämmelser i lagen vars tillämpning är 

b<;roende av om sparskattereduktion har erhållits eller inte. 

Lagrummet bör kompletteras så att clet framgår att sparskat

tereduktion skall gå f6re även skattereduktion för utdel

ning. 

12 Riksdagl'11 1980/H/. I sam/. Nr 3<J 
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Särskilt yttrQnctr ~v led3moten Att~rw~ll 

Majoriteten inom kapitalvinstkommitt~n anser att stimulans 

~v ~ktieSJ)~r~nde ~·Ör yes j_ for~en ~v en sk~ttereduktion 

inom en kostn~dsr3~ S(1m ~otsvarJr ~vr~kning f~r halva bo

lagsskatten på utdelade vinstmedel. Vidare anses en h0j-

ning :1'1 det s. k. schahl or:civdra<;et fran 1 OOD kr. ti J l 

2 noo kr. Ui qynnscimmci effekter. 

Enligt min uppfcittning är elen av kommltt~n angivna lätt

nadsnivån inte tillräcklig f0r citt uppnå avsedda stimu

lanseffekter. Vidcire inriktas kommitt6ns förslag huvud

sakligen på aktieägare med rclcitivt stora aktieinnehav. 

Enligt min mening är det olämpligt att ge stimulansåt

gjrderna en sådan Jnriktning. Detta skulle ytterligare 

f0rstärka den obalans som aktiesparandet i vårt land f .n. 

k~in anses ha. 

Jag anser att stimulansåtgärderna i långt st~rre utsträck

ning h0r inriktas p5 citt bredda aktieägandet i vårt land. 

En sådan inriktning innebär att de största lättnaderna 

kommer sådana hushåll till del som f.n. har hegrjnsacle 

eller inga aktieinnehav. Det enklaste sättet att 5stad

komma dett.:i är att qi.;ra den effektiva avkastnin•3en, dvs. 

bjde dircktavkJstninqen och vjrdest0qringen, på en b0rs

portföl i i storleksordningen 20 000 - 30 000 kr. skatte

fri. ri.'•r st•-'•ruo: aktieäqare ~ws liit.tn.ader i for:n av skatte

reduktion . 

. lag fdrordar därfor att 

- ett särskilt utdelni.ngsavdr39 ;:i2 80() kr. f~r ensa~st~en

cl e och 1 (j 0 0 k r . f < ', r :n ,-, k c, r i n r;;. n; , 
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systemets ~>rincipcr (modcl 1 l\) och med en uvr~·ikninc_F;qr.:.1d 

motsvar;·1n<lc minr;t hcJlv .:.1vr~-iknin,_: infi·:,rs för de utdelnin•.J~

int~jktcr sow e J kan ut.nytt·1as ~ot utdclninqs.:1vdr.::ttJ och 

spetrL1vcir.:JcJ, 

- s~mordnin·1cn merl S!J~ravrlr~ 11et sker p5 s5 sjtt ~tt den 

skattskyldlye efter enet VJl kQn utnyttjQ sparJvdrJqct 

fullt ut eller f~ sk~ttcrcduktion, 

- det >>.k. schahlonavdr:i<Jet h; .. ,·js frc1n 1 000 kr. till 

000 kr. 

Ja~J rc:ciovi s .. 1r oc~sj hur en 5tq.:ird kan ulf0rm.:.·1s, som 

syft.:\r till .:\tt p[1 kort ~.i.kt f~.-irb::\ttro. <10 svensk.::' h~_:1r~.

f6retaqens snliditet. Rl.a. pJ yrund av elen mycket 150a 

soliciitetr.n hns fi'1 rct...1·JE'n står n::-imliqen det sven;;ka nj

rin1·1slivet ~;.:imre rust.-1t .:..in nåc3onsin fl)rr inf1)r cien kon

iunkturncd·J.)nq som kan f:-irvjnt.Js unrler &ren 1981 och 

19~2. D~rmccl kan f0retJgens f0rm5ga till inrlustriell ex

p.)nsion och UiJpr;it.th~ill.Jncle av ~·isscl.:,~"itt.ninqcn ~iventyr.:is. 

Atgjrclen inncJ,.Jr i korthet citt sk,1ttelcittn~1der qes till 

ciktieciqare som .1nviincler h<iqst h:il ftcn av utclel nin•Jen fr[in 

svenska hi··rsf.:iretaq under n:1'1ot .Jv &ren 19iJ1 cl.ler 1982 

till citt teckna nyJ aktier i det utdelande företaget. Ut

dclnin9 som anv:ir.ds p.j detta s~ltt är sk.:tt.tcfri. De ny

emitterarlc aktiern~ anses vid re:1lisationsvinstherjkninq

en anska[farle utJn någon kostnad och vid elen tidpunkt cl5 

teckningen 3kcclde. Acgjrdcn riktar sig till alla aktie

ägare, b5cle fysiska och :iuricliska personer. 

Inom ka;•italvinstkommitt6n r5clcr enighet om att utveck-

1 ingen m<)t en .1llt L~qre sol iclitct hos svensk,1 f<ireLic1 iH 

ett civc;,:~r~1nrle hinder f(ir elen inclustriel la cxp.1nsion som 
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bchi.ivc, under 1980-t..:ilct fi"•r .:itt återc,tjlla h.::;Jan.sen i 

svensk ekonomi. nenn.::i inclustricl 1.::1 ex1>ansic.>n fllruts.Jtt'?r 

betydande tillskott av riskvilligt kapital. S~mtidiyt 

som detta hchnv finns hJr vi konst.:itcrJt att aktic

plu.cerin•.]ar 1 Jcncrn: sk..::itt.creglcrnus utfor:nninr_! i hc.l(J ·~1rad 

mjsS<J/nn~1ts i j::-imfl.1 relsc med ... 1ndr.:i f'l~1cerin9sfor1~1er nch 

,1tt skillnadern.1 r;·,rsLirkt.o> rr.ed inflation nch ~;ti•J·:.1ncle 

marqin.:ilskottcr. Dc~;s~i f,·irhiilLrndcn h:1r l<>tt till att 

hushållsscktorn under 1970-talct minsk3t sin Jndcl av 
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den totul.::i ...iktiest.ocken i hi1r0not0r~1dc r<·1 r0t.-1•J. Nt1qnn 

scJker upptJi ft om hur spritt al-'.tiE<irJ.HH~ot ::ir inl)m tiush~ll 1 s

r;ektorn finns vi:;serlil..:cn inte rrPn vi sr,.:.1 unclers<· .. ~ni:tq.:.ir 

indiker~r att 20 - 25 i ,Jv de !;vcnska hunh&11cn ~iqcr 

,J.ktier. n~irut;_·iver k..:in n~n;inas .~1tt ~i11t..-ilet mindrr:.- ,_·1kt ie~i':F1re 

•ik,1t under 0n fi_·,] id ~1v :ir trc)t.!; ~1tt 111.10,h~illcn~; s~i:nm:rnl:1<;cld 

c1kt.ieinnchav rnin~:;k~lt. Vi lh1r q 1c)rt dc~n ht:?.dc.iiJ~nin15cn ..:itt 

rel~itivt. sm.J J"pr.jndrinc_Jdr i hush._ll J.er.~ S~).::Jt~lntk· ti 11 f1)r

mcln r::ir ~·iktif.'r s\.:tJl le '.~c f1)ret:.:i1H?n P.tt rr:~.:ckct l)ctyrL~Jnde 

tills~r.tt .. 1v ri:>kk::i1iiL·,1. :-iot denna t·.;ik·1rund fr:i:nl:iq·:icr 

nu korirnitt6n sin.:l f{1r~laq '.lom sikt;1r ti.11 ·~1t.t .:i~jt..:id~nrr:mL1 

en vo.rJ.:lir.J ~timul.::ins ;:lv akt:ie:i1~lrkn.:1den. ~;timul.ir1;,en hdr 

f{1tt. fc1r~.o.n .JV en sk.::1t.tcr1?duktinn inu1~; f:::n knstn<idsrom 

som un 1-1(~f~·ir rnotsv,·1r._ir :1vr."iknin·-.: fi·,r h.~ilvd l·ol~.1q:,sk:1tt.Pn. 

Korr:rnitt.6n f:,_1r inte h.::1ft n~n.!Ot und0rL·"·; (i:.ir en t-.0.-1("1'.l~nini..J 

av 'Ji.lk.:i effc~:ter en ~.1vri;knin•1 fiir h.:.1lv.~i bnl.::1•1.ssk:itt.0n kc1n 

fj p.:) fi 1 rct;113cns ~:dpit.::1lko~::;t.n.Jd0r Sdmt p~l ,_ikti0:i1_J.Jrc·ns <1v

k~:istnin<.1 0ftE'r ;,k,_1tt. 

,J,1q h,1r 0tt s:irskilt yttr:rnrl0 ,,<.,n'ens.1mt :u•d r,rne !ljo""irhn 

och .l,1n ll0rin ;;i,kt un,icfjrlir_it hC'r.'ikn.·i cffcktern,1 p5 

... 1 k t i c .:.1 v ~: as t n i n c ~ (~ n e f t 1~ r ;, I-: ..i t t. v i cl n 1 i k ~1 LI v r 21 k n i n tJ s 1 ·~ r ;1 d 0 r • 

V ,_l r sl u tsa t~ ~i r ,:it t en I ,-j t tn rld~-:;n i vj 1lnt!.:;V,1 r ..:1nd0 h;:i l. V .:i.v

räk ni. nq int.r. ~_;'{ne;; v.·1r.-.1 tillr;!ckli•Jt l~·r ~1tt 1_10 :ivr;erhl~1 

st imu.1.:in.s1~f ff~ktcr. Erf.~1ren~·1r.:ter [r.3n tid i'1.:1rc i nl··irda 

sp,-lr~timuler,_1ndc :1tq~irdcr: i Sveri~e och i utl,·1n<li::·t. torcic 

ocl<r:i/i vi s.:i :1tt: vr_~rkl iqt. ~:r.:.1ftfullu .J.t•1.:1rdr1r bc-L•;v;, fc""1r 

,-,tt hryt.-1 den hitti.l][.:v.:irande utvccklin,·ii:-n ,-,1.,,· .. 1ktie-
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c_·,r hush:'illen 

Enli9t 1oin hecl<'·mning inriktils kommi tt6nc; fi.irsl aq i reill i.

teten på aktieä0are som redan hilr en betyd;:indc aktiepnrt

föl_i. ~liln har ut0Zltt. fr<'in iltt det .i c]<"nnil qrupp finns clet 

st~~rst~i gcnsv~ret f~~r stimulanser ~1v aktiem~rkn~den. Pn

ligt min mening är det ol~mpligt iltt ge stiwulonsernil en 

sådan inriktning. Dcttil skulle ytterligare förstärka den 

obalJns som aktiesp2rQn<lct i v5rt lQnd f.n. ~2n ~nses l1a . 
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. Jaq .1n~Jcr att st imulanscJbji.irclernd .i l i'1n~1t stl.)rrc utsLr.:-ick

ning hi.ir inrikt~s p[i att breddil ::iktieä·~i.·indet i v{irt lilnd. 

En sådan inriktning skulle innehär::i ::itt de stilrsta skattc

lättnildernil f:om s.'icliln.-1 hush[1l l till del som [ .n. h::ir i.1e

gräns::icle eller ingil aktieinnehav. 

En<:L1st d~iri9enon' kiln miin cnli9t min uppfattnin<:J få till 

st~1ncl en mer~' bC'tycl:inclc iiver flyttninq fr.'in ilnclra pl.x:e

rin9sformer till ::iktiC'r och 5stilclkommil en ur m5nyil syn

punkter anyelägcn spridning av akticjyanclet. 

Det cnkJ~stc sjttct att åstadkomm~ en vcrkli 1~ ntimulilns 

av ilkties11arJnclet ~r ott qi~r~ d~n effektiv~ QVk~stni.11g~n, 

dvs. b.:~ac di.rekt.avkastnini:1cn och v,:irclestcqrin~Jen, p~i en 

bc•ir2insCJd portf,->l .i av hiirsnoterade akt i er ~;k,1ttofri. l.l.'ir

iqenom qC's ~kticplacerinq:ir on rimlig rn~jliqhct att kon

kurrera med ::indra f.n. 15gt bcsk::ittacle eller ob0skatt~dC' 

pl<lcerinqar. De Z1t.,3.jrc.lcr som crfordr.:·ls fc":ir att .-~ist;.Hikomm.:i 

detta ii r att i_n_[~~·_!:J_ 5' t.tc _ c;~~~l<J.]_t u t_rl C' I_ ni !''.1~s;1 v~) _1:._:v;1 och att 

!1.(~_ja d~_!-__ ~.-~_::-~ __ sc:!:_:~_t.]~~0:~•.v0r~~~ virJ re.:·:lis.Jtinn~;vinstbe

rökninqen (f.n. 1 O!lO kr. fiir :ildre :licticrl. 

Vilken storl0k p.:, 1.;.-~rs[>nrtUil:i f·~',r "tt hush:Hl som nu 

cl i sf; ute rc1de c;k ~' t. tel ät tn.vler sk all in r i~ t .-,s p.'i k ..• n natur-

1 i~tvis <liskuter~s. Enli\Jt ~in ~0nin·~ liJ00r c~ lj11r)li'J 

avv:iyninq i storleksordningen 20 nnn - JO onn kr. Dettil 
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skulle innebäru e_t,t;_ !:1_t_sl.s._l~nc~vsJ_!_0_'Ll.'~- ~__Q_O __ ~, _f_ö_'ö__e~s_aE1:_ 

s_~~_n_d~-~-c:_l1 __ 1 __ 6 _ _Q_p_~r_. _ _f:i~ !fl,:!_kcir s.:irnt hiijning civ sch~hJ_on_:_ 

0~-~i:'.9~_1:, __ ~_u_i,__~ _ _Q__Q__O_ ~ !'.. 

I motsJts till VJd ~ommitt~n anfört har jag den bestämda 

uppf.:ittningen .:itt de ovan diskuterade 6tgärdernci är ändci

rnål senligci och de statsfinansiellci merkostnadernci ringa i 

f0rh<'\llcinde till de effekter som uppn5s. 

Kommitt~n har redovisat olikci problem vid samordning med 

sparavdraqet. Av praktiskci skäl hcir kornmitten förordat en 

schciblonregel som innebär citt underlaget för skattere

duktion minskas med hcdften av det utnyttjude spcir.:ivdrc1-

get, dock inte med större belopp än som motsvarcir halva 

utdelningen. Kommitten p<'\pek.:ir själv Jtt fiirsla0et k,in f.'i 

effekter som frJn materiell synpunkt är mindre tillfreds

ställ.:inde. S.'i kan t.ex. en person som red.:in idCHJ utnyttjar 

hela sparavclr.:iget och som investerar i .:iktier inte lägga 

hela utdelninqen på de nykiipta aktiern.:i till qrund fiir 

sk;:itterecluktion. Dess;:i effekter skulle ytterliqare f<ir

stärkas ' det av mig förord.:ide systemet med ett särskilt 

utdelnin<3s.1vdr.:iq och delvis f,',rta verkan av inriktnirvwn 

f'ii mindre :iktieinneh.:iv. Jaq ti'•rord.Jr i stället c1tt det 

av kommitt6n beskrivn.1 :iltcrn.::1tiv 5 iJenomfi)r!';, <iv!J. den 

skattskyldiqe skc1ll h:1 r:itt - men inte skyldi.;het - ,1tt 

L>eh.:indl.:i utdelninqsint:ikter som r.inteint.'ikter r;·,r .1tt 1·-~i 

s<'i sätt kunna utn·;:tt_i:1 spar<Jvdrci<Jet. Dett:1 al tern.it i v .:er 

i S<1mtli•p L1ll stimuL1ns fi-•r omr>L1cerin<} till .1~ti0r uch 

hli r neutr~l i r;·,rh,11Lrndc till ~ndr:1 st imul .111",it·i.'·irrlc-r. 

Komrr.ittCn hur ut.::in eqct rl·1rorcl rerlnvis.1t. cffc·kt.Pr1\:1 1)ch 

d0n teknisk.:i utrorrnninl_1en ~iv tv~l for:11cr ~1v !lk,1ttC"'rt·,luk

tion (moclell0rn,1 1\ och L<) och .insett :1tt 1 • .-·,.i.1 n>ndc'i ic·r"'' 

,:ir lilmp~·,nc .:itt. liqq;i till 'Jrund f(..)r i1rovi~>nr.i~:k~1 !3tig~u

l.:-1nG~1t··1~irc~cr. :"-1nd'-")l l (': h~1r konstrucr.Jts med ut·:~·1n.1;,1 1 unl.\t. 

i rlc 1>r inci:>ct- :,n;P l i 11•:er tiJ l qrund f"1·,r Ptt ~ivr~·iknin.r:;

sy~;te:n och •;<?.r d~ir:1H:d ~~l.,·1rr0 no:T1inell~1 l.Jtt.JLiclc.·r vid l,1•1.J 

,jn virl hl)•'ld in~nrr.stcr cr-tct:3CJTT1. rcduktionss.~1t~0n :, j;.1nk(;r 
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med stigande heskattningshar inkomst. Modellens inkomst

profil är nära nryJ identisk med avräkningssystemets. En

ligt modell B ~~r reduktionssutsen oberoende ilv nen he

skattningsburil inkomstens storlek. Den nominella lätt

naden blir lika stor i alla inkomstlägen medan den rela

tiva lättnuden är stiirre vicl hi-i,J.:< i.n~o!T'ster. Här igenor.i 

kommer inkomsti,rof ilen att avvik~ från avrSkningssyst0-

mets. 

184 

För egen ncl vi 11 ja9 frumhalla fiil-j;;nde i clenno frå,;a. 

Kommitten har i U!'fx.lrar1 utt Liqq.J fram ett sl utl i·:;t fi.',r

slag till lättnader i dubbelbeskattningen. Oavsett on 

åt3Srcterna inrikt~s {1~ hol.:-igens eller ~lktic;~ciarn~s be

skattning är det ett rimligt antagande att h~da metoderna 

ger likvärdiqa ekonomiska resultat. Det m&st0 ci:;r.fi',r v.Jril 

lämpligt .Jtt redan nu anpassa f(,rsl·1,:1et till ek ~-,rinci;:oc·r 

ett slutligt förslaq kan f0rv~nt~s byqq~ p~. Det jr också 

vikti<;t iltt utforrr.nin9en sker :ned hed:tande .:1•1 c1et: svenska 

ni:irinc1slivcts struktur. ~-icd h.'.in:;·,'n h.Jrti 11 f,':•rr)rdar ·j.:;o 

en skattereduktion utformad cnliyt modell A. Avrtikni.ngs

qraden bör motsvara minst halv avr~kninq. 

Korimitten h;:1r 1Jcf.så bi?.h.:-indl.:.:-1t vi_~j~-;a .:-lnclra [1tc_1~irder \.:.1\:-

s nit t ·; . 3 • 1) i syfte ,-, t. t. C.'.' r ~<it t r a f i.'1 r 0 t:-. :1 c_1 en;.; :ri'°~ i 1. i <:~Le t. c r 

att yenon1f~ra n~·e~1issirJner. De 6tgjrder so1r tirli9orc l~~r 

diskutcr~ts hQr haft till uµpgifl att 0~~ dPn <:'ffektiv~ 

avkcistnii1<:p?.n efter ski:ilt p.) l-:u::.:;h:illcns r·l~iceri.n'1ilr i 

aktier. Det kan [c~rv-~!r.t..:lS ~1tt - O!T1 <"Jt<].:irdcr:i;.J rtir <...iv;;orlrl 

effekt - f<'•rctu•Jen:o mi',ili<Jhcter p5 sikt ;·itt attr;.:h0r,, 

riskvilligt k~pit~l d5r~ed k0mm0r ~tt f0rhjttr~~. 

Jag hur tidigare framhållit att utvecklingen mnt en alll l~qre 

soliditet ~os svensk~ f~~retaq är ett av0f1ronrle tinder f~~r 

den industriella expansion som beh0v~ under 19Bn-talet 

fi~r att återställ.a b~lansen i svc~n~;k ekono~i. Oenn~ inrlu

striel.la expansion fiirut.:,;iittpr Let·;tJ;,nr'!e ti 11.:.,;r:ott .:iv 

riskvilliqt. k,'lcJi lc>l. o:;rtill kor.imer att pii <:rund av ,-ler. 
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1nycket låga sol.iditcten st&r svenskt njrin~;sliv s~mre 

rustat dn ni>·~onsin [i)rr inför den konjunkturnedc_1.'ing som 

kan Eörvjntas under jren 1981 och 1982. 

Enliqt 1nin uppfattninq Lin det ddr för finnas skdl att 

()verv~iqa om en Jtq~ird som syftar till ::1tt på knrt sikt 

fi:1rbeit.t.r:1 [C·)rc·t~i(_JE:'.'n~ sol i.ditct bf.')r inf1:·ir.Js. 

Atgdrden går - soffi kommitt6n n~rmarc utvecklat - ut på 0tt 

skc:tttcli:'1ttn.:\cler qes t i.ll c;ktie:ic,;arc· som ;:invijncler hi'><:1st 

h(..ilften av utde.lninq frbn svenska biirsf;_·irctet(_l under nCJc3ot 

;:iv oren 191·q oC'h l9f;2 ti l1 att teckni.i n'la ~.kti.r·r i clet ut

clcLrndc bolc1~iet. l!tdelnin<J soi;1 ;mv::incls !)Z1 detto s.C;tt ~ir 

skattefri. De nyemitterade aktlern;:i anses vid realiso

tionsvinsther~kningen anskaffade utan någon kostnad och 

vid den tidpunkt då teckningen skedde. 

r:omrr.itt6n ansf?r si9 inti:? - mot bak~;rund ~:lv viss.) principi

ell.:\ och odmini strdtivu invöndnin,J.:lr - 1<.unn~1 f(1rnrcla Lltt 

denn ... t modell ry::-no::r1f\·irs. r.nli<Jt -;r1in :renin(.J har invjndninq

arn;1 inte s~dan tyngd att 5tq5rd0n på dess~ qrund0r b~r 

o. v 11 i sa G • ,J ,) ·-J h .~~ r d j r f i.i r :; ;. ·1 J.: t. ~.I t for rn :1 [ 1:·.) r f ,J t t n i n ') s I i·> r s 1. a q 

och kommentorer t i 11 det t'.:.ir att !isk.'idl. i•.'q;:.ra hur model.1 en 

kan t~lnkds fJ0.nnrr.fi_ir.:1s. Oj rmed h·:~:r rr.t-=i11 i 1Jheter (JeS t i 11 en 

1~c r :i rc~e 1 1 bed:ill'.n i nc; .1v mode 1 lcn. Fi.',r o t t uncie r l ::it to den 

f·>raY.tisk.:-t h.1ntr:rin11en .:tv nyerr.i;,sionerni1 bi"_:,r aktie~l("~at·e 

lnte til !&tas g~ra tillskottshetolninqor n::ir utdelnin~s

sumll'.an inte kan konverteras till helt antol aktier. Jag 

~ns0r vi.rtare ~itt ollo~Prin<1ss~·n~u11ktcr inte ~Jn tilln1jti1s 

n .. ~1qon dv~J;·?r,:.ind0. bct·/delse i den nu r5d,~1nde si t.u:1t.i.r"JnP.n C.lch 

rnccJ tJnke riå den k•,rt~ ;Jcriod under viJ.kcn jt:·~!jrden Jr JV

secld :ltt v.Jrc< i ':r.:ift. Det 1,;·,r d.'irj.~1~tc underste::Li~ att 

cnd,-i:;t söcl._1n..-J f,'1rr:-t.:1(J '.';O:-n lZ:imni:ir ut.d._-:.lni n'J och JZirme<.1 i 

pr inci~.·' rr~clnvi~-;.:ir vin~;t !1c-:r !1'/tt..:1 ~~v (.'1t·J:irdon. 
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clige uni::.:::11t.a~.t~i!~:...~~~-.i-i_v_:_-

ses ~38 ~ J ____ 1~1or.i .... sJ:Eta s~y~ket 

helt eller delvis. ------------

Denna lag trjdcr i kraft tre veckor efter den dag, d~ lagen en

ligt uppgift på den ko~~it ut fr~n trycket i Svensk författnings

samling, och till~irlpas första gången i frZ;ga om utdelning so1n ta~_; 

till beskattning vid 1982 års taxering. 
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~_9.E_Slug ti_l_l_ 

Lag 011; prerr.ier i_~_:_g__uv visst sparande aktier 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Skattelättnuder enligt denna lag medges den som under 5ren 

1981 och 1982 hzJft skattepliktig utdelning i pen<:.:·r pi. vid 

Stockholms fondbörs inregistrerud aktie i svenskt akticholas. 

2 § Utdelning utgör inte skattepliktig intäkt vid taxering en

ligt kor.u11unalskattelagen (1928:370) eller lagen (194"7:5i6) om 

statlig inkomstskatt till elen del den i stället Cbr att uppbärus 

kontant använts för att teckna nya aktier i det utdelande bolaget. 

BesUimmelscrnu i första stycket g~iller encl•1st. under fiirutsättniny 

;:, t t 

1) vinst vid avyttring av aktie som avses i 1 §beskattas 

enli~t Lest~;i1~1elscrna i 35 § 3 mon1. kommunalskattelagen 

(1928:370)' 

2) hö•,1st l1~llften av Jcn utdelning sorr elen skattskyldige iigt U[:p

l:idrc:t 1-J;::l s.:i!r1tl i<~d av ~1onon-. ::igflu aktier i l.1olas1et anvZ:ints för 

att teckna nya aktier, 

3) belopi.:· under 2) SO!lö ej anv;ints för att teckna helt ant:il ny:1 

aktier uppburits kontant av den skattskyldige. 

Vid ti ll~irn~~nintJ ZJ.V best~\mmelserna i punkt 1) unc1ra stycket ;:_tv <.1n

vi~ningarna t.iJ l. S4 § f:o:r,.:iunalskattel.:igcn (1928:3;0) skölll utckl-

ning soin av sos i rc:irsta ~tycket inte anses h.'.1 upt:ibur i ts QV iurf:

taget unJer bcsk~ttnin~s3rct. 

3 ~ Vid roolisationsvinsllJcr~kninc~ enligt !)est~:·in~clsern~ i ;)unkt '> J) 

~''' :d1vi,,nin<_;eirrL, till 36 ~ ko;1;riunalskattcla•;c:n (1928:3,"0) dlGe:; 
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den nya aktien ha förv~rvats utan kostnad. Aktien anses anskaffad 

den dcig bindande avtal 0111 teckningen trcif fats· .• 

Denna lag trjder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt 

uppgift p5 den ko;nmit ut fran trycket i Svensk fc)rfattningssamling. 
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38 § 

1 mom. likhet ~ed det extra avdraget enligt 39 § 3 mom. 

(sp.'lr~·1vclr :·«:1et) h-''r utdelnin·:isavdr.:iqet cnd,1st få Stn:iutas ::w 

fy::;is;.:,1 por!~oner. D~:irr1Pr.1 undantas d~1dsbon och f~rr.i 1 lestif

lel~cr. Vidare h0r klart anges att handelsbolag och dödsbon 

so:n i ;-ioskattnin•Jsh.~·;n:-;cende DelL1ndlus som handclshol.::-iq också 

jr undJntagna. notta har skett genom alt i la0toxten angiva 

att elen skattskyl<li•J".' ::;k.:ill ~l.~re!<_t j,p aktien eller anclelen. 

Av9r~11~nin0~n ~vden utrlelnin~ scJw o~f3ttns nv l·:cstimmelser

n~1 h~r skett p6 s~~ma s~tt som i. rlen förcsJ2~)na l3gen om 

skattcredu~tinn f0r utdelning. 

Utclc·ln i n~3s.~:vdr~1qet h:!l- konstruerats s.J att endast det be] op~) 

var~ed utdclnin~en ~vcrstiqer 800 kr. eller [Ör ~akar, 

1 GOO kr., skall uppc~qas som intikt av kapital. Ma~ar får 

nel L:rn si9 fritt avc;iirCJ hur ne 1 GOO ~r. skcill [i_ir.Jel.:1s pil 

Ncir c1<,t·. •_1.jlJ er clclfä>[(1ninc,;en me(] spar,-1vdra9et h~1r j~F.; tidi.:1a

re fr;·mhc'il lit ;.1tt d0t av komriittcn framlaqdJ fi>r::;laqet dis

kriminerar mindr0 utdolningsinkomster och motverkar en iiver

fl~·ttni11c~ fr~n ilndrQ ~l~ceringsformer till. aktier. J~q 011ser 

:1tt ko1"'.'liT!itt0:1:-~ farh,~(JOr .:itt ciPt l1V miq ft:)rorrlacle .~1lternati

vct st~iller de skotts~yldiga inf2~r svAra deklorQtionsprohlem 

jr !-"='t'..'dli::;t iiver•Jrivna. I Sdmtl i.::1a de fall diir räntenettot 

:ir 1:-io~;iti~1t Ut>pkn;nner incJ.:-1 prohl0:i1 f,51- de ~.;k~ttskyldiq.~1. 

Sp3r~vara0 so~ c~ kunn~t helt t1tn~·ttjz1s 1~1ot rjntonettot an

v;.inds mot ut.delninc;sint:;kten. T c]e [all cliir C:intencttot är 

ne']:tt.ivt uppkc~mnic:r fr.J<J.:1n o:n clet .lr l()nso.;nt att i.1ver·r.<-1ri.:1 

he]J eller viss del av utdelninqsintÄkten [0r att ulnyttj3 

sp~r~vdr3uct. S5dan~ ~1er~~knin0Qr av marginaJ0ffekter k~n i 

do flc:st.d [~111 ~1·::,r:·;s t.;n~liqen cnkc1t och schahlonm.~issi=Jt. 

L.l(Jt0.xli::>n h._ir utf,··ir:T.~1t:-~ ~J,~i att den sk.:ittskyldiqe vid hcr~k-
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n in•] :.i,, ~-~f"•.:.ir.:·1vdraqet t:·fti.::~r· e·Jet. v.:1 l ft1r U!l\i,)nt.a utdC'lnin{J::;-

i nt.Ci~Von h0lt C'llPr dc>lvi,,; nch i o;tcc·iJ.\c,t utn\'tlj:i ;-.e,;tii~1;rel-

Ett excm:1el k;1n ll]~!~jtror~l f.10 <-LV ffi1J ri::1 rl)r•:1~1clc:.· ft.:.rsl.-g_lPJl.. 

Tv~ mak~r har intäkt av ka~it~l ~ed 3 2no kr. och s~attar 

(,OQ kr. DP k~in nu {)verflytt:ci 

sitt S~l:H.-ind<.' LC'lt el.ler delvis till akti1'r <i ,;tt :n:ixindlt 

3 200 1 kr. blir o;~:-,ttefri.1 ul<ll'lninr,sinUikter. l det :iv kom-

:ni t t0.n f l_:} ror c] ~1d c r (q_- [; l ~~:J c t h l it- - ~:;ed :1n s :~·.~l r ::vd r .:1•:11::0 t u tn~·· t t

j ;it. s - 800 kr .. :.:1v utdclninqsint~ikt0n lnt.<: [,"-'ire:T,~ll f;·ir n{1..:.ton 

r;k.:ittel:it.tn.~H-1 oc~ 300 kr. c;:.ren1,~!l för ~:;k:it.tcrcduktion. G1)nom 

~en av ni<J filrord~·1cir. hi)ln1 nq(~n ,-tv ~ch,1!-,l on.:.1vdr.Jqet vid rea-

l i s;.:1 t i l)nsv i 1:s thi:-:':::k :1 t tr~ i n-~!Cn torcle v:i rc!e:; tJ~·.l r i n':Jen r.<1 .:.lk t i er-

n .::i - ~i :: r;1 i n .s t n nr~ r, .) :::: i k t - k /1 n n -:1 f (·-) r u t ~::;~i t t ,;Ls h l i sk :.: t t. e f r i . 

Den princi!:•ic1 l.L-1 upplCi<3qninqcn oc~ inncJ~ .. :·1 rdc!i ~iv f~-)r~jl;:1r3et 

!1~r tidi0~r0 rerlovi~~ts. 

P0r:ll)t:kr0tsen { 1 ~~) 

Sk~ittE.·]~it.tnaden ri;.:;t:.ir sil] b.Jdc till f'~'flisk.:.·1 t".lc!1 .iuridi~::~~--~ 

f)erso11rr ~o~ unrlor 5r011 1981 oc~1 1982 h~[t Lltdclniny ~ 1 2 

svenska börs~kticr. 

Utdelning som i stället f~r att uppbiras kontant använts tfr 

att tockna aktier i det utctelnn<le bolaget är skattefri unrler 

vissa ytterligare nedsn a~givna fc~ruts~t.t~i~qar. 

Uttrycket "i sLillet för att Up[:>bäras kont.:;nt" innebjr att 

den skattsk~·l~iqe måste ha bundit sig [;~r n~·t~ckninqer1 inn~r1 

utdelnin•Jen blir till(1än0lic ffr lyftninc;. !\ar s.1 skett, sk;1ll 

n~~ligen rlen ctel av ut~clni~gcn so~ svQr~r ~ot nytecknins;~n 

inte uthetalas kontant till hono~ utan i stället f~r hans räk-
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ning användas för betalning av de nytecknade aktierna. Det nu 

anyivn~ f~rhillQnd0t bör frJmg5 av 0rrissionsvillkorcn. 

Ytterligare förutsättningar för att erhålla skattelättnaden 

är att 

1) vinst vid avyttrinq av aktie i det utdelande bolaget be

skattas enligt reqlerna för realisationsvinst, dvs. s.k. 

laqeraktier ,'ir undantac1na, 

2) högst hälften av den sammanlaqda utdelningen den skatt

skyldige ägt uppbära på sina aktier i det utdelande bo

la~et anv~nts fhr nytecknin'~ av aktier, 

3) belopp som ej använts för att teckna helt antal nya ak

tier uppburits kontant av den skattskyldiqe. 

Villkoret under 3) innebär att några teckningsrätter inte 

kan förekomma vid nyemissionen ocl1 att den skattskyldige 

inte kan göra tillskottsbetalning när den tillåtna utdel

ningssumman inte kan konverteras till ett jämnt antal akti

er. Om en person äger ~00 aktier i ett börsnoterat företag 

med en föreslagen utdelning på 5 kr. per aktie kan han - om 

priset per ny aktie dr 90 kr. - t0ckna fo~ n~·a akti~r för sam

manlagt 450 kr. Skillnaden mellan hälften av ~tdelningssumman, 

sno kr., ocr. ric anv.inrlu 450 kr. k:in inte :1t.n'_:·t.tjc-ls r(:;r ytter

liqare nyteckning utan SSO kr. måste utbetalas kontant till 

den skattskyldi~e. 

Det b'ir här framh5llas att det pris som skill l betalas för en 

ny aktie - i likhet med vad som g~llcr vid vanliga nyemis

sioner - bestäms av bolacsstÄm~an. Det ligger i sakens natur 

att emissionskursen brir ligga s& n~r~ brirskursen so~ m~jligt 

så att de aktieägare som av olika skäl inte kan eller önskar 

delta i nyemissionen inte drabbas av nåqra utspärlninqseffek

ter. Det bör understrykas att alla aktiejqare givetvis skall 

ha rätt att delta i nyemissionen, även om de inte får n5qra 

skatteljttnader. Kågra best~mmelser härom har rlock inte 

ansetts erforderliGil i denna lag. 
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För förvaltningsbolag och investmentbolag har det förtydli

gandet skett att utdelning som använts för nyteckning av 

aktier inte anses ha uppburits under beskattningsåret och 

därmed inte inräknas i den utdelning som för undvikande av 

bolagsskatteeffekter helt eller delvis måste delas vidare 

enligt bestämmelserna i punkt 1 av anvisningarna till 

S4 § KL. 

Realisationsvinstberäkningen (4 §) 

För att reducera de statsfinansiella kostnaderna för försla

get och för att motverka att de nya aktierna med bibehållande 

av skattelättnaden omedelbart kan försäljas har föreskrivits 

att ingångsvärdet för den nya aktien är 0 kr. Vidare anses 

den nya aktie - oavsett om nyteckningen skett på grundval 

av äldre aktieinnehav - anskaffad den dag aktieteckningen 

blev definitiv. 

Det bör slutligen påpekas att några ändringar i aktiebolags

lagen till följd av den föreslagna skattelättnaden inte tor

de vara erforderliga enligt kommittens expert på aktiebolags

rättsliga frågor. 

Övriga ändringar 

Mina förslag föranleder er. följdändring i 4 S i den föreslag

na lagen om skattereduktion för utdelning. 

13 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 39 
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2 Särskilt yttrande av ledamoten Hagstedt 

Konmitten har enligt direktiven i uppdrag att föreslå åtgär

der vilka innebär en reell stinulans för hushåll att spara i 

aktier. En väg som första hand skulle övervägas som al ter-

nativ var att helt eller delvis undanröja den ekonomiska 

dubbelbeskattningen av aktiebolag. I avvaktan på ett perma

nent system skulle för närmaste året utformas provisoriska 

åtgärder. Bakgrunden till dessa åtgärder är att man under en 

längre tid kunnat iaktta en alltmer accentuerad brist på 

riskvilligt kapital. 

Ett av de främsta skälen för att en sådan utveckling ägt rum 

är att det för hushållen ej råder någon neutralitet i be

skattningen av olika placeringsalternativ. En full jäm

ställdhet av alla placeringsformer kan av olika anledningar 

sannolikt aldrig uppnås. Däremot är det ett oundgängligt 

krav att spännvidden mellan olika investeringar skattenäs

sigt reduceras. Det saknas möjlighet att tvångsmässigt förmå 

hushållen att flytta över sina placeringar från förmånligt 

beskattade relativt säkra sådana till skattemässigt och vär

demässigt ogynnsamma placeringar. Den väg som måste väljas 

är i stället att genom olika typer av stimulansåtgärder, 

bl.a. en mindre oförmånlig beskattning, förmå hushållen att 

placera sina tillgångar på samhällsekonomiskt viktiga sek

torer. Man må gilla det eller inte, me,11 det förefaller klart 

att det riskvilliga kapitalet kan lockas fram i tillräcklig 

omfattning endast genom stimulanser - och då stimulanser som 

har en ordentlig höjd. Det är symtomatiskt att man i en rad 

länder i Norden och i övriga Europa oavsett -politisk regim 

under senare år genomfört väsentliga lättnader i beska t t-

n ingen av aktiesparandet. Detta har skett i vetskap att 

åtgärder av detta slag varit samhällsekonomiskt nödvändiga 

för att näringslivet skall utvecklas på tillfredställande 

sätt. I vårt land men för närvarande pressad ekonomi före

faller behovet härav vara särskilt påtagligt. 
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Frågan blir då on det förslag som i betänkandet nu läggs 

fram innebär en tillräcklig stimulans att locka fram ett så 

breddat aktieägande bland hushållen som man förväntar. Min 

bedömning är den att även om bl.a. innehav av fastigheter 

och bostadsrättslägenheter kommer att träffas av skärpt rea

lisationsvinstbeskattning, utgör inte förslaget ett till

räckligt incitament att överge andra placeringsformer till 

förmån för aktiesparande. 

Den föreslagna tekniska lösningen at"t provisoriskt mildra 

den ekonomiska dubbelbeskattningen av aktiebolag är i och 

för sig en lämplig metod. Att ge en skatteavräkning i form 

av en skattereduktion försvårar i princip inte möjligheterna 

att i ett permanent system väsentligt lindra och på sikt 

helt undanröja dubbelbeskattningen. Förslaget innebär i 

princip att halva den· skatt bolaget betalat får avräknas hos 

aktieägaren. Jag vill emellertid starkt ifrågasätta om inte 

en högre av{äkningsgrad än denna är av nöden mot bakgrund av 

det ekonomiska läget och det svenska skattesystemets struk

tur. Erfarenheterna från utlandet visar att de förhållande

vis kraftiga lättnader som genomförts haft en positiv effekt 

på aktieägandet och tillgången på riskkapital. Jag anser 

därför att en avräkningsgrad som motsvarar åtminstone 3/4 av 

bolagets skatt är påkallad, för att inte stimulansen ska 

komma för sent och ge för litet. 

Beträffande samordningen med sparavdraget föreslår majori

teten att sparavdraget till viss del skall anses utnyttjat 

mot aktieutdelningar. Eftersom denna regel komplicerar be

skattningen och det avsedda provisoriet är avsett att till

lämpas något enstaka beskattningsår finner jag det inte 

erforderligt att man på detta sätt begränsar sparavdraget. 

En ytterligare lättnad i beskattningen av aktiesparandet bör 

som ovan anförts i första hand avse en högre avräkningsgrad 

än halva den skatt bolaget betalat. Vill man därutöver satsa 

på en ytterligare stimulans bör i andra hand utredas för ett 

permanent system huruvida ett särskilt avdrag mot aktieut

delningar är befogat. 
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Beträffande realisationsvinstbeskattningen på aktier före

slår majoriteten att avdraget på 1 000 kr. för aktier som 

innehafts mer än två år skall höjas till 2 000 kr. För att 

uppnå ökad stimulanseffekt, underlätta för skattskyldiga Med 

mindre aktieinnehav samt avlasta den byråkratiska apparatu

ren finner jag det lämpligt att detta avdrag höjes till 

5 000 kr. Såvitt jag kan bedöma bör en sådan höjning kunna 

ske utan att allt för mycket påverka förutsättningarna för 

ett nytt permanent system. Av samma skäl bör reducering av 

den skattepliktiga vinsten från 100 till 40 % inträda efter 

ett års innehav. En dylik tidsperiod förefaller vara lämplig 

om man önskar undvika låsningar samt korttidsspekulationer. 
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3 Särskilt yttrande av den sakkunniga Hedborg 

Kapitalvinstkommitten har genom tilläggsdirektiv fått i upp

drag att utforma förslag till provisoriska lättnader för ak

tiesparandet i avvaktan på definitiva förslag till lättnader 

i dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. 

De motiv som anförs för såväl permanenta som provisoriska 

lättnader på aktiebeskattningens område gäller dels företa

gens sjunkande soliditet och behov av ökat eget kapital dels 

inflationens och skattesystenets verkningar. Det har blivit 

gynnsanmare att placera i annat än i produktiv verksamhet. 

Båda problemen är viktiga samhällsproblem. 

Men de kan enligt min mening inte lösas med ~tgärder av det 

slag och av den omfattning som kapitalvinstkommitten före

slår. 

D~t finns inget annat förmögenhetsslag av någon betydelse 

son är så ojämnt fördelat i ciet svenska samhället som akti

er; Enligt Roland Spånts undersökning för 1975 ägde 11,l 

% av alla hushåll någon aktie. Av dessa 455 000 hushåll hac'le 

hälften, eller 228 000 hushåll, aktier som tillsa11mans var 

värda mindre än 10 000 kr. YttPrligare 74 000 hushåll hade 

aktieportföljer värna mellan 10 000 och 25 000. 

Börsaktie!'." ägs av 8,1 % av de svenska hushållen. r:n fe1~tedel 

av antalet hushåll med böcsaktier ägde mindce än totalt 

l 000 kr. i aktier och hälften av börsaktieägacna 1oiindre än 

10 000 kr. Denna halva svarade för 2,5 % av hushållens 

totala börsaktieinnehav. 

l anclra sidan ägde <le 5 500 största aktieägarna 40 % av 

hushållens börsaktier. De 11 000 största bön;aktieägacna, 
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knappt 3 promille av landets 4 miljoner hushåll, ägde halva 

aktiestocken. 

Generella lättnader till aktieägare har alltså alltid en 

mycket ogynnsam fördelningsprofil. En mycket liten grupp 

samhället får del av lättnaderna, och en ännu mindre grupp 

får största delen av de belopp, som anfördelas till aktie

ägarna. 

Detta gäller också de förslag som kommitten framlägger. Även 

en skattereduktion som trappas av med stigande utdelningsin

komster (Modell B) ger de största lättnaderna till dem som 

har stora aktieinnehav. De får full utdelning av den höga 

reduktionen vid låga utdelningsinkomster och därtill den re

ducerade reduktionen vid högre ut<lelningsinkomster. 

I fråga om utredningens modell A gäller visserligen.att 

skattereduktionen är beroende både av utdelningens storlek 

och ägarens marginalskatt. Om en höginkomsttagare och en 

låginkomsttagare har lika stora utdelningsinkomster får då 

låginkomsttagaren den största skattereduktionen. 

Men hur ofta är det fall~t? Den som har låga inkomster har 

med stor sannolikhet inga utdelningsinkomster alls, eller i 

varje fall små sådana. De stora inkomsterna från aktieutdel

ningar finns hos höginkomsttagare och hos det fåtal personer 

som har stora aktieförmögenheter. Också i modell A kommer 

dårför skattereduktionen att hamna hos en liten välbeställd 

grupp. 

Att aktieägandet är ojämnt fördelat är i och för sig natur

ligt. För de allra flesta framstår aktieägande som en spar

form som möjligen kan komma ifråga sedan en rad andra spar

mål har nåtts. En bil, .ett hus, en kontantreserv på banken 

tillhör sådant som för de allra flesta tar i anspråk allt 

vad man i bästa fall kan tänkas uppnå genom eget sparande. 

Den typiske aktieägaren har alltså ofta redan allt 
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detta och därtill ett varaktigt överskott. Gruppen blir med 

nödvändighet liten, och dess storlek påverkas inte särskilt 

mycket ens av tämligen stora förändringar av förväntad av

kastning på aktier. 

Det höga förclelningspolitiska pris som får betalas för gene

rella lättnader till aktieägarna motsvaras alltså inte ens· 

av att man kan vänta sig en så kraftig tillströmning till 

aktiemarknaden att företagen tillförs nytt riskkapital av 

någon omfattning. 

Att lätta på aktievinstbeskattningen kan i nuvarande läge 

rent av tänkas leda till motsatsen: Företagen påverkas att 

dela ut mer än med de c3amla reglerna. Men efterso1~ ranyord

ningen 11ellan t.ex. fastigheU;affärer och aktiemarknaden 

knappast ändå förändras kanske de ökade utdelningarna flyter 

över till fastighetsmarknac:len i stället för att locka peng·ar 

till aktiemarknaden. 

Det är inte heller tillräckligt att lätta på beskattningen 

av aktieutdelningar för att påverka rangordningen mellan 

framtid3 placeringar av kapital. Även fastighetsaffärer och 

finansiella placeringar kan bedrivas i aktiebolagsforrn. 

Utredningen har inte ens på allvar försökt finna for1~er för 

eventuella lättnader so"1 direkt tar fasta på pro,Juktiv verk

samhet, exempelvis genom att knyta skatterabatten till sys

selsättningen i företaget. Utredningens argument att ut

vecklingen mot större kapitalintensitet därmed skulle mot

verkas förefaller inte övertygande. Vid val av den ena eller 

andra produktionstekniken skulle påverkan (inom det möjliga 

intervallet) vara helt marginell. I valet mellan att använrla 

kapital i produktiv verksanhet eller att göra en rent finan

siell placering kan effekten cläre1~ot bli 1~ärkbar, vilket var 

avsikten. 

I ett läge l'1ed krav på återhållsamhet vad gäller lönein

komster är det dock orimligt att tänka sig ytterligare 
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lättnader för arbetsfria inkomster, särskilt som stora skat

tesubventioner för aktiesparande redan genomförts. 

Med detta skulle man kunna låta sig nöja och enhart avvisa 

alla ytterligare lättnader. För att understryka det orimliga 

i att genomföra ytterligare skattelättnader vill jag dock 

peka på några effekter som kan tänkas uppstå för aktieägare 

med förmåga att väl planera sina placeringar. 

Antag att en person har ett visst kapital placerat i aktier. 

Det vanliga är att han då har åtminstone något direkt till

gängligt på bankräkning. Men sparavdraget kan han ändå ofta 

använda för utdelningsinkomster genom att han också har lå

nat pengar. 

Den genomsnittliga direktavkastningen på börsaktier kan nu 

beräknas uppgå till ca 5,5 %. Sparavdraget räcker därmed 

till fullständig skattefrihet för utdelningen på en aktie

portfölj på 29 000 kr. (5,5 % på 29 000 = 1 600). Låt oss 

därtill anta att denne aktieägare maximalt utnyttjar det 

s.k. aktiefondsparandet, antingen genom nysparande eller 

genom överflyttning av kapitaL från annat sparande, Hans 

sparande premieras (och binds) då i 5 år. Maximalt skatte

stöd får han därmed efter 5 år. Det ligger därefter fast på 

samma nivå per år. Då kan han varje år skattefritt lyfta 

avkastningen på aktier för åtminstone 24 000 kr. Han kan 

dessutom varje år lyfta och tillgodogöra sig elen skattere

duktion på 30 % av sparbeloppet som aktiefondsparandet ger 

( 30 % på 4 800 = 1 440 kr,). Den enda "motprestation" han 

avkrävs för att årligen kunna tillgodoräkna sig dessa för

måner är att han varje år på nytt sätter in de 3 360 kr. som 

han en gång själv satsat men kan ta ut efter 5 år. 

Väl att märka har varken den utdelning som faller inom spar

avdraget eller som han får från aktiefondsparandet påverkat 

hans taxerade inkomst. I förhållande til 1 den som med sa1~ma 

taxerade inkoMst bara har sina arhetsinkomster har 
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han alltså dels en betydligt högre disponibel inkomst - det 

kan realistiskt röra sig om ca 4 500 kr. - dels samma even

tuellt inkomstprövade förr.1åner. 

Den som använder sig av de förmånliga regler sanhället redan 

nu erbjuder kan alltså räkna med att helt skattefritt lyfta 

utdelningen från en aktieförmögenhet på över 50 000 kr. För 

dessa belopp är alltså dubbelbeskattningen av 

aktieutdelningar redan avskaffad. 

Varje ytterligare påspädning av förmånerna till aktieägare 

hamnar ovanpå dessa redan utgående förmåner. 

Trots detta kan generella lättnader till aktieägarna av den 

typ som föreslås varken förväntas nämnvärt bidra till före

tagens riskkapitaltäckning eller till att styra kapital till 

produktiv verksamhet. 

Med hänsyn till de allmänna kraven på återhållsamhet och 

sparsar.1het med offentliga utgifter vore det clirekt utmanande 

om utredningens förslag genomfördes. 
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4 Särskilt yttrande av den sakkunnige Helmers 

Av de två alternativ som kommitten presenterar är alternativ 

A) ett generellare system i den meningen att det ger klarare 

uttryck för den underliggande principen. Därav följer också 

att alternativ A) är mer sammanhängande och konsekvent. 

1'.:ffekterna av krnnmittens förslag skall bedöraas från två ut

gångspunkter. Den första är att skattemässigt så långt möj

ligt jämställa sparande i aktier med andra sparformer. Något 

skäl kan inte anföras för att sparande i form av tillhanda

hållande av riskvilligt kapital skall beskattas hårdare än 

andra sparalternativ för den enskilde. Den andra och lika 

viktiga sidan av problemet är att clen skattemässiga belast

ningen på utc~elad vinst inte skall vara högre än på räntor. 

Betydelsen för investering och sysselsättning av lägre kost

nader för eget kapital har belysts av kommitten. 

Med kommittens förslag uppnås inte dessa verkningar, varför 

förslaget får ses som ett första steg. En mera permanent 

lösning skall också avse samtliga aktiebolag. 

Valet bland tekniska lösningar för att i möjligaste mån upp

nå nyssnämnda mål måste ske Med beaktande av det svenska 

näringslivets struktur. Bland annat måste eftersträvas att 

investeringar i in- och utlandet skattemässigt jämställes. 

För ett land som Sverige är detta krav på bolagsskattens 

utformning starkare än i de stora industriländerna 1'led be

tydande inhemska marknader. En framtida lösning får ej ut

formas så att den påverkar graden av företagsintegration i 

näringslivet. 

I Motsats till vad kommitten anfört anser jag att en för

kortning av initialperioden till ett år vid beskattningen av 

realisationsvinst på aktier är en enkel och meningsfull åt

gärd. Initialperioden har tillkommit för att jämställa vins

ter på s.k. spekulativa aktieaffärer Med löpande 
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inkomst. För detta ändamål är ett år helt tillräckligt. Va

let av två år har influerats av reglerna för beskattning av 

fastighetsvinster. Denna formella likformighet är emellertid 

inte grundad på ekonomiska realiteter. 

Som en biprodukt av utredningsarbetet har frarnkomr:1it att den 

nuvaranue uppdelningen i A- och 13-inkoPlst 1notverkar ratio

nella lagstiftningsåtgärder. Detta förhållande som är väl 

känt borde föranleda inkomstuppdelningens slopande, vilket 

dessutom skulle med föra ökad heg ripl ighe t och be tydande för

enklingar för såväl skattskyldiga som skatteadministratio

nen. 
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5 Särskilt yttrande av ledanoten Atterwall, den 

sakkunnige Herin och experten Björhn 

204 

Kapitalvinstkommitten har enligt tilläggsdirektiven till 

uppgift att föreslå åtgärder som medför att dubbelbeskatt

ningen av bolagsvinsterna helt eller delvis elimineras. Syf

tet med åtgärderna är att sänka företagens kostnader för 

anskaffandet av eget kapital genom att höja den effektiva 

avkastningen på aktier i förhållande ti 11 avkastningen på 

alternativa placeringar. 

Kommitten har utgått från att förslaget till åtgärder bör 

avpassas så att man verkligen kan räkna med en positiv ef

fekt på aktiemarkanden. I sina beräkningar har kommitten 

valt att i första hand utgå ifrån en total lättnadsnivå och 

statsfinansiell kcstnadsram som innebär att aktieägare inom 

hushålssektorn vid beskattning av utdelninCJsinko1nsten får 

räkna sig tillgodo halva den bolagsskatt som belöper på ut

delningen, dvs. dubbelbeskattningen föreslås bli mildrad 

till hälften. Det har även visats hur två alternativ lätt

nadsnivåer kan utfon,1as, en lägre och en högre. 

I betänkandet belyses inte vilka effekter en avräkning för 

halva holaqsskatten kan få på företagens kapitalkostnader 

samt på aktieägarens avkastning efter skatt. Det är i första 

hand dessa effekter som är relevanta för att bedöma om åt

gärderna är tillräckliga snarare än de statsfinansiella 

kostnaderna. Kommittens majoritet menar emellertid att <let 

praktiken knappast är möjligt att ange vilka lättnader som 

behövs för att ge den avsedda effekten på aktiemarknaden. 

En bedömning av vilken effekt på aktiesparandet som försla

gen kan förväntas ha beror på en rad osäkra antaganden och 

är clärför svår att <]Öra. Därav följer emellertid inte att 

l1et är omöjligt att tmgefärligt beräkna effekterna på aktie

avkastningen efter skatt vid oliKa grad av lättnad i dubbel

beskattnin9en. 
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För att göra en beräkning av hur den effektiva avkastningen 

efter skatt (direkt avkastning plus värdestegring efter 

skatt) påverkas av olika lättnadsnivåer har följande anta

ganden gjorts. Direktavkastningen antas vara 5,5 % vilket 

svarar mot genomsnittet för närvarande. Aktieägarnas margi

nalskatt beräknas uppgå till 70 %. Aktierna behålles i minst 

två år innan försäljningen varvid 30 % av vär<lestegringen 

tas upp till beskattning. Att 30 % tas upp till beskattning, 

i stället för enligt nu gällande regler 40 %, motiveras av 

förekoMsten av schablonavdraget samt av schablonreglerna för 

realisationsvinstheräkningen. Sparavdraget antas redan vara 

fullt utnyttjat. 

Utgår Man från dessa antaganden råder följande samband 

mellan grad av lättnad i dubbelbeskattning och årlig direkt 

avkastning efter skatt: 

Grad av lättnad 
dubbelbeskattning 

0 
0,36 
0,5 
o, 72 
1 

(för närvarande) 
(36 % avräkning) 
(halv avräkning) 
(72 % avräkning) 
(hel avräkning) 

Direkt av~astning 
på aktier efter skatt 

1, 65 % 
2 I 5 % 
2 I 8 % 
3, 3 % 
3, ') % 

Halv avräkning innebär sålunda att direktavkastningen efter 

skatt ökar med 6') %, eller med 1,15 procentenheter, från 

1,65 till 2,8 procentenheter. Hel avräkning medför en ökning 

från 1,65 till 3,9 procentenheter, förutsatt att 

direktavkastning är oförändrad före skatt. 

Hur stor den totala avkastningen kan förväntas bli beror 

dessutom på vad som händer r1ed värdestegringen på aktier. 

Under den senaste 25-årsperioden, dvs. under perioden 

1955-79, var den genomsnittliga kursstegringen 4,6 % per år. 
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Åren 1960-69 var värclestegringen i genomsnitt på börsnotera

de aktier 4,5 % per år. Den senaste 10-årsperioclen uppgick 

värdestegringen endast till 2,5 % per år, 

Med givna antaganden motsvarar de historiska trenderna under 

perioderna 1955-79 och 1970-79 en värdestegring efter skatt 

på 3,6 % resp. 2,0 %. 

I vilken utsträckning olika grader av lindring i clubbelbe

skattningen påverkar kursstegringen är omöjligt att exakt 

förutsäga. Ju mer or~fattande avräkningsgraden blir destc 

~L0rrc positiv effekt kan förväntas på värdestegringen. 

I följande tabell har elen effektiva avkastningen efter skatt 

beräknas vid olika kor1binationer av direkt avkastning och 

värdestegring. 

Grad av 
lättnad 

0 

0,36 

0,36 

0,5 

0,72 

1 

1 

Direkt 
avkastning 
efter skatt 
( % ) 

1,65 

2,5 

2,5 

2,8 

3,3 

3,9 

3,9 

Värde
stegring 
före skatt 
( % ) 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

6,92) 

Värde
stegring 
efter skatt 
(%) 

2,0 

2,0 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

5,5 

Effektiv 
avkastning 
efter skatt 
(%) 1) 

3,65 

4,5 

6,1_ 

6,4 

6,9 

7,5 

9,4 

1 lEn korrekt matematisk beräkning enligt den s.k. in
ternräntemetoden ger vid 5 och 10 Ars innehav någon eller 
några tiondels procentenheter lägre avkastning. Kortare 
innehavstider ger i stort sett samma resultat som de i ta
bellen anyivna. 

2lrnnebär en ökning av den långsiktiga trenden med 50 % 
från 4,6 % till 6,9 %. 
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Om inga lindringar i dubbelbeskattningen genomförs och vär

destegringen fortsätter i samma takt som under 1970-talet 

innebär det en effektiv avkastning efter skatt på 3,65 % per 

år. 

Förutsatt att halv avräkning skulle vara en tillräcklig 

stimulans för att få värdestegringen att återvända till den 

tidigare långsiktiga trenden - ett enligt vår mening opti

mistiskt antagande - skulle det innebära en effektiv avkast

ning efter skatt på 6,4 %. Denna avkastningsnivå lär knap

past innebära någon positiv realavkastning vid nuvarande 

inflationstakt. Det torde ej heller vara tillräckligt för 

att aktier skall kunna konkurrera med alternativa placering

ar, sor~ t.ex. fastigheter, sparobligationer eller de i be

tänkandet omnämnda obeskattade placeringarna. 

Den effektiva avkastningen efter skatt skulle, som framgår 

av tabellen, uppgå till 7,5 % vid hel avräkning och en 

värdestegring som återgår till den långsiktiga trenden. Om 

hel avräkning genomförs och värdestegringen som en följd 

härav ökar med 50 % jämfört med den långsiktiga trenden, 

kommer den effektiva avkastningen stiga till 9,4 % efter 

skatt. En sådan utveckling torde innebära en positiv real

avkastning på aktieplaceringar, vilket skulle öka ~onkur

rensförmågan gentemot alternativa placeringar. 

En slutsats som kan dras av dessa kalkyler är att lättnads

nivåer som ligger runt halv avräkning under rimliga anta

ganden inte synes vara tillräckligt för att åstadkoma "en 

verklig stimulans av aktiesparandet" som enligt tilläggs

direktiven är syftet med kommittfins förslag till åtgärder. 
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För att man skall kunna räkna med en tillräckligt positiv 

effekt på aktiesparandet anser vi att det krävs lättnader 

som motsvarar en fullständig avräkning av bolagsskatten på 

utdelade vinstmedel. 

De överslagsmäss iga beräkningar som redovisas i betänkandet 

av de statsfinansiella kostnaderna vid olika grad av lind

ring i dubbelbeskattningen visar dels att kostnaderna inte 

är speciellt höga i absoluta tal eller i relation till 

åtgärdernas samhällsekonomiska betydelse, dels att kostna

derna inte ökar speciellt mycket när man går från halv till 

full avräkning (ca 250 milj. kr.). 

Det förtjänar betonas, att syftet med en lindring av dubbel

beskattningen är ytterst att främja näringslivets försörj

ning med det riskkapital som behövs för investeringar samt 

expansion av produktion och sysselsättning. 
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Hilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet ([)s B 
1980: 11) Stimulans av aktiesparandet 

Efter remiss har yttranden avgetts av fullmäktige i riksbanken. fullmiiktige 

i riksgäldskontoret. kammarriitten i Sundsvall. bankinspektionen, riksrevi

sionsverket (RRV). riksskatteverket (RSV), allmänna ombudet för mellan

kommunala m{11, statens industriverk (SIND). länsstyrelserna i Stockholms, 

Södermanlands, Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Jiimtlancls liin, 

lönspardclegationcn ( E 1978:01 ). kooperationsutredningen (I 1977:01 ). 

Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). Föreningen Auktoriserade 

revisorer (f<AR). Föreningen Sveriges fögderitjänstemiin. Kooperativa 

förbundet (KF). Landsorganisationen i Sverige (LO). Lanclstingsförbundet. 

Lantbrukarnas riksförbund ( LRF). Stiftelsen Aktiefrämjandet (Aktiefräm

jandet). styrelsen för Stockholms fondbörs. Svensk industriförening. Svens

ka arbetsgivareföreningen. Svenska bankföreningcn. Svenska fondhandla

refön:ningen. Svenska företagares riksförbund. Svenska försäkringsbolags 

riksförbund. Svenska handelskammarförhunclet. Svenska sparhanksföre

ningen, Sveriges advokatsamfund (Advokatsamfundet). Sveriges aktiespa

rares riksförbund (Aktiespararna). Sveriges finansanalytikers förening. 

Sveriges hantverks- och industriorganisation - Familjeföretagen (Sl-110 -

Familjeföretagen). Sveriges industriförbund. Sveriges viirclepappersfonders 

förening, Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund (TOR) och Tjiinste

männens centralorganisation (TCO). 

Länsstyrelsen i Stockholms Hin har bifogat yttrande fdm lokala skattemyn

digheten i Stockholms fögderi och liinsstyrelsen i Malmöhus Hin yttranden 

från LO-distriktet i Sk<'tne od1 Shmes handelskammare. 

Svenska arbetsgivarcföreningen. Svenska bankförcningcn. Svenska för

säkringsbolags riksförbund. Svenska handelskammarförbundet och Sveriges 

industriförbund har {1beropat ett inom Näringslivets skattedelegation (NSD) 

upprättat yttrande. Svenska hankföreningen har dessutom inkommit med ett 

eget yttrande. SHIO - Familjeföretagen, som har inkommit med ett eget 

yttrande. har i detta anslutit sig till de synpunkter som framförs i NSD:s 

yttrande hctriiffande saviil den ekonomiska bakgrunden som kommittens 

förslag i övrigt. 

LRf har åberopat ett inom Lantbrukarnas skattedelegation uppriittat 

yttrande. 

1 Den ekonomiska bakgrunden 

Det råder bland remissinstanserna en fullständig enighet om att företagens 

sjunkande soliditet utgör ett allvarligt problem och att :"itgiirder fiir att trygga 

kapitalförsörjningen iir pi'tkalladc. 

1-l Riksda~en /<J80ifil. I sam/. Nr 39 
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Ba11ki11spektio11en anför: 

Soliditeten hos svenska börsföretag- banker. försiikrings-och investment
bolag undantagna - har under 1970-talet varit stiindigt s_junkande. En 
förutsättning för fortsatt industriell expansion iir att företagens behov av 
riskvilligt kapital underlättas. Detta är nödvändigt bl. a. för att öka 
investeringarna. I denna eld kan inspektionen ansluta sig till kommittens 
bedömningar. 

Kapitalbehovet kan täckas antingen genom att tidigare uppkomna 
vinstmedel tas i anspråk eller genom nyemission av aktier. I många företag är 
vinsterna inte f. n. tillräckliga för att tiicka kapitalbehovet. De låga vinsterna 
har i hög grad medverkat till att aktiekurserna siinkts. Detta i sin tur har 
försvårat eller omöjliggjort i och för sig önskviirda nyemissioner. Dessa har 
sålunda minskat kraftigt under senare år. Kommitten har gjort vissa 
heriikningar rörande industrins framtida kapitalbehov och funnit att det iir 
betydande. 

Bankinspektionen vill fnin sin erfarenhetssfär understryka vad kommitten 
anfört om företagens behov av kapitaltillskott. Granskningar av företagens 
kreditengagemang i bankerna bekräftar att soliditeten manga gånger har 
försämrats p{1 sätt som negativt päverkar viljan och förmägan att göra 
riskfyllda nyemissioner och som i en del fall också medfört att kreditvärdig
heten kan sättas ifdga. Bankinspåtionen finner således från de synpunkter 
som inspektionen har att beakta att stimulansåtgärder iir i hög grad 
pilkallade. 

Uttalanden av likartad innebörd görs av f111/111äktige i rikshanken, 

fullmiiktige i ri ksgiildskontoret, SIN D, liinsstyre/sen i 1\,/ almiilzus liin. 

lii11spardelegatione11, SACO!SR, FAH, Landstingsjörb1mde1, LRF. NSD, 

Skånes lzandelskammare, Aktiefrämjandet, styrelsen fiir Stockholms fiJml

börs. S1·cnsk indmtriförening, S1·enska bankföreningen, .'frmska jä11dlw11d

larcfiireninge11, Svenska företagares riksfiirbund och S1·enska sparbankföre

ningen. 

Från lönspardelegationen. styrelsen för Stockholms jimdbör.~. NSD, 

Aktie.1pararna och .'freriges finansanalytikers förening framhälls att proble

men har sin bakgrund i den låga lönsamheten i företagen och att denna måste 

höjas. 

S/ND anför: 

Allvarligare än en sjunkande soliditet är att företagens bruttomarginal. 
dvs. rörelseresultatet före avskrivningar i förh<lllande till omsättningen. har 
sjunkit kraftigt under 1970-talet. Detta visar på svårigheter att i tillriicklig 
omfattning generera interna medel för verksamheten. Detta förhfallande 
förändras knappast av om företagen skulle kunna öka soliditeten genom 
externt tillfört riskkapital. 

Åtskilliga remissinstanser diskuterar friigan varför aktiesparande inte är 

attraktivt för hushållen och anför att detta bl. a. beror pf1 oförm{mliga 

bcskattningsregler. 
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Fullmiiktige i riksbanken anför: 

Även om osäkerheten nr betydande om hur stor förtagens framtida 
efterfrt1gan pä nytt riskvilligt kapital kommer att vara. framst<'1r det som helt 
klart att det kommer att krävas ett betydanck tillskott de:: närmaste <lren och 
att diirför nuvarande stimulansi!tgiirder iii· otillräckliga. Fullmäktige vill i 
detta sammanhang betona att frägan om tillgi!ngen på riskvilligt kapital inte 
främst sammanhänger med det totala sparandets utveckling utan iir en fråga 
om fördelningen av ·sparandet eller kanske snarare de totala finansiella 
tillg{mgarn;i på riskfyllda och riskfria placeringsformer. Små förskjutningar i 
placeringarna kan ge betydande effekter pa utbudet av aktiekapital. Som 
kommitten visar skulle år 1978 en nmvandling av 3 r;.;. av hushållens 
finansiella tillgängar till börsaktier ha givit ett tillskott till aktiekapitalet med 
9 miljarder kr. Detta belopp motsvarar ungefär en femtedel av det totala 
kursviirdet av noterade aktier. llushfölsscktorns upplåning ar också bety
dande. en uppläning som i dag placeras friimst i reala tillgfogar. Tillgången 
på riskkapital beror alltså i stor utstriickning p{1 attraktiviteten hos olika 
placeringsformcr. Utvecklingen under 70-talet har delvis som en följd av 
skattesystemet inneburit att den effektiva avkastningen på aktier inkl. 
värdestegring varit betydligt liigre iin p<I flertalet alternativa placeringar. 
Under de sista åren p[1 70-talet har enligt kommitten aktieavkastningen 
t. o. m. varit higre iin den på banktillgodohavanden. 

Banki11spektio11e11 anför: 

Kommitten har framhållit att husht1llens arliga sparande uppgår till 
betydande belopp. Om st1 bara en mindre del av hushållens nettosparande 
placerades i aktier. skulle ett avsevärt kapitaltillskott kunna tillföras 
företagen. Även denna bedömning torde vara riktig. 

Nuvarande skattesystem medför att förtagens aktieutdelning dubhelbe
skattas, nämligen dels hos företaget. dels hos aktieägaren. Sparande i aktier 
är i detta hänseende klart oförmånligare än annat sparande. det må giilla 
fastigheter. premieobligationer, diamanter eller antikviteter. En låg viirde
stegring i kombination med hög inflation har medfört att aktieförmögenhe
terna pi1 senare år minskat kraftigt för mtlnga aktieiigarc. Till denna 
utveckling har skattereglernas utformning bidragit. Under femtio- och 
sextiotalen kompenserades beskattningen mer än viil av höjd produktivitet 
och en kapitaluppbyggnad som till viss del kunde ske skattefritt. Aktier 
betraktades som realvärden och kurserna hölls uppe. I och med att 
rörelseöverskotten minskat under sjuttiotalet och avkastningsviirdct av stora 
investeringar gMt ner eller rentav förbytts i sin motsats. har aktieköp inte 
längre utgjort nägot intlationsskydd. Pi1taglig risk finns att ett aktieköp blir 
förlustbringande, även om man bortser från inflationen. Aktiernas värde blir 
långt mer iin tidigare knutet till kortsiktiga förväntningar om utdelning och 
denna i sin tur triiffas av dubbel beskattningen. Under sädana omstiindigheter 
iir det inte förvånansvärt att hushållsscktorn minskat sitt aktieinnehav i 
börsnoterade företag. 

NSD anför: 

Kommitten har belagt det kiinda förhållandet att aktiesparandet beskattas 
hårdare iin annat sparande. Förhållandet utomlands har tidigare varit 
detsamma som i Sverige men flertalet länder i Västeuropa har sedan flera år 
tillbaka {1stadkommit en ökad likformighet vid beskattning av olika 
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sparformer. Detta har skett genom avskaffande helt eller delvis av 
duhhelbeskattningen av aktiebolagens utdelade vinst. Olika tekniska liis
ningar har valts. Västtyskland har uppnått enkelbeskattning genom ti!Himp
ning av avriikningssystemet. Norge har valt en helt annan teknik men 
iistadkommit samma resultat. nämligen att utdelad vinst beskattas endast en 
gång. Andra liinder i Västeuropa har avskaffat dubbelheskattningen till 
hiilften. Några av de senare har diirutöver vidtagit siirskilda sparstimulerande 
åtgiirder pä beskattningsomriidet för att tillföra företagen nytt kapital. 

Ett annat avgörande skäl för avskaffande av dubhclbeskattningcn har varit 
att [1stadkomma lägre skattekostnader för eget kapital i företagen. Genom 
ett sitdant avskaffande uppn<ls att skattebelastningen för eget och Umat 
kapital blir densamma. Fiiretagsskatteberedningen visade att iivcn med v;\rt 
s. k. Annellavdrag skattekostnaden för eget kapit:ll iir högre i Sverige iin i 
sädana Hinder som Frankrike. Storbritannien och Viisttyskland. 

Skattedelegationen gör sin bediimning mot bakgrunden av ovan niimnda 
förh:'11lamlen och vad som anförts i föregt1ende avsnitt. 

Kommitten har <llagts att framliigga förslag till provisoriska {1tgiirder fiir att 
stimulera aktiesparandet. Vi delar kommittens uppfattning att det är möjligt 
att påverka inriktningen av hushMlssparandet till formim för aktier genom 
åtgärder p{t beskattningens omr{1de. Även om det framlagda förslaget inte 
kan viintas radikalt ändra hushällens placeringsvanor. undanskymmer detta 
inte det förh@andet att en ökad neutralitet i beskattningen av olika 
sparformer rimligen bör fä positiva verkningar för aktiesparandet. 

Aklicfriimjamfrl anför: 

Det finns en betydande poto;:ntial för en ökning av hush{11lens aktiespa
rande. De undersiikningar som Aktiefriimjandet li1tit marknadsundersök
ningsinstitut utföra. tyder pt1 att ea en miljon svenskar. som sparar 
regelbundet. har iivcrviigt att kiipa aktier men f. n. avstår. Till detta skall 
läggas den mycket stora grupp som av ('lika skiil - friimst bristande kunskap -
överhuvudtaget inte överviigt aktiesparande. 

Enligt Aktiefrämjandets erfarenheter iir det friimst tre faktorer som 
avhåller människor fri\n att spara i aktier. 

Bristande kunskaper: Det iir viisentligt att nya vägar söks för att nii ut med 
kunskaper om aktien som sparform. Detta är speciellt väsentligt i samhand 
med att liittnader i beskattningen genomförs. Det s. k. skattefondsparandet 
framstår i dag som en starkt förm{111lig sparform - kanske den mest 
förmånliga av de regelbundna sparformer som st;'ir till huds. Att trots detta 
inte mer iin 8 lJ'o av de öppnade kontona inom skattesparandet giiller 
fondsparandet samt att endast 19 r;;.. av befolkningen tycks känna till 
sparformens existens tyder pf1 brister i informationen. 

Krångliga hcs1ämmclser: För mimga potentiella aktiesparare framstilr 
reglerna för deklaration, reaskatter etc. som kr:lngliga och sv{iröversUdliga. 
Detta är en hämmande faktor. 

Ltlg al'kastning: Det väsentligaste skiilet till det ringa intresset för 
aktiesparande är sjiilvfallet att aktier framstfa som en ekonomiskt missgyn
nad sparform. Så länge aktiesparande ger en siimre avkastning iin annat 
sparande iir det osannolikt att den överströmning av hush;lllssparande till 
aktiemarknaden som kapitalvinstkommitten vill astadkomma kommer till 
stånd. Skattereglernas bristande neutralitet styr i dag sparandet från aktier 
till obeskattade eller mer förmimligt beskattade placeringar. 

Som utredningen påpekar skulle en överffyttning av sit lite som en procent 
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av hushi1llcns tillg[mgar från andra sparformer till börsaktier innehiira att 
börsen tillfördes 9 miljarder kr. 

Sil sent som 1976 placerade hushitllcn ca 9 ' .. ·( av sitt nysparande i aktier. 
Under senare i1r har hushiillcn varit nettosiiljare. Om under förra iiret enhart 
ca 5 lJ-r av hushMlcns nettosparande hade placerats i aktier. skulle detta 
troligen inneburit att tillskottet till aktiemarknaden blivit en miljard kr. 

Förmtmligare beskattningsregler fär mycket positiva effekter pii omfatt
ningen och spridningen av aktiesparandet. Det visar en undersökning som 
IMU varen 1980 gjort pä uppdrag av Aktiefrämjandet. Drygt hiilften (53 %) 
av dem som redan i dag sparar i aktier siigcr att de skulle iika detta sparande 
om skattevillkoren förbättrades. Var fjärde person (24 '>i) som inte sparar i 
aktier skulle börja med detta om villkoren förbiittrades. Siffran stiger till 
34 % bland dem som iir i äldern 36-55 iir. Även med en försiktig tolkning av 
undersökningsresultatet ger dessa siffror ett klart beliigg för att en lindring av 
dubbelbeskattningen eller annan skattcHittnad verkligen skulle leda till ett 
nysparande i aktier. 

Mot denna bakgrund förefaller det uppenbart att stimulansi1tgiirder hör 
kunna fä effekter pi1 hushfillens inriktning av sitt sparande. Erfarenheter av 
de skatteföriindringar som under senare iir företagits i en rad europeiska 
liinder bestyrker också detta. 

S1·e11ska jimdlw11illarefö1."eni11grn anför: 

Man bör dt1 ha klart för sig att även om det totalt for samhiillsekonomin 
finns ett underskott på sparande, vilket bl. a. kommer till uttryck i 
budgetunderskottet och underskottet i bytesbalansen. si1 räder det i och för 
sig ingen brist pä riskvilligt kapital. 1 luruvida företagen utifrän skall kunna 
tillföras ytterligare riskvilligt kapital iir en frtiga om hur företagslcdningen 
och finansiiirer bedömer utsikterna till att uppn{1 lönsamhet och en 
avkastning som iir konkurrenskraftig i förhi1llande till de alternativa 
anviindningsmöjlighetcr för kapitalet som finns. 

Till följd av den fallande trend för avkastningen i företagen som rMt under 
de senaste 15 it 20 E1ren har placeringar i aktier fatt starkt försämrade villkor i 
förhållande till andra placeringar. Därtill kommer skattereglerna. hl. a. 
duhbelbeskattningen. som starkt missgynnar aktier i förhf1llande till andra 
investeringsalternativ. Att tillförseln av riskbiirande kapital viisentligen är en 
fri1ga om hur hushitll och institutioner fördelar sina finansiella tillgiingar, 
framg}tr bl. a. av de mycket betydande belopp som varje är satsas i 
premieobligationer. 

Sveriges fi11a11sanalytikcrs förening anför: 

Som utredningen konstaterar iir skattereglerna för aktier ogynnsamma 
beroende säviil pä dubbelbeskattningen av utdelade vinster som realisations
vinstbeskattningen och förmögenhetsbcskattningcn. Följden blir att kapital 
som placerats i aktier mäste ge en väsentligt högre avkastning före skatt än 
vid alternativa placeringar. Under 70-takt har de höjda marginalskatterna 
inneburit att de avkastningskrav som hushållen har anledning att ställa på en 
aktieplacering har ökat snabbt. Detta kan illustreras med utg{mgspunkt från 
den avkastning efter skatt som erhålles på premieobligationer. 

En person med I 00 000 kr. inkomst 1978 hade detta är en marginalskatt på 
77 %·. 1978 ärs premicl{m gav en avkastning efter skatt pi\ över 6 % . För att fft 
motsvarande behällning av beskattningsbar riinteinkomst måste räntesatsen 
vara 26 <:·(. För aktier där värdestegring beskattas liigre skulle avkastnings-
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kravet inte behöva siittas riktigt så högt men skillnaden gentemot förh{11lan
det tio ar tidigare iir sbcndc. En person som 1968 hade en inkomst som i 1978 
års penningvärde uppgick till 100 000 kr. hade är J 968 en marginalskatt på ca 
55 ~{ med andra ord marginalskatten ökade under dessa tio {1r med ca 20 
procentenheter för en oförändrad realinkomst. 1968 fas prcmicl{m gav 
endast 4.5 <;·; vilkd vid 55 'li· marginalskatt motsvarar 10 ~;;. före skatt. 
Slutsatsen iir entydig även om denna kalkyl innehilller vissa förenklingar: 
under 70-talct har hush[1llens avkastningskrav p{1 aktiemarknaden mer än 
fördubblats. 

Eftersom ett höjt avkastningskrav leder till siinkta kurser och diirmed p<I 
kort sikt. allt annat lika, leder till att den faktiskt erhållna avkastningen 
sjunker är det inte förvtmande att hushfillen, som utdelningen redovisar. 
varit nettosäljare av börsaktier. 

Företagens kapitalkostn<!der påverkas av låneränta och aktiemarknadens 
avkastningskrav på ett komplicerat sätt som endast under vissa förutsätt
ningar kan preciseras helt entydigt. En diskussion av denna fragestiillning 
skulle bli för lång i ett remissvar. Klart iir emellertid att i ett Wgc diir 
företagens andel eget kapital kommit att bli alltför ]{ig det i första hand iir 
aktiemarknadens avkastningskrav som är av betydelse. Vi har därvid 
konstaterat att detta. på grund av skattesystemet. iikat ännu mer än 
räntenivån för lånat kapital. Det är därför angeläget att denna utveckling 
vändes och det är knappast möjligt att det skall kunna ske på annat sätt iin 
genom ändringar i skattereglerna. 

Likartade uttalanden görs av SIN D, lönspardelegationen, SA COISR, 

LRF, Skånes lwndelskammare, S!'ensk industriförening, Sl'enska sparbanks

.föreningen och Aktiespararna. 

2 Huvuddragen i förslaget 

Flertalet remissinstanser, fi11/miiktige i rikshankrn, SINTJ. länsstyrelsen i 

Gt'itehorgs och Bolzus län, lönspardelegationen, SA.COISR, LRF, NSD. 

Skånes lzandelskammarc, /\ktiefriimjandet, styrelsen för Stockholms fond

bc)rs. Srensk industriförening, Svenska hankfiirrningen. S1·rnska fondlu111d

lareförcninge11, S1·enska företagares rik.1förb1111d. S1-·e11.1ka sparha11klfiire-

11inge11, Advokatsamjimdet, Aktiespararna, S\'eriges finansanalytikers före

ning och Sveriges 1·iirdepappersfo11ders förening, stiiller sig i huvudsak 

positiva till kommittens förslag, iivcn om många av dem föreslår liingre 

gående åtgärder. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret vill inte motsätta sig att ittgärckr vidtas för 

att konkurrensneutraliteten återställs mellan aktier och alternativa sparfor

mcr under förutsättning att det klarare än i bctiinkandet kan visas att 

förslaget leder till en förbättring av företagens soliditet. 

Helt avvisande till de av kommitten föreslagna Mgärderna ställer sig n{1gra 

remissinstanser. 

En minoritet inom fullmäktige i riksbankrn och 1•11 minoritet inom 

f111/111iiktige i riksxiildskontoret anför: 

De förslag som kommitten lägger fram hör enligt vär mening inte 
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genomföras. Industrins behov av riskvilligt kapital och behovet all komma 
bort friin de stora satsningarna p[1 improduktiv verksamhet liises inte med de 
åtgärder som kommitten förcsl{1r. Det vore vidare direkt utmanande att 
genomföra sf1dana förslag i en tid niir kraven reses p[1 [1terhällsamhet orh 
sparsamhet med offentliga utgifter. Därför avvisar vi utredningens förslag 
och vill att betiinkandet förblir utan !1tgi"ird. 

Uinsstyrelsrn i Södermanlands län anför: 

Utöver vad som kommit fram vid den tekniska genomgängen av förslaget 
har länsstyrelsen också noterat andra verkningar. som gör att liinsstyrl'lsen 
bestämt motsätter sig ett genomförande. 

Av åberopade undersökningar - - - framg{1r. att aktieägandet i landet är 
ytterst ojämt fördelat. Ett relativt fåtal personer med mycket höga inkomster 
och stora aktieförmögenheter skulle fä en skattelindring av en storlek. som 
skulle te sig direkt utmanande. Förslagets fördelningspolitiska effekt blir 
säledes mycket ogynnsam. 

J och för sig iir företagens kapitalförsiirjning ett viktigt samhiillsproblcm. 
men detta kan enligt länsstyrelsens uppfattning inte lösas med de nu 
föreslagna åtgärderna. N<lgon större breddning av aktieägandet kan knap
past päräknas genom förslaget. För de flesta hush<'ill är aktieplaceringar en 
främmande sparform. som p<'\ sin höjd kan bli aktuell sedan en rad andra 
angelägna sparmål infriats. Det är alltsf1 inte realistiskt att räkna med att 
företagen skulle tillföras ökat riskkapital i nägon betydande omfattning 
genom att kapital i följd av förslaget styrs över från hushallsscktorn till 
industrisektorn. 

I ett läge med starka krav på återhf1llsamhet och sparsamhet med offentliga 
utgifter är det enligt liinsstyrelsens uppfattning stötande att införa ytterligare 
lättnader för aktieplaceringar utöver de betydande subventioner för aktie
sparande som redan genomförts. 

En minoritet 1·id länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. LO och 

LO-distriktet i Skåne hänvisar därvid till vad som har anförts i det siirskilda 

yttrandet av kommittens sakkunniga Anna 1-Iedborg. En annan minoritet 1·id 

länsstyrelsen i Göteborgs och Rohus län uttalar att skatten på arbetsfria 

inkomster inte bör lättas utan i stället ~iven aktievinstbeskattningen skiirpas i 

tider av ekonomisk åtstramning. 

KF anför: 

Enligt tilläggsdirektiven skall de provisoriska <itgärderna ha till syfte att 
stimulera hushållens aktiesparande och diirrned underlätta för börsföretagen 
att skaffa riskkapital genom nyemissioner. 

Nuvarande skatteregler visar en påtaglig brist på neutralitet vid behand
lingen av olika placeringsformer. Aktieplaceringarna är missgynnade genom 
dubbelbeskattningcn och även genom realisationsvinstreglernas utformning. 
KF delar kommittens uppfattning att det är angeläget från samhällsekono
misk synpunkt att ett mera neutralt system <'tstadkommes. KF ifragasätter 
emellertid liimplighetcn av att nu införa ett relativt komplicerat provisorium. 
som - vilket kommitten understryker - kan komma att ändras då kommitten 
har haft möjlighet att taga ställning till hur ett permanent system för lindring i 
dubbelbeskattningcn bör utformas. Enligt KF:s uppfattning iir det väsentli
gare att kommitten skyndsamt utreder effekterna av en lindring av 
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dubbclbeskattningcn på bolagsnivä och liimnar förslag till en permanent 
lagstiftning, vilken ockst1 bör innefatta en anpassning av beskattningen av 
aktievinster till de regler som gäller för alternativa investeringsobjekt. 

Enligt KF:s bedömning kommer kommittens förslag oavsett val av modell 
att ge endast en marginell effekt vad beträffar den enskildes val av 
investeringar. Det är inte sannolikt att niiringslivet skulle tillföras ytterligare 
riskkapital. om förslaget genomföres. Diiremot skulle liittnader i beskatt
ningen av utdelningen pä redan gjorda investeringar i aktier, utan att krav 
ställes p{1 att aktieägarens utdelningsinkomstcr iiterinvesteras i aktier. 
medföra en icke i>nskviird obalans i beskattningen av arbetsinkomster och 
kapitalinkomster. 

KF vill framhålla önskviirdheten av att de hiir aktualiserade frägorna 
beaktas i fortsatt utredningsarhete även för ekonomiska föreningar. 

Sammanfattningsvis anser KF att kommittens förslag ej bi>r genomfö
ras. 

La11dsti11gsfiirh1111det anför: 

Kommitten lägger fram tvi1 alternativa modeller för liittnader i beskatt
ningen av hushållens utdclning~inkomster. Åtgärderna iir provisoriska i 
avvaktan pä ett mer genomarbetat förslag fr{m kommitten. Förbundet 
noterar att båda de presenterade alternativen innebiir avdrag pä den statliga 
skatten och inte påverkar kommunal-eller landstingsskatten. Det iir bra. Det 
iir i första hand en statlig uppgift att astadkomma liimpligt avviigda villkor för 
olika placeringsformer. Skall justeringar göras hiir de inte drabba kommuner 
och landsting genom försämrat skatteunderlag. 

Men niir detta iir sagt m{1ste förbundet iindi'1 avstyrka förslaget. Den 
offentliga sektorn kommer de närmaste {1ren att tvingas till mycket h<'trda 
prioriteringar. Mi\nga angcliigna krav kommer att fä stiillas p;I framtiden. I 
det perspektivet iir inte liittnader i beskattningen av aktievinster en 
tillriickligt angelägen rdorm för att kostnaderna skall vara motiverade. 

Av samma skiil m{tste förbundet avstyrka förslaget till liittnackr vid 
beskattningen av realisationsvinster. Kommitten för fram möjligheten att 
hi>ja schablonavdraget vid fiirsiiljning av aktier som innehafts minst tv{1 i1r 
från l 000 till exempelvis 2 ono kr. En sådan åtgiird skulle minska hushällens 
beskattningsbara inkomst och diirmed ge landstingen nitgra tiotal miljoner 
kronor i minskade skatteinkomster. Tillsammans med minskade statsbidrag, 
höjd merviirdeskatt och andra t1tstramningar som drabbat den kommunala 
sektorn skulle kapitalvinstkommittens förslag leda till konsekvenser som 
svi1rligen kan accepteras. · 

TCO anför: 

Enligt TCO:s mening bidrar inte kapitalvinstkommittens förslag till 
lösningen av fragan om företagens behov av riskvilligt kapital. TCO avser att 
i annat sammanhang slirskilt ta upp denna viktiga friiga. Vad däremot giiller 
de skattemiissiga och fördelningsmiissiga aspekterna pi'1 förslaget vill TCO nu 
framh~1lla följande: 

Genom en siirskild skattelindring för utdelningsinkomster, en skattelind
ring, som inte tillkommer inkomster av tjänst. fdngår man principen om 
"lika skatt för lika inkomst'". Detta iir ytterligare ett exempel pä hur man 
tenderar att för grupp efter grupp, utom för löntagarna, genom särskilda 
skattekompensationer -liisa problem som egentligen sammanhiinger med de 
höga marginalskatterna. Dessa problem är lika för alla inkomsttagare, även 
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för löntagarna. Att lflta inkomst av aktievinst bli förmiinligare behandlad än 
inkomst av arbete. ter sig mycket mer stiitandL' som mottagare av 
utdelningsinkomstL'r genomg:knde har större inkomstL'r iin d..: som enbart 
har inkomst av tjänst. 

Frl1gan om dubhelbeskattning av aktiL'bolag bör presenteras i ett 
genomarbetat och samlat utredningsförslag. som behandlar b:ide beskatt
ning av realisationsvinster och beskattning av vinster i form av utdelningar. 
Utredningen bör visa hur beskattningen slfa mellan olika företagsformer. 
Beskattningen av aktiebolag som siirskilt skattesubjekt kan vara motiverat 
med hänsyn till de förm{mer som speciellt utg<ir till aktiebolag. mL'n ocksi\ 
med hiinsyn till det allmiinnas m6jlighetL'r att anviinda beskattningL'n som ett 
inst.rument i den ekonomiska politiken. 

Sammanfattningsvis anser TCO att kapitalvinstkommitten bör fortsiitta 
sitt arbete med en översyn av realisationsvinstbeskattningen med beaktamk 
av ovanst<knde synpunkter. 

TCO avstyrker kapitalvinstkommittcns förslag till provisorium. 

En minoriter inom La11d.1·ri11g.\t'iir/J1111dc·1 anför att den i sak intL' har ni1got 

att inviinda mot förslaget till liittnader i beskattningen av hushtillens 

utdclningsinkomstL'r men ifr:igasiitter om det i dag - niir en <Hstramning 

drabbar niistan alla samhiillsomd1clen - iir liimpligt att ge grnerella 

skatteliittnader till aktieiigarna. speciellt med tanke pa att endast en liten del 

av hushitllen äger aktier. att en iinnu mycket mindre grupp iiger stiirsta dden 

av aktiestocken och det tyvärr inte heller iir troligt att gruppen aktidgarL' 

h11stigt kommer att \'fixa iivcn om det blir skalteliittnadcr. 

Frägan om de föreslagna lättnaderna iir tillriickliga tas upp av bl. a. 

lii11sstyrelsen i Alalmöhus liin. som uttalar att det hadL' varit önskviirt att 

kommittl!n - trots de diirmed förenade svtirigheterna - hadL' lagt fram en 

beloppsmiissigt preciserad prognos vad giiller {1tgiirdernas inYerkan pä utbud 

av och efkrfr<lgan p:°t aktier samt att en jiimförelsL' mellan de fiircslagna 

förm{merna och de förm~incr skattefondsparandet erbjuder - med skralt 

ut byk - stämmer till eftertanke. Även lö11sparde/e~ario11c•11 uttalar att 

ytterligare analys av stimulanseffekterna hade varit av viirde. L/?Futtalar att 

de föreslagna åtgiirderna knappast iir tillriickliga för att fä avsedd effekt. att 

en viisentlig fr{1ga iir vad man friimst skall siitta in skattelättnaderna samt att 

iindringar i fråga om realisationsvinstbeskattningen sannolikt skulle fa större 

effekt pij aktiesparandet iin iindring:ir betriiffandc utdclningsbesk:ittningcn. 

Frän NSD anförs att iiven efter ett gL'nomfiirande av förslaget skillnaden i 

avkastning mellan de olika placeringsalt..:rnativ som sdr hushitllen till buds 

utfaller till aktiesparandets nackdel. siirskilt st1 liinge inflationen ligger kvar 

på en hög nivå. och att beskattningen p:i detta omr{1de fortfarande blir limgt 

från neutral. 

Skånes handelskamnwre. styrclst'11 jiir Stockho/111sfimdbörs och Aktiespa

rarna anför att den i betiinkandet rL'dovisade liittnadsnivan. motsvarande 

halv avräkning. iir otillräcklig och hiinvisar till det av kommiltens ledam:.it 

Göran Atterwall. sakkunnige Jan Herin och expert Arne Björhn avgivna 
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siirskilda yttrandet. Kritisk mot slutsatserna i detta yttrande iir diiremot 

Si·crigl.'s finansanalytikers förl'11i11g. som anför: 

Utredningen har inte framlagt n[1gon egen uppfattning om kurseffekten av 
de redovisade förslagen. Ledamoten A tterwall. sakkunnige Herin och 
experten Björhn har emellertid i ett siirskilt yttrande gjort en egen 
bediimning. Mot bakgrund av de redovisade historiska trenderna för senaste 
25- och 10-fasperioderna över viirdestegringen för börsnoterade aktier drar 
man vissa slutsatser för börsnoterade aktier om hur olika avriikningsniv[1er 
skulle kunna p<lverka motsvarande trender i framtiden. Man anser sig diirvid 
kunna dra slutsatsen att utredningens förslag inte iir tillriickligt för att 
åstadkomma en verklig stimulans av aktiesparandet. 

Denna st[mdpunkt bygger emellertid pil ett tankefcl. Den överviigda 
ändringen kommer att medföra en niräföränclring av aktiekurserna men inte 
primiirt en förändring av tillviixttakten - lfit vara att anpassningen till den nya 
nivan inte sker blixtsnabbt utan kanske kommer att ta nfigot iir. Den 
l~ingsiktiga värdestegringen beror emellertid. allt annat lika. pf1 utdclnings-
tilll'ii.rtc11 och inte pf1 den andel därav som giir till aktieiigarna. · 

För hushållens del innebiir modell A med 50 '!r· avriikning att den behiillna 
utdelningen efter skatt ökar med niirmare 70 cy;,. En motsvarande höjning av 
kursnivi\n kan emellertid inte väntas. Dels diirför att realisationsvinstbe
skattningen inte iindrats p{1 motsvarande siitt. dels för att hushi'1llcn endast 
står för 40 '+ av aktiemarknaden och en ännu mycket mindre del av den 
behållna utdelningen efter skatt. Ett grovt överslag av den kursökning som 
motiveras av lindrad dubbelbeskattning leder till storleksordningen 
10-15 'k. Men det bör framhållas att detta är ett mycket grovt iiverslag som 
bygger på det n{1got tvivelaktiga antagandet att hushållens andel av behållen 
utdelning efter skatt också iir ett uttryck för deras grupps relativa effekt pä 
kurssiittningcn. Ännu mer betydelsefullt är emellertid att en lindring av 
dubbel beskattningen inte bara skulle påverka vissa aktieägares avkastnings
krav. Riksdagens stiillningstagande i denna fräga p{1verkar ocksä i hög grad 
aktiemarknadens förviintningar om biirsföretagets framtida verksamhetshe
tingelst!r. Av de kontakter som vi yrkesmässigt såsom finansanalytiker har 
med kapitalplacerare framgiir tydligt att många skulle tolka uteblivna 
ändringar som bckriiftclse på liinge hysta farhågor att den svenska 
aktiemarknaden iir p{t väg att dö. Det är risk för att ett väsentligt kursfall 
skulle bli resultatet. Å andra sidan skulle ett positivt besked utgöra ett tecken 
i motsatt riktning och cliirigenom utgöra en betydelsefull kursstimulans. 

Omfattningen av lindringen kan givetvis diskuteras. Det vore i och för sig 
önskvärt med en längre gående förändring. Uppenbarligen måste emellertid 
en avvägning ske mellan en mängd olika hänsyn. Det framlagda förslaget iir 
ett steg i rätt riktning. Enligt föreningens uppfattning är det viisentliga att den 
i utredningsdirektiven gjorda ansatsen snarast fullföljes. Sedan fär erfaren
heterna visa på vad sätt eventuella modifikationer skall utformas. 

Önskemål om liingre gående lättnader framförs även fdn Aktiefrämjan

det. SFcnsk industrifiircning, som hänför sig till det av kommittens ledamot 

Anders Hagstedt avgivna särskilda yttrandet, Sl'cnska bankförcni11ge11. 

S1·emka fo11dlu111dlanföre11i11gc11, Srenska företagares rik.1f1>rb111ul, Sl'cnska 

sparbanklföreningcn, Adrnkat.rnmfundl.'t, SH 10-Familjcfärctagcn och S1·c

riges 1•ärdcpapper.1fonders förening. som ansluter sig till det kompletterande 
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förslag som kommittens ledamot Göran Atterwall framför ett siirskilt 

yttrande. 

Styfflsrn för Stockltolms fondhörs. som ocksi1 tar upp rt>alisationsvinstbe

skattningen. anför: 

Kapitalvinstkommittens förslag utgör enligt styrelsens uppfattning ett steg 
i riitt riktning. Man för emellertid ha klart för sig att de föreslagna i1tgiirdcrna 
inte iir tillriickliga för att ge aktierna en stiillning. som placcringsobjckt. som 
är fullt konkurrenskraftig med alternativa placeringar. :Yhilet för en 
skattereform pä detta omräde miistc vara att de som tillhandah~tller riskvilligt 
kapital inte skall beskattas h{irdare än de som placerar sitt sparande pö ett 
mera riskfritt sätt. Aktieplaceraren fyller en viktig samhiillsekonomisk 
funktion genom att absorbera de risker. som ofdnkomligcn är förenade med 
all ekonomisk verksamhet. Endast om aktiespararna i genomsnitt för sina 
placeringar kan räkna med en avkastning efter skatt och korrigerad för 
inflation som medger en riskpn:mie. kan man i Hingden uppriitth~1lla L'tl 

system, diir riskkapital tillhandah;illes av enskilda individer och institutioner. 

Niir beskattningen av viirdestegring pii aktier skiirptcs i mitten p{1 
I 960-talet, hade man bakom sig en liing period av tillviixt och goda vinster i si1 
gott som alla börsföretag. Utvecklingen sedan dess har medfört större 
spridning - i tiden och företagen emellan - betriiffonde kursutvecklingen än 
vad som tidigare var fallet. Aktieplaceringar har. siirskilt under 1970-talct. 
varit förknippade med betydligt större fiirluster iin under de tjugofem åren 
före I 970. I konsekvens med vad som tidigare sagts om nödvändigheten av 
riskprcmicr kan det hiivdas att beskattningen av realisationsvinster på aktier 
radikalt lindras och att den i princip bör avskaffas. 

S1·e11ska f<mdhm11/lareföre11i11ge11 anför: 

Med tanke på de stora risker som aktieplacerarna tar borde i princip 
realisationsvinstbeskattningen p<'1 aktier helt avskaffas. I varje fall kunde 
man. stisom nyligen skett i Norge. införa skattefrihet för realisationsvinst pä 
aktier som innehafts i mer iin tv<:i år - en åtgiird som moti\'erats med 
omsorg.en om en viil fungerande aktiemarknad. De privatpersoner och 
institutioner som tar risker med aktieplaceringar fyller en mycket viktig 
samhiillsekonomisk funktion som m~1ste betalas. Att aktieplaceringar kan 
medföra förluster, inte bara viirdestegringsvinster. biir de senaste tio ärens 
utveckling rikliga vittnesbörd om. 

Flera remissinstanser anser att det iir nöd\'tindigt att omedelbara Mgiirder 

vidtas. S1·e11sk11 ha11kförl'11i11gc11 anför: 

För att bryta den hittillsvarande negativa utvecklingen av aktiesparandet i 
Sverige måste - vilket var utg{mgspunkten i regeringens tilliigg.sdirektiv till 
kommitten - förslag om provis\lriska stimulansiltgiirder föreliiggas riksdagen 
i höst. Skulle stidana åtgärder ytterligare uppskjutas. finns det enligt 
bankförcningens mening risk för att aktiemarknaden i framtiden inte kan 
fylla sin viktigaste funktion. niimligen att kanalisera riskvilligt kapital till 
niiringslivet. För att stimulansiitgiirderna skall f{t avst•dd effekt mi1ste dessa 
vara s{i kraftfullt utformade. att diirav tydligt framg{Ir en klar viljeinriktning 
från statsmakternas sida att riitta till den nuvarandt' diskrimineringen i 
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skattehiinseende av aktier jiimfört med andra mera gynnsamt behandlade 
placeringar. Endast diirigcnom kan förtroendet för och viljan att placera i 
aktier ilterstiillas i s<i stor utsträckning att n{1gon mera betydande iiverflytt
ning av sparandet till aktier verkligen kommer till st~tnd. 

S1·e11ska fo11dh1111dlarefi.ire11i11ge11 anför: 

Slutligen vill styrelsen understryka den centrala roll som aktiemarknaden 
har i en marknadsekonomi. Den har en viktig roll som förmedlare av 
riskvilligt kapital och ocks<"1 som miitare av de villkor och utsikter som ri1der 
för fiiretagsamheten. Utvecklingen mot det siimrL' - liigre lönsamhet. 
stagnerande eller siinkt avkastning. försiimrad soliditet, ofiiriindrat hörsviir
de i mer iin tio t1r trots kraftig inflation osv. - måste brytas. annars kommer 
aktiemarknaden inte att kunna fungera Uingre. Oavsett \'ilka rdormer 
betriiffande företagens försiirjning med eget kapital som pä längre sikt kan 
komma till sti'md är dL't viktigt att Mgärdcr vidtages 1111 för att siinka 
företagens kostnader for anskaffning av riskvilligt kapital samtidigt som 
avkastningen efter skatt pil detta kapital i enskilda personers eller 
institutioners hiinder förbiittras. 

/\kti<'.fi·iimja11det anfiir: 

Under flera i1r torde hushållen ha varit ncttosiiljare av aktier. Det är 
angeliiget att denna utveckling snabbt hryts. Enligt d1r bcdiimning skulle ett 
uppskov med åtgiirder fiir att mildra diskrimineringen av aktiesparandet ff1 
starkt negativa effekter. - - -

Efter en l{rng sammanhiingande period av sjunkande soliditet för 
börsföretagen och negativ direktavkastning pii aktier står aktiemarknaden 
sannolikt inför ett avgörande. Om Sverige nu inte följer övriga europeiska 
liindcr och genomför liittnader i beskattningen av aktier i syfte att öka 
tillgi'ingen pii riskkapital för företagen och stimulera hushöllcn att spara i 
aktier torde det fä mycket allvarliga verkningar p{1 aktiemarknaden. - - -

Vikten av omedelbara Mgiirder framhillls iiven avfullmiiktige i rikshanken. 

som anför att man dock knappast kan viinta sig ni'igon pliitslig och 

accentuerad ökning i tillgängen p<I riskkapital. FAR.. LR F. NSIJ. som anför 

att det framstär som ett minimum att det framlagda förslaget nu genomförs 

och presenteras för allrniinheten som ett första steg till duhhclheskattningcns 

avskaffande samt att kornmittens fortsatta arbete pi'iskyndas. strrclsc11 for 

Stockholms fondbörs, S1·mska företagares rik.1förb11nd. ,'\drokatsa111/i111det. 

som anför att det kommer att leda till en kraftig negativ reaktion och kan helt 

rasera förtroendet för aktier som sparform. om stimulanser uteblir eller av 

aktiemarknaden uppfattas som obetydliga. S1•eriges fi11a11s1111alytikers fi"ire

ning och Srerigcs viirdepappa.1fo11das fiirening, som anför: 

Konsekvensen av att riskkapitalmarknaclens kapitalförsörjningsfunktion 
avstannar blir att den svenska ekonomin oavsiktligt förs in i ett Wgc. där 
niiringslivets riskkapital mt1ste fördelas via administrativa eller politiska 
beslut. 

Mot bakgrund hiirav vill Sveriges viirdepappcrsfonders förening under
stryka den yttersta vikten av att en reformering av aktieplateranclcts 
beskattning nu kommer till st[111cl. -- -
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Sammanfattningsvis vill föreningen framhi11la den absoluta niidv:indighe
tcn av att en förändring i aktiebeskattningen nu kommer till st{1nd. 
Aktieplacerarna har under senare [1r funnit aktier allt mindre attraktivt som 
plaeeringsalternativ: en följd hiirav har för aktiefonderna blivit en markant 
ökad andelsåterlösen. vilket viil torde spegla husht11lens attityd til! aktie
marknaden i sin helhet. 

·' Den närmare utformningen 

Ka111111arrii11c11 i S1111d.1Tal/ anför att den förslagna provisoriska lagstiftning

en inte föranleder nilgon erinran fr;ln de synpunkter kammarriittcn har att 

företräda. 

Kommittens uppfattning att liittnaderna i ett provisoriskt system skall 

liiggas pit aktieiigarniva och inte pii bolagsnivt1 delas av flertalet av de 

rernissinstanser som har uttalat sig i fd\gan. niimligen liinsstyrl'lsen i 

Götl'borgs och Bohus liin, som uttalar att de frt1gor som först m[1stc överviigas 

i motsatt fall är invecklade och av fundamental betydelse för aktiebolagsbe

skattningen. 1\kticfriimjandct. som anför att skatteliittnad hos akticiigarna 

ocksft torde vara långt mer effektiv för att i1stadkomma en spridning av 

aktieiigandet. 1\d1·okatsmnfi11ulct och S1·crigcsji11a11s1111aly1ikcrsfiireni11g. En 

annan mening redovisas av RR\i, som niimner lättnader vid de utdelande 

bolagens beskattning som exempel pf1 atgiirder som iir att föredra i nuliiget. 

eftersom de iir viil ägnade att tillgodose de {1syftade m{ilen och samtidigt 

innebär endast begränsade ingrepp i nuvarande skattesystem. varför de kan 

antas medföra i stort sett ofödndrad belastning p[1 skatteadministratio

nen. 

F11//111iiktigc i riksbanken anför. efter att ha redogjort för kommittens 

stiillningstagande: 

Kommitten avvisar dock inte tanken att p{1 sikt priiva L'tt system med 
lättnader i bolagsskattcn. I förliingningen av ett sädant system kan man enligt 
fullmiiktige tiinka sig ett totalt avskaffande av holagsskatten. En sf1clan {itgiircl 
skulle inncbiira en viisentlig förstiirkning av bnlagens soliditet. Ett eventuellt 
avskaffande av holagsskatten i framtiden m[1ste dock ses i sammanhang med 
hur beskattningen av arbete och kapital utformas. " 

Vad beträffar den närmare utformningen av skattelättnaderna finns bland 

remissinstanserna förespråkare för bt1de utdelningsavdrag. modell A och 

modell B. 

fit!lmiiktige i riksbanken ankir: 

Fullmäktige har vid jämförelsen mellan de olika systemen för att 
i1stadkomma en liittnad i dubbelheskattningen p<I aktieiigarniv[1 funnit att ett 
system med skattereduktion har ncra svagheter. rullmiiktige stiiller sig 
därför tveksamma till den av kommitten gjorda avviigningen att ett s{1dant 
system vore att föredraga framför ett med avdrag fri'tn utdelningsinkomsten. 
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Systemet med skattereduktion iir Mde krimgligt och sviiriiversbdligt. En 
risk finns att stimulanseffekterna motverkas av att inkomsttagarna fiir sviirt 
att överblicka konsekvenserna av de föreslagna f1tgiirderna. Detta gföler 
kanske siirskilt inkomsttagare som tidigare saknar aktieinnehav. Ett system 
med avdrag fr{m utdelningsinkomsten är enklare att se effekterna av och mer 
överskådligt. 

Ett skattereduktionssystem enligt modell A har vidare nackdelen att det 
påverkar skatteuttaget p;I vanlig inkomst. En inkomstökning kan niimligen i 
detta system medföra att reduktionssatsen p:1 utddningsinkomstcr faller s{1 
att skattereduktionen minskas. Diirigenom {1stadkoms en icke åsyftad 
skärpning i skatteprogressiviteten för vanlig inknmst. Samordningen med 
sparavdragct mäste oeksii av praktiska skäl lösas schablonmiissigt i skatte
reduktionssystcmct, vilket kan ge upphov till mindre tillfredsställande 
resultat. Vid avdrag fritn utdelningsinkomsten ger samordningen med 
sparavdraget inte upphov till n[1gra svitrigheter av detta slag. 

Fullmiiktigc anser att ett avtrappat utdelningsavdrag av ungefär det slag 
som redovisas i utredningen borde vara att föredra. Detta skulle kunna ges en 
enkel komtruktion med ett grundavdrag i botten och med ett avdrag av t. ex. 
storleken 1tJ till 20 l,'(- pii den eld av utdelningsinkomsten som överstiger 
grundavdraget. Friin stimulanssynpunkt torde ett st1dant system vara 
förddaktigt genom att det ger viktiga grupper av hush;lll som tidigare saknar 
eller har smit aktieinnehav incitament till en ökad placering i riskkapital. Ett 
avdragssystem hör - riitt avpassat - i övrigt kunna ge samma stimulansef
fekter som ett skattereduktionssystem. 

Fullmäktige i riksgii/dskomoret finner modell A och modell R i stort sett 

likvärda. varvid en ökad svi1righet att överblicka effekterna av modd! A kan 

uppvägas av att denna modell frfm incitamentssynpunkt kan ha sti'lrre 

fördelar iin modell 8. 

Bankinspcktionen anför: 

Kommitten har lagt fram tvii alternativa lösningar. Enligt bankinspektio
nens mening kan bi1da förslagen i och för sig läggas till grund för en 
lagstiftning av provisorisk karakttir. Ht1da alternatiwn leder till i hurndsak 
lika stor total skattereduktion. Enligt inspektionens mening biir man viilja 
det alternativ som har den starkaste stimulanseffekten. Från den synpunkten 
anser inspektionen att det s. k. 8-alternativet iir att föredra. Detta alternativ 
synes dessutom ha fördelen av att vara n[1got enklare att tilliimpa. 

RRV betonar att önskemålet om snara effekter pi1 tillgfmgen p;"i riskvilligt 

kapital hör renodlas. siirskilt i en prnvisoriesituation och att andra 

synpunkter. t. ex. allmänt beskattnings- och fördelningspolitiska. för anses ; 

vara av underordnat intresse. Det gäller. enligt RRV:s mening. att finna en 

lösning som pä enklast möjliga siitt tillgodoser hurndsyftet. Det iir för det 

första v[isentligt att så längt som möjligt undvika att införa tillfälliga 

skatteadministrativa rutiner som iir komplicerade och som riir stora grupper. 

För det andra bör. som kommitten sjiilv framhMlcr, provisoriet ges en 

llexibel utformning med avseende pii de senare slutliga förslagen vilka inte 

bör föregripas. Kommittens förslag innehiir att ytterligare ett regel komplex 

gällande ett stort antal skattskyldiga tillförs skattesystemet. :-.Jya regler kan 
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komma inom kort. RRV anser att kommitten mot denna bakgrund borde ha 

övervägt enklare provisorier och niimner som exempel - förutom lä!!nader 

vid de utdelande bolagens beskattning - ökat sparavdrag (oavsett sparform 

eller enbart avseende utdelningar) samt ökat sparavdrag. 

RSV anför: 

Rent allmiint vill RSV framhMla att tanken att ge stimulans genom 
reduktion av skatten är tåniskt oHimplig. F. n. finns tre olika former av 
skattereduktion. nämligen skattereduktion enligt 2 ~ 4 mom. uppbiirdslagen 
(UBL). särskild skatten.:duktion enligt 2 § 5 mom. UBL och sparskattere
duktion enligt särskild lag härom ( 1978:423 ). Att tillföra ytterligare en form 
är redan i sig självt en ytterligare komplikation av skattesystemet. I fartill 
kommer att ingen av de nu föreslagna varianterna kan siigas uppfylla det 
grundHiggande kravet fiir en faktor av detta slag. nämligen att vara enkel att 
beriikna - nagot som bl. a. motverkar dl'SS avsedda stimulanseffekt och 
orsakar informationsproblem. De föreslagna lösningarna m;'\stc således 
betecknas som krtmgliga och kräver stora administrativa insatser för att 
kunna hanteras riktigt. Siirskilt giiller detta alternativ A. Mot att genomföra 
n{1got av dem talar också att det skulle bli iinnu sv{1rare för berörda 
skattskyldiga än det redan iir att bedkna sin slutliga skatt. Det är 
otillfredsstiillande att den skattskyldige inte utan hjiilp av experter eller 
myndigheter kan bcriikna sin skatt. 

Av nu anförda skäl anser RSV att ingen av de föreslagna lösningarna biir 
genomföras. 

Om en stimulans av aktiesparandet ändå anses höra genomföras enligt 
något av alternativen anser RSV det nödvändigt att ;\stadkomma ett system 
diir underlaget för skattereduktionen kan fastställas p<'t ett enklare sätt. Ett 
krav iir diirvid att hiinsyn inte skall tas till det s. k. sparavdraget. 

En minoritet vid RSVanser att RSV bort inskränka sig till att i sitt yttrande. 

på sätt nu skett. redovisa de inviindningar som frfm skatteadministrativa 

synpunkter kan göras mot förslaget utan att ta ställning till om förslaget bör 

genomföras eller ej. 

Även allmii1111a om/J11det j("ir mellanko111m1111ala 111ål ifriigasätter om inte ett 

avdrag vore alt föredra trots de fördelningspolitiska aspekterna. eftersom 

nya arbetsuppgifter. delvis av komplicerad natur. läggs pi\ skattemyndighe

terna i bilda modellerna samt pftpekar att samtidig förekomst av riitten till 

avdrag för viss utdelning och av kommitten föreslagna skattcliittnader kan 

leda till att vinsten i ett bolag kan komma att underkastas liigre total 

beskattning iin andra inkomster. Införandet av ett permanent avriiknings

system torde diirför aktualisera ett ställningstagande till huruvida nuvarande 

riitt till avdrag för liimnad utdelning skall finnas kvar. 

Uinsstyrel.l"t'n i Stockholms län anför: 

Till att börja med vill länsstyrelsen kraftigt understryka vikten av att n)'a 
eller ändrade regler i skattelagstiftningen blir s~l enkla som möjligt. De bör 
vara liitta att förslit för de skattskyldiga och enkla att tillämpa för 
skattemyndigheterna. Siirskilt viktigt iir detta i fdtga om regler som heriir ett 
stort antal skattskyldiga. 
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De bäda moclelkr som i betiinkandct förs fram för att via beskattningen 
stimulera aktiesparandet kan inte anSl'S uppfylla det krav p:'1 enkelhet som 
mästc stiillas. I modell;\ knyts skattestimulansen till den totala beskattnings
bara inkomsten. Detta innebär bl. a. att alla iindringar av taxeringen leder till 
att iivcn skattereduktionen mi1ste iindras. Att relatera stimulansen till enbart 
utdclningsinknmsten. som i modell B, iir diirför avgjort biittrc frfm 
administrativ synpunkt. Liksom i modell A kompliceras dock förfarandet av 
att storleken av skattcn.:duktinnen görs beroende av om och i vilken 
utstriickning sparavdragct utnyttjats för utdclningsinkomstcr. Det särskilda 
stiillningstagande och den beriikning det mi\nga gånger innchiir att b~akta 
sparavdraget gör att iiven modellen 13. med den utformning den ft1tt av 
kommitten. blir alltför komplicerad att tilliimpa. - - -

Skall aktiesparandet stimuleras via beskattningen bör det allts;I ske genom 
regler som iir betydligt enklare att tillämpa än de kommitten föreslår. Inte 
minst giiller detta mot bakgrund av att reglerna iir avsedda att vara 
provisoriska. Särskilda rutiner med ett betydande merarbete skulle annars 
under ett par {1r behöva tillskapas si1viil vid den manuella granskningen som 
vid databearbetningen för att sedan kanske avlösas av helt andra regler. 

Förslaget iir avsett att vara ett steg på viig mot ett avräkningssystem av 
EG-modell. Anses särskilda stimulansMgärder nödviindiga fram till dess en 
definitiv omltiggning av akticvinstbökattningen har skett hi)r det cfterstrii
vas att astadkomma detta med si1 enkla medel som möjligt. Eftersom ett 
provisoriskt system som har effekter liknande de i avriikning:ssystcmet di\ inte 
står att finna bör man enligt länsstyrelsens mening söka anknyta till redan 
befintliga regler. Fr<tn den utg{mgspunkten ser liinsstyrelscn helst att 
skattcfondsparandet görs mer attraktivt genom att procentsatsen för 
skattereduktion här höjs. 

Anses det ändå niidviindigt att införa en ny metod vill liinsstyrclsen förorda 
en skattereduktion enligt modell B, men utan anknytning till sparavdragct. 
Som kommittl'n anför - - - kan detta i vissa fall ge en "överstimulans". I 
enkelhetens intresse biir dock en si\dan konsekvens kunna accepteras. 
siirsk ilt som den uppst[1r en hart vid relativt låga utdelningsinkomstcr. Med en 
si'ldan metod skulle taxeringsniimndens Mgärd kunna inskränkas till att ange 
utdelningsinkomstcns storlek. 

Ytterligare en metod som kan iivcrviigas iir att ha ett utdelningsavdrag vid 
sidan av sparavdraget. För att inte fä de effekter med att medel investerade i 
aktier flyttas över till banksparande. som kommitten pätalar - - -, så torde 
det vara ni)dviindigt att utnyttja sparavdraget för utdclningsinknmstcr sedan 
utdelningsavdragct utnyttjats fullt ut. 

Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen de metoder för stimulans av 
aktiesparandet som kommitten för fram alltför komplicerade för att 
anviindas under en kort iiverg;lngsperiod. Uinsstyrclsen föresliir att stimu
lansen i stiillet utformas efter nilgon av de förenklade metoder som ovan 
redovisats. 

Liinss1vre/sen i Södcrman/111uls liin anför: 

Länsstyrelsen ifri\gasiittcr om iindringar som rör de principiella grunderna 
i beskattningen bör ske genom provisorier. som skall utformas med sikte pi1 
att senare kunna anpassas till mera li"mgsiktiga iindringar. Fiir aktieplacerare 
m. Il måste det naturligtvis vara av vital betydelse att veta att skattereglerna 
inte kommer att iinclras igen pii ett mera drastiskt sätt om n:'.1got eller några år. 
I.iinsstyrl'isen menar därför att kortsiktiga stimulansiitgiirdcr i stiillet bör 



Prop. 1980/81 :39 17 

ansluta till de ittgiirder av S<
0

1dant slag som redan existerar. Andringar som riir 
de mera fundamentala principerna i systemet hör fa anst;i till dess förslag till 
permanenta lagstirtningsi'1tgiirder föreligger nch kan diskuteras. - - -

Uinsstyrelsen bedömer b:kla modellerna som administrati\·t sv{1rhanterli
ga. Eftersom systemet iir avsett att fungera som ett provisorium under n;igra 
fä iir. borde det utformas s:i att taxeringsniimndernas och de lokala 
skattemyndigheternas arbetsrutiner inte försvf1ras i onödan. Ingen av de 
föreslagna modellerna iir utifrän denna utgi·111gsp11nkt siirskilt liimplig. Vid 
deklarationsgranskningcn tillkommer ytterligare ett administrativt arbets
moment. Redan nu upplevs miingden av administrativa göromäl som 
besviirandc eftersom tiden inte riicker till för en adekvat materiell 
granskning. 

Utriikningen av skattereduktionen kan i normala fall ske maskinellt pii 
grundval av taxcringsniimndcns noteringar pf1 deklarationen. Eftersom 
skattereduktionen inte kan beaktas i den preliminiira skatten for man räkna 
med ett inte ringa antal fall av jiimkningsansökningar och ansökningar om 
förtidsrestitutinn. I dessa fall tillkommer ett iikat arbete för de lokala 
skattemyndigheterna med manuella utriikningar. 'l'tterligare merarbete kan 
påräknas i de fall di1 skattereduktionen av förbiseende inte tillgodoförts i 
normal ordning utan rättelse mäste ske genom beslut enligt 72 a ~taxerings
lagen. Risken för fel av sistniimnda slag m:lste bediimas som ganska stor vid 
denna typ av undantagsrutiner. 

Mocfrll /\ är utan tvivel det alternativ som är svi1rast att acceptera. 
Anknytningen till beskattningsbar inkomst fi'ir anses direkt nliimplig bl. a. 
diirför att varje iindring av taxeringen ocks;\ p;iverkar beriikningsunderlaget 
och sitlecles föranleder omriikning av skattereduktionen. Modellen är iiven 
olämplig ur den synvinkeln att elen favoriserar skattskyldiga med enbart 
utdelningsinkomster jämfört med dem som även har inkomster av andra slag. 
Personer som med hjälp av stora undcrskottsavdrag kan reducera sin 
beskattningsbara inkomst skulle ocks~1 fö ohcriittigade faviirer med denna 
modell. 

I 111otlc/l R iir svagheterna mindre iögonfallande. Modellen har inte alla de 
nackdelar som iir förknippade med modd I A. och torde ocks;) vara enklare 
att först[1 för ek skattskyldiga. Samordningen med sparavdraget iir dock en 
komplikation som föranleder ett avseviirt merarbete för taxerarna. Ett 
slopande av kravet p[1 denna samordning skulle givetvis i hög grad förenkla 
hanteringen men leder som kommitten p<ipekar till en "överstimulans" i 
vissa liigen. 

Ett tredje alternativ som kommitten iiverviigt men förkastat iir ett 
utdclningsavdrag vid sidan av sparavdraget. Kommittens huvudmotiv friratt 
förkasta detta alternativ synes vara att det inte överensstiimmer med 
inkomstprofilen vid ett permanent a\Tiikningssystem. Enligt liinsstyrelsens 
uppfattning skulle ett utdclningsavdrag, konstruerat som ett fast schablon
avdrag. fdn administrativ synpunkt vara klart biittrc iin ett system med 
skattereduktion. Genom ett schablonavdrag av en storleksordning som 
ungefär motsvarar det nuvarande sparavdraget skulle mindre utdelningsin
komster helt elimineras vilket underliittar taxeringsarhetet. Samordningen 
med sparavdraget kan Himpligen utformas pil sil sätt att utcklningsinkomster 
som överstiger utdelningsavdraget liiggs samman med övriga intäkter av 
kapital, varefter sparavclraget för utnyttjas pil vanligt siitt. 

Stimulamt'ffckten med ett utdelningsavdrag biir vara lihiirdig med 
skattereduktionen niir det giiller mindrL' aktieinnehav. Denna omstiindighct 

15 Riksdagen /<J80i8J. I sam/. Nr 39 
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m;1ste anses betydelsdull. eftersom o:tt hurndsyrte med i1tgiirderna iir att 
stimulera smi1sparare till att göra aktieplaceringar. 

Uinsstyrelscn anser sammanfattningsvis att b{1da de metoder för stimulans 
av aktiesparandet som knmmitkn föresh'\r iir för komplicerade för att liimpa 
sig som provisorium under en kort iiverg;1ngsperiod. Fr{1n praktisk och 
administrativ synpunkt har liinsstyrelsen bedömt modd\ A som komplicerad 
och sviirhanterlig. Enligt kommitten kan modellen ses som en starkt 
förenklad och schabloniserad form av avriikning. Mot denna bakgrund är det 
inte utan en \'iss oro länsstyrelsen ser fram mot kmnmittens kommande 
förslag till ett permanent avriikningssystem. En jiimförelse mellan modeller
na utfaller till förmtm för modell B. Ett administrativt liimpligare alternativ 
iin de föreslagna iir att införa ett utdelningsavdrag vid taxeringen vid sidan av 
det nuvarande sparavdraget. 

Eftersom förslag till generella lättnader i dubbel beskattningen av aktieut
delningar är att viinta inom en ganska snar framtid iir liinsstyrelsen dock 
principiellt tveksam till att provisoriska liisningar gennmförs över huvud 
taget, eftersom dessa kan lttsa de senare besluten. StimulansMgiirder hör 
diirför enligt länsstyrelsens mening i första hand anknytas till redan befintliga 
system. 

/.ii11s.1·1yrdff11 i Alal111öh11.1· lii11 anför att taxeringsniimnderna under senare 

tid har tillförts allt fler arbetsuppgifter och att det diirför iir angeliiget att 

kommande provisoriska regler för stimulans av aktiesparandet ges en 

utformning som minimerar en ytterligare belastning av taxeringsniirnnderna 

med uppgifter vid sidan av och till förfang för egentlig granskning oeh 

taxering. Regler som inte onödigt försv{1rar beskattningsmyndigheternas 

arhete först{1s ocks{1 liittare av de skattskyldiga och det iir. siirskilt mot 

bakgrund av kommittens ambitioner att siika intressera hush{11len för 

aktiesparande, väsentligt att lagstiftningen blir enkel och liittbegriplig. Enligt 

länsstyrelsens mening uppfyller inte kommittens förslag detta krav. Retr~if

fande modell A anför liinsstyrelsen att det för den som inte känner till att 

modellen är uppbyggd för att så nära som möjligt ge samma effekter som ett 

avriikningssystem - gemene man kommer inte att göra det - 111[1stc vara 

förbryllande med en avtrappning i 36 trappsteg med en början vid en 

beskattningsbar inkomst p{1 36 000 kr. H1 personer pit den inkomstnivån 

torde ha möjligheter att aktiespara. Avtrappningen kunde diirför biirja vid 

80 000 kr., vilket innebär att en del av tabellen (den som upptar 

procentsatserna 45-31) helt kapas bort. Det föreligger en risk att den första 

halvan av tabellen kommer att uppfattas endast som ett medel för ytterligare 

fördelar {it s(1dana personer i goda ekonomiska omstiindigheter som 

redovisar låga beskattningsbara inkomster. Uins~tyrelsen av~tyrkcr den 

föreslagna samordningen och ;'\heropar de skiil som kommitten sjiilv har 

anfört för att godta den överstimulans detta kan medföra samt att regeln 

torde vara svärförstiielig för de skattskyldiga och skulle ge taxeringsmyndig

heterna merarbete. Vidare anser liinsstyrclsen att reduktionsunderlaget av 

administrativa skiil borde beräknas individuellt för makar. i vart fall om 

modell A anviinds. Även om s{1 iir fallet kan emellertid iindringar i ena 
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makens taxering komma att leda till att andra makens skattereduktion 

iindras. I .iinsstyrclsens p[1pekanden om modellerna A och B talar övervii

gande till förm[111 för modell B. Med hiinsyn till att kommitten har funnit 

oöverstigliga hinder föreligga mot att f. n. införa s<iväl ett fullstiindigt som ett 

förenklat avriikningssystem och det kan ifritgasättas om niimna hinder inom 

iiversk{1dlig tid kan bli undanröjda iir det tveksamt om det kan äberopas till 

fiirm{111 för modell A att den har verkningar som ligger ni"ira ett avriiknings

system. Enligt länsstyrelsens mening har vidare kommitten framstiillt 

alternativet med ett utdelningsavdrag i en oförtjiint miirk dager. Ett partiellt 

avdrag p{1 förslagwis 50 c~. med tak vid exempelvis 5 000 kr. för ensamstä

ende och 10 000 kr. gemensamt fiir makar synes ha ett flertal tekniska 

fördelar genom att vara liittförstf1eligt för den skattskyldige. underliitta för 

den skattskyldige och taxeringsmyndighetcrna (den skattskyldige gör 

avdraget i deklarationen orh kan sedan beriikna sin skatt som vanligt pi1 

grundval av den beskattningsbara inkomsten. taxeringsniimnden behöver 

inte vidta n:'1gon (ttgiird. om avdraget iir riitt beriiknat. iindringar i ena 

makens taxering pilverkar inte andra makens sparstimulans). kunna arbetas 

in i 39 * knmmunalskattdagen ( 1928:370) och inte föranleda behov av 

följdiindringar i andra författningar. 

Lii11sstyrelse11 i Göteborgs och Bul111s lii11 anför: 

I .iinsstyrelsen anser för sin del att modell A iir alltför invecklad för att passa 
in i ett provisoriskt system. Den innehaller en komplicerad skala efter viiken 
reduktionssatsen skall beriiknas. Anknytningen till den skattskyldiges 
bcskattningsbara inkomst innebär vidare att skatterL'duktionen iindras om 
taxeringen hiijs eller siinks genom besvär av taxeringsintenclent eller elen 
skattskyldige. 

En annan nackdel med modell A iir att elen ger hög reduktionssats till 
aktieiigarc som har stora utdelningar men läg beskattningsbar inkomst. Den 
som endast har inkomst av aktieutdelning fiir en förMllandevis högre 
skattereduktion iin den som iiven har inkomst av annat slag. exempelvis 
inkomst av tjiinst. En låg beskattningsbar inkomst kan föreligga iiven om 
uldclningsinknmsten iir hög. Den beskattningsbara inkomsten kan s{1ledes 
reducnas genom exempelvis avdrag för underskott i förviirvskiilla. Under
skottet kan i sin tur bero pit ätgiirder som den skattskyldige själv kan styra. 
exempclvi:; avdrag för ned- t'ller avskrivning, giildrfölta m. m. 

Modell Här mera inviindningsfri. Den är enkel och kan varieras på flera 
olika siitt. Kommitten förordar att den utformas som ett svstcm med 
avtrappad skattereduktion utan tak. Detta innebiir att skattereduktionen 
reduceras för högre utdelningsinkomstcr. 1-liirigcnom <tstadkommer man en 
siirskild stimulans i1t smi1sparare. medan fr:"invaron av tak för högre 
utdelningsinkomstcr utgör ett incitament för innehavare av större portföljer 
att öka placeringar i aktier. 

Av de skäl snm här anförts förordar liinsstyrclsen att det provisoriska 
systemet byggs upp efter ek principer som giiller för modell B. 
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Lii11sstyrdsc11 i Jii1111la11ds hin anför: 

Friiga iir om provisoriska iitgiinler som om n:1gra {1r skall avlösas av 
permanenta :ltgiirckr. Syftc:t med nu aktuella {1tgiirder iir att dessa skall fa en 
bred inriktning och n{1 stora grupJK'r av sm:hparare. DL'! iir diirfiir viktigt att 
de materiella reglerna iir enkla. Arbetssituationen för skattemyndigheterna 
iir i dag mycket pressad. Nya skatteregler som kriiver fiirh;Hlandevis stora 
administrativa insatser biir ct:irför inte utan tungt viigande skiil tillskapas. 

Kommitten har lagt fram tvi't modelkr utan att förorda nftgon modell. 
Uinsstyrelsen anser att modell A iir mer invceklad iin modell B. Ingen av de 
föreslagna modellerna uppfyller enligt liinsstyrelsens mening kravet p<'t 
enkelhet. lfada modellerna medför inte oviisentlig administrativ belastning 
pii skattemyndigheterna. Liinsstyrelscn anser diirför att det provisoriska 
systemet inte skall uppbyggas eftc:r n<igon av de principer Sl)m giiller för 
modellerna A eller B. 

Kommitten har - - - diskuterat ett siirskilt avdrag som far giiras endast 
mot utdelningsinkomst. :--Juvarancle sparavdrag iir konstruerat p<"t S.-1 siitl att 
fullt avdrag medges upp till beloppen NOii respektive I 600 kr. Detta 
sparavdrag iir enkelt att förstt1 och innebiir administrativa fördelar genom 
bl. a. att mindre riintebelopp inte behöver kontrolleras. Ett avdrag gynnar i 
princip personer med hiiga marginalskatter. Skattefördelen uppgi'tr dock till 
ett begriinsat belopp. Uinsstyrclsen anser diirfiir att ett siirskilt fast avdrag 
som för göras endast mot viss utdclningsinkomst iir att föredra i stiillet för de 
modeller som angivits av kommitten. 

Ett särskilt sparavdrag för viss utdclningsinkomst leder sannolikt till viss 
omplacering av förmiigenhetstillg;ingar friin bank till aktier och tviirtom. D:·i 
ett väsentligt större antal personer dispnnerar bankmedel ;in aktieinnehav 
torde nettoeffekten av omplaceringarna hli att inte oviiscntliga bankinnehav 
omvandlas till aktiL'innehav. 

Lokala skauemy1lllighcte11 i Swcklw/111s fögderi anför: 

Det kan konstateras att den föreslagna skattereduktionen. oberoende av 
modell. kommer att ugiira ett led i debiteringen och diirmed direkt ingii i 
lokal skattemyndig.hets arbetsområde. Myndigheten finner dock ingen 
anledning att - fritn de synpunkter myndigheten har att flirctriida - helt eller 
delvis g.ä emot förslaget. 

Framtagandet av undcrlagsuppgifterna för skattereduktionen i samband 
med den slutliga taxeringen avses :ivila taxeringsniimnderna. Det kan 1xl 
goda grunder förutsiittas att lokal skattemyndighet blir engagerad i detta 
arbete. friimst i samband med beredning av deklarationerna före datare
gistrering. Till den del tjiifötegranskning (inom RS-organisatitinL'n) sker hos 
lokal skattemyndighet kan arhetshclastningcn öka ytterligare om den 
aktuella reformen genomförs. 

Det iir s{tlunda att konstatera att den redan nu rikhaltiga Ooran av 
arbetsuppgifter som :ivilar såviil taxeringsniimnd som lokal skat!L'myndighet i 
samband med taxeringsarbL'tet tillfiirs ytterligare en betydelsefull och 
grannlaga siidan. 

Vidare frtr förutsiittas att det kan bli aktuellt att ta hiinsvn till skattae
duktion i samband med prcliminärskattearbctet ( preliminiirtax..:ring. 13-
skattejiimkning och förtidst1terbctalning) samt vid exempeh·is fiirhandsut
riikning av skatt Ol:h upplysningsverksamhct gentemot de skattskyldiga. 
Myndigheten föresl<"tr att de föreslagna stimulans{1tgiirderna inte ska beaktas 
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ex officio vid prdiminiirskattearbetct utan L'ndast d~i skattskyldig begiir det. 
Även omdebiteringsarbetet pi1verkas. '.\fan kan oeksi"i ifri1gasiitta om 
riittclser av felaktiga taxeringsbeslut pt1 denna punkt skall rymmas inom en 
utvidgad 72 a ~ taxeringslagen ( l 95'1:623) och diirmed tillhiira lokal skatte
myndighets arbetsuppgifter. 

Rent allmänt kan konstateras att förmiigenhL'tsinneha\· och diirmccl 
aktieinnehav iir relativt rikligt fiii"ekl111ll11ande i Stockholm (med koncentra
tion till vissa församligar). Omfattningen av skattereduktionsarhctct torde 
diirmt'd, uttryckt i antal fall, bli fö1fo'1lla11devis betydande i StlKklwlrn. 

Vad ett genlimförande av det aktuella utredningsförslagct skulle inncbiira i 
fr<lga om merarbete i skilda sammanhang iir sv;'\rt att i dag avgiira. Diirmcd iir 
det ocks;I s\·~lrt att bedöma vad ett gulllmförande kan betyda i fr{1ga om 
tids:Hg:[mg och diirmed personalinsats. Till den fr<igan torde anledning finnas 
att Mcrkomma niir konsekvenserna p;'1 olika punkter av ett införande av 
tkssa stimulansiltgiirder biittre kan överblickas. 

Lö11sp11rdelt'gmio11c11 anför att modell A tPrde ur incitamentssynvinkl'I ha 

större fördelar iin modell B men kunna förorsaka ett visst merarbetc för 

taxeringsmyndigheterna genom att skattereduktionen m<"iste riiknas om vid 

ändrad taxering. 

Fiire11i11ge11 Sn'rigcs ji:igdcritiii11s1011ii11 anför: 

De f. n. mycket krangliga regler som gäller fijr taxering. debitering och 
uppbiird nlL'dför att arbetsbelastningen hns lukal skattc.:myndighet iir mycket 
påfrestande. De fiirc.:slagna skattereduktionsrc.:glerna ( mmkll A och R) iir 
alltför invec.:kladc för att passa in i ett pnivisuriskt och iinnu mindre i ett 
permanent system. Som exempel kan niimnas att en iindring av den 
skattskylcliges beskattningsbara inkomst innebiir att skattereduktionen 
enligt modell A m11ste ändras. Arbetet med skattereduktion medför även 
merarbc.:te för deklarationsgranskaren och för personal som handliigger 
omdebiteringsiirenden. Arbetet med jiimkning av preliminiir skatt. debite
ring av B-skatt m. m. p;lverkas iiven av skatterL·duktionsreglcrna. 

föreningen anser diirför att de föreslagna reduktionsreglcrna (modell J\ 
och 8) är alltför invecklade friratt passa in i ett provisoriskt system. De av 
utredningen - - - beskrivna förslagen för samordningen med ett fixt 
utdclningsavdrag med sparavdraget iir däremot liittare att administrcra nch 
iir dessutom tekniskt betydligt enklare. 

En il\' m[Ilsiittningarna mL·d de för aktiL·sparande fiireslagna stimulans;lt
giirderna iir att de skall nä st1 m;'111ga skattskyldiga som möjligt. Detta giiller 
s;1viil systemet med reduktionsregk:r som ett fixt utdelningsavdrag. Oavsett 
vilket av förslagen som gennmförs. medför det emellertid yttl'rligare 
arbetsuppgiftc.:r för lokal skattemyndighet ( deklarationsgranskning. skatte
jiimkning. debitering. omdebitering m. m. ). Som tidigarL' niimnts iir 
arbetssituationen hos lokal skattemyndighet fiir niirvarande mycket pMres
tande. Varje ny arbetsuppgift som tillförs myndigheten utan personalför
stiirkning medför diirför en lllnprioritering av myndighetens arbetsuppgifter. 
Vissa arbetsuppgifter mtiste emellertid genomföras, exempelvis utsändandet 
av preliminiira skattsedlar. jiimkningsheslut. kolumniindringar. skattsedlar 
pi1 slutlig skatt. röstkort etc. För att klara av dessa arbetsuppgifter m{1ste 
lokala skattemyndigheten diirfiir minska den offensiva verksamheten s;\som 
taxeringsbesök. taxeringsniimndsrevisioner. kiillskattekontroll etc. Detta 
medför i sin tur betydande inkomsthnrtfrtll i skattemedl'I för statsverket. 
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Skall stimulans m· aktiesparande ske genom liittnadcr vid beskattning av 
hushällens utcklningsinkomster förordar föreningen att detta sker genom 
samordning av ett fixt utdelningsavdrag med sparavdraget. Föreningen 
understryker emellertid med skiirpa behovet av resursförstiirkning för varje 
ny arbetsuppgift som tillförs myndigheten. Tillförs arbetsuppgifti.:n mt~d 
aktiesparandet måste lokal skattemyndighets personal utökas för att 
arbetsuppgifterna i övrigt inte skall iiventyras p~i siitt ovan skisserats. 

l.RF anför: 

Vad gäller skattcliittnaderna för utdelningsinkomster synL'S de tv{1 
föreslagna modellerna till skattereduktion vara likviircliga niir det giillcr 
anpassbarhetcn till en mer l~lngsiktig lösning. Eftersom det rör sig om ett 
provisorium bör förslaget vara enkclt att tilliimpa. Sett ur den aspekten iir 
enligt delegationens uppfattning modell B att föredra. A-modellen förutsiit
tcr bl. a. iirliga korrigeringar i takt med iimlringarna i den int1ationsskycldade 
inkomstskattcskalan. 

Enligt förslaget skall en anpassning ske till sparavdraget i de fall 
skattereduktion medges för utdelningsinkomst. Dclegationcn anser att en 
sf1dan anpassning. som utgör en administrativ komplikation. kan undvaras i 
det provisorium som det hiir iir fräga om. 

NS/) anför: 

Skattedelegationen delar kommittens uppfattning att en provisorisk 
lagstiftning nlilste vara enkel och liittbegriplig. Alternativet A. schablonmiis
sigt utformat sttsom halv avriikning. har den principiella fördelen att 
skatteförändringen knyts till iigarens inkomstförhfdlanden. Ser man utdel
ningen som jämställd med riinta är angivna förh{1llandet sakligt motiverat. 
B-förslaget som endast anknyter till utdelningens storlek kan från tilliimp
nings- och informationssynpunkt siigas vara enklare. Skattedelegationen 
finner emellertid att om den framtida beskattningen ges den innebörd som 
delegationen förordat, alternativ A naturligare anknyter till en s{1dan 
fortsiittning av lagstiftningsarbetet och tillstyrker alternativ A. - - -

De tvtt alternativförslagen förutsiitter inte n~'\grn iindrade deklarationsru
tiner. Vad skatteadministrationen har att utföra iir att komplettera nuvaran
de uppgifter med en notering av utdelningen pä svenska hörsnotcrallc aktier. 
Med denna som utg{rngspunkt skall den slutliga skatten uträknas pi1 
maskinell viig. Tilliimpningen förutsiitter s[1lunda endast några föriindrade 
rutiner vilka handhas av tjiinstemiin. Stora liindcr som Frankrike, Storbri
tannien och Viisttyskland vilka tilliimpar avrii~ningssystcmet har uppenbar
ligen löst den diirmed förenade administrativa uppgiften. 

Vad betriiffar den skattskyldiges möjligheter att utriikna sin skatt försv<'1rar 
alternativ A inte detta i jiimförelse med nuliiget. Den skattskyldige utriiknar 
sin skatt p{t vanligt siitt och kan diirefter i en tabell finna det belopp vad med 
den utriiknade skatten skall minskas. 

Skånes handelskammarc förordar att utdelningsinkomster upp till 4 000 

kr. görs helt skattefria för fysiska personer och att utdelningsinkomstcr 

diirutiivcr blir föremäl för skattereduktion i princip enligt modell 8. En 

liknande kombination förordas av Aktiej'riimjandtt. som anser att ett 

utdelningsavdrag pi1 I Otlll kr. skulle undcrliitta btide l"ör smäsparare och l'i:ir 

skattemyndigheterna. samt att. i valet mellan reduktionsmodeller för belopp 
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däröver. för modcll A talar att det nära ansluter till vad som ti!Himpas inom 

EG och för alternativ B att d.::t torde vara nf1got mcr Hittfattligt och 

okomplicerat. Acfrokatsam_fi11u/e1. som för skattereduktion.::n förnrdar 

modell A eftersom denna till sina verkningar biisr iiverenssliimmer med ell 

avriikningssystem som samfundet föresprilkar som permancnt liisning och 

anser att förslagct om samordning intc bör genomforas dt1 dcn övcrstimulans 

som kan uppkomma fördaller vara av begriinsad riickvidd medan en 

samordning skulle viiscntligr komplicera besk<lrtningsreglerna. och Ak1ie.1p11-

rama. som förordar modell A eftcrsom den ger störrc effckter i liigre 

inkomstskikt och diirmed iir mera smitspararinriktad och har riittvisare 

fördelningspolitisk priigcl. 

S1·c11ska fo11dha11dlarcfiirc11i11ge11 anför: 

Vad betriiffar dc alternativa modcller som utredningen presentcrat bör 
modell A viil.jas med hänsyn till att denna kommer niirmast ett fullt 
gcnomfört avriikningssystem. för att svenska företag skall kunna vara 
internationellt kon kurrcnskraftiga niir det gäller kostnader för anskaffningen 
av kapital är det ytterst viktigt all det svenska systemet för beskattning ;iv 
företag och aktieägande sa niira som möjligt ansluter sig till det i stort sett 
enhetliga system som utvecklats inom EG. S~1som kommitten påpekat har 
flertalet av EG-liindcrna genomfört avseviirda lindringar av dubbelbeskatt
ningen. Även i Norge har si1Llana föriindringar genomförts under senare {tr 
och i september i lir har i Finland framlagts ctt förslag till lindringar av 
förmögenhetsskatten och av duhhelheskattningen av bolag. 

Förord åt modell A mot den bakgrunden att den återspeglar det inom EG 

tilliimpacle systemet ges ocksä av SACO!SU. styrelsen för Stockholms 

fondbörs. Sverig<'s.fina11.1·a1wlytikersfiirc11i11g. som understryker vikten av att 

lindringen utformas st1 att alla aktieiigande husht1ll stimuleras till ökar 

aktici"igande. eftersom stimulansen skulle bortfalla för en hushållsgrupp vars 

beteende har ett betydande inflytande pä aktiemarknaden och som f. ö. 

torde ha varit nettnsiiljare under senare {1r. om lindringen endast skulle giilla 

begriinsade innehav. och Srl'riges 1·ärclcpappa.1fo11ders fiirming. 

S1·enska företagares rik.1förh111u/ förordar modell A, dkrsom skatteför

iindringen knyts till ägarens inkomstförhi"tllanden och den niirmare anknyter 

till det fortsatta lagstiftningsarhetet. och anser att den föreslagna samord

ningen med spann·draget kan undvaras. dt1 någon risk for överstimulans inre 

föreligger. regeln skulle komplicera beskattningen och provisoriet skall 

tillämpas bara n[1got enstaka heskattningstir. Modell B förordas av S1·cm

ka sparbanksföreningcn, som anför att modellen har sm;\spararinriktning. iir 

enkel och diirför viil liimpar sig för ett provisoriskt system. 

TOR anför: 

TOR vill understryka angeliigenhetcn av cnkelhet vid införandet av ett 
system för lindring i dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. i synnerhet 
vid provisoriska regler. Skall en ordning tillämpas enbart för ctt fatal i'lr. kan 
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man inte hcgiira vare sig av skattskyldiga eller hcskattningsmyndighetcr. att 
de skall behöva siitta sig in i ett komplicerat system. Till det kommer att de 
skattskyldiga hiir kunna beriikna sin skatt utan alltför stor omg;"ir1g. TOR 
finner att de tvii förslag med skattereduktion som kllmmitten framlagt var fiir 
sig iir tilliimpliga. Enligt TOR:s mening biir dock snarare nllldcll B viiljas 
framför modell A. I modell B iir niimligen reduktionssatscn inte beroende av 
den totala beskattningsbara inkomsten. varför en ändring av taxcringL'n inte 
kommer att föranleda iindrat reduktionsbelnpp. Vidare m;\stc för de 
skattskyldiga en bcriikning av skattereduktionen med tilliimpning av modell 
B framsti1 som v:isentligt enklare iin modell A. 

TOR delar kommittens uppfattning. att man av praktiska skiil hör hllrtsc 
frän aktieutdelningar i det fall den sammanlagda summan av dessa 
understiger 100 kronor. Diiremot anser TOR att fi.irslaget hetriiffande 
uppdelning av ckt s. k. sparavdragct komplicerar systemet i alltfiir hög grad. 
I ett provisoriskt system biir man kunna borbe frim sparavdraget alternativt 
avriikna sparavdraget i första hand fr;·1n övriga kapitalintiikter. 

Förslaget om höjning av schablonavdraget fn'111 realisationsvinst vid 

försiiljning av s. k. iildre aktier tillstyrks eller liimnas utan erinran av 

f111/111iiktigc i rikshunkm. banki11.1pek1io11c11. UR.V, /iinsstrrclscrna i S1ock

ho/111s. Siidcrm1111/a11ds och Jii1111/a11ds /ii11, NSD. Si·crigcs ji11u11.rn11aly1ika1· 

förening. som anför att det dock iir angeliiget att utredningsarbctet fortsiitts 

med inriktning p{1 att rinna ett system i vilket endast reala 11eh inte nominella 

viirdestegringar beskattas. och TOH. 

Större hiijning frircsli1s av flera rcmissinstanscr. till 4 000 kr. av LRF, 

1\kticf rc/111ju11de1, Si ·c11skc1 .fi111dha11dlanj/irc11 i11gc11. S1 ·ensk u spar/){111 k.1ji'irc-

11i11gm och Ak.1iespc1ram11, som framh:'iller all det fortsatta arbetet bör 

inriktas p~t att finna praktiska tekniska liisningar nch undanröja de 

inliisningscffektcr s11m uppsti1r till följd av den nuvarande tviti"trsgriinscn. till 

4 uon kr. eller 5 0110 kr. av S1·aiges 1·iirdl!{~llflflC/".\f011ders j('irening. som vill 

fästa uppmiirksamheten pi1 den inkonsekvens som finns mellan schablonav

draget för kapitalinkomster tich avdraget för realisationsvinster vad avser 

äkta makars beskattning. samt till 5 000 kr. av Sk.t/11es h1111dl'isk1111111111rc och 

S1·e11.1k i11dusrrifåre11i11g. Även strrelscn .får Stockho/111s j()//dbiirs, A<frnkat

samfundct och SH 10 ·- Familjeförewgen. som ocksi1 föresl{Ir att initialperio

den vid realisationsvinstbeskattningen förkortas till ett {i1'. förespri1kar en 

större höjning iin den kommitten har föreslagit men angn inte n~igot 

belopp. 

4 Särskilda frågor 

Några rcmissinstanser tar upp fr<'1gor som siirskilt avser aktiefonder. 

diiribland b1111ki11spektione11. som anför: 

De skiil som anförts för allmiinna stimulans{1tgiirder för aktiesparande gör 
sig inte minst giillande betriiffandc sparande i aktiefondsandelar. I samman
hanget hiir beaktas att denna form för aktivt sparande liimpar sig siirskilt viil 
för smi'1sparare. Utvecklingen för aktiefonderna har varit stagnerande. 
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Allmiinhetens intresse för sparande i aktiefonder har trots betydande 
skatteliittnader inte varit pittagligt. Inspektionen delar kommittens uppfatt
ning: att stimulans;ltgiirdcr bör vidtas ii\'en i fr;'1ga om sparande i aktiefonder. 
Det kan emellertid ifrhgas:ittas om ink en siirskild stimulans skulle vara 
p:lkallad i frtiga om detta sparande. Eventuellt skulle en stiirre skattereduk
tion för utdelning pi1 andel i aktiefond kunna tiinkas. 

Frim S\'C'llska sparha11k.1förcningc11, SL"crige.1· ji111111s1111aly1ikcr.1· fiirC'11i11g 

och S1·erige.1· l'iirdcpa111icrsflJ11dcrsfi'irrni11g riktas kritik 111\lt att frirslagct inte 

beaktar de rL'inveslL'rande aktidondcrnas beskattning. varigenom lkssa 

kommer i ett relativt sett siimre liig:c och anser att nwtsvarandc stimulans bör 

överviigas för dessa. Sveriges viirdcpappersfondcrs frirening anför: 

I föreningens speciella intresse ligger att granska det provisoriska 
lagförslagets inverkan p<i aktiefondernas verksamhet. Aktiefonder har blivit 
en viiletablcrad form för samförrnltning. Aktiefonderna. vars verksamhet 
regleras av aktiefondslagen. kan genom samforvaltningcn erbjuda spararen 
en god företagsmiissig riskspridning och cxperbkiitscl av aktieportföljen. 
fonderna h:1r diirfiir fri·imst kunnat attr:1hera och fördela det aktiesparande 
som brukar betecknas som "smiisparande". Cienomsnittsinnchavet har 
exempelvis ett viirdc som klart understiger 10 llOO kr. 

Aktiefonderna kan indelas i tvt1 huvudkategorier: 
Utdelande fonder 219 mkr. (fondviirdc ll);;:(J-06-30) 
Rein\'esterande fonder 476 mkr. ) 
( exkl. utlandsfondcr) 

Den utdelande aktiefonden vidareutdelar till andelsiigarna all erhilllen 
utdelning. Beskattningen liiggs i detta fall i sin helhet p{t andclsiigaren. 

I en rl'investcrande aktiefond Higgs nh;Lilen utdelning efter IJL'skattning i 
fonden ( aktiebolagsskatt: ca 57 i;;.) till fondkapitalet varigenom ytterligare 
aktier kan förviirvas. Utdelningen beskattas alltsf1 deb i fonden. dels genom 
rcinvesteringens hiijning av andelsviirdct som realisationsvinst hos andels
ägarl'n. 

Enligt kapitalvinstkommittens direktiv iir det angeWget att kommitten 
uppmiirksammar aktiefondernas situation i ett nytt system. 

Kommitten har i sitt förslag beaktat de utdelande aktiefonderna. 
Utdelning fri.in aktiefond skall enligt förslaget likstiillas med utdelning fr~m 
börsbolag. 

Flertalet svenska aktiefonder iir dock. som ovan framgi1tt. reinvl'sterande 
fonder. Dessa fonder faller utanför förslaget och dess effekter för denna 
fondkategori förefaller inte ha beaktats av kommitten. DL't iir - om förslaget 
genomförs utan iindring - uppenbart att de rcinvesterandc aktiefonderna 
inte skulle kunna hiivda sig jiimfiirt med dircktiigande av aktier. Sannolikt 
skulle diirmed genom återlöscn en avveckling av dessa fonder ske. 

Föreningen anser att de reinvestt'rande aktiefonderna skattt'miissigt mi1ste 
behandlas s{t att ett indirekt iigandc via aktiefond inte missgynnas jiimfiirt 
med direkt aktieiigande. ---

Ett enkelt siitt att ~istadkomma en likviirdig skatteliittnad vore att för de 
reinvestcrande aktiefondernas utdl'lningsinkomster tilliimpa en skattereduk
tionssats som motsvarar den som giiller för medelinkomsttagare. till vilken 
inkomstgrupp flertalet potentiella andebiigare torde hiira. Hiir mi1ste ocks{1 
beaktas att andelsiigaren vid en framtida andclsavyttring iiven kommer att 
beskattas för den kurshi'1jning som - allt annat lika - den itterinvestl'rade 
utdelningen medfi.ir. 
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Ett ökat sparande i de reinvestcrande aktiefonderna bör vara angeliiget att 
stimulera iiven av andra skiil. Fondernas reinvestering innebär att all 
utdelning efter skatt automatiskt tillförs aktiemarknaden snm nytt riskkapi
tal. Utdelningen kan diirför inte av andelsiigaren disponeras för konsumtion. 
Dt' i1terinvesteracle utdelningarna kan diirutiiver fritt placeras i företag som 
fondledningt'n bedömer kunna viil förriinta medlen: de reinvesterande 
aktiefonderna kan cUirför iivcn medverka till en fr;m allokeringssynpunkt 
riktig riskkapitalförsörjning. 

SIND. r,\R. NSD. Skänes lrn11dl'lska111m11re och Svemka jbrctagares 

rik.lförh1111d framhidlcr vikten av att kommittens fortsatta överviiganden 

omfattar alla aktiebolag. inte bara de börsnoterade. Svenska företagares 

riksförbund anför: 

Svenska företagart'S riksförbund har liinge pi1talat vikten av ett breddat 
aktiesparande. Detta ur shiil företagens som de enskilda medborgarnas 
synvinkel. De reformer som redan genomförts eller föreslagits på detta 
omrade har emellertid en fundamental brist. De behandlar inte de icke 
börsnoterade företagens situation (friimst famil_ieföretagens). För denna 
kategori företag iir emellertid behovet av ökad tillgt1ng till riskvilligt kapital 
om möjligt än större d{1 de saknar tillg{111g till fondbörsen som förmedlare av 
riskvilligt kapital. Att S\)m kommitten endast föreslt1 positiva reformer för de 
börsnoterade företagen finner förbundet oriittvist och olyekligt frän flera 
synpunkter. Dels leder ett börsbolagsanknutet system till att resursalloke
ringen i niiringsliwt kan bli felaktig. dels försv{l!'ar det för den enskilda 
löntagaren att satsa pengar i det företag han/hon finner biist. Till detta skall 
läggas att det i dag torde räda en bred politisk enighet om vikten av att satsa 
p[1 nya produkter. Detta betyder i sin tur att företagen 111{1ste v(1ga satsa p[1 
l[mgsiktiga riskfyllda projekt. Sädana satsningar finner förbunckt liittast kan 
genomföras i familjeföretag genom den korta beslutsgängen samt avsakna
den av (iterhållande utomst~lcnde engagemang i företagen. 

Förbundet hemstiiller diirför att kommitten i sitt fortsatta arbete med att 
utforma ett permanent system fiir en generell lindring av dubbel beskattning
en alternativt avskaffande av dt>nsamma. föresli1r ett system som iir neutralt i 
förhållandet börsföretag icke biirsföretag. 

Liknande synpunkter framförs av SH 10 - Familjeföretagen. som ocksi1 

ifrt1gasiitter om inte provisoriska liittnader bör genomföras iiven för 

familjdöretagt'n. 

J\.onpcration.rntrcd11i11gc11 ocli /_RF framhttller att samma problem i fräga 

om försörjningen med egenkapital förcliggt'r för de kooperativa företagen. 

Utredningen anför att den avser att i sitt huvudbetiinkande under {1r 1981 

Higga fram ett samlat förslag till ätgiirder för att underliitta kooperationens 

kapitalanskaffning. innefattande iiven förslag p{t skattcomr{1det. 

Åtskilliga remissinstanser tar upp frilgan om siirskilda liittnadcr knutna till 

nyteckning av aktier. eventuellt genom skattefrihet eller skattelättnader i 

den mtm utdelningen anviindcs för nytcekning. 

Lii11ss1yrclse11 i Afa/miJlws lc'in anser att ett system diir viss del av 

utdelningen far konverteras utan beskattning har den fördelen att stimulan

sen är riktad - endast den som nytecknar blir skattemiissigt gynnad - och 
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cbrfiir bör ge det bästa utbytet i förhi11lande till vad det kostar det allmiinna. 

So111 altnnativ till att begriinsa konverteringsriitten till viss del av utddning

en framför liinsstyrelsen tanken p{i ett beloppstak eller en avtrappning. 

En minoritet inom La11dsti11gs(iirbu11det anför: 

Det ri1der ingen tvekan om att det behövs en stimulans av aktiesparandet 
so111 samtidigt har stimulanseffekter pi1 tillförsdn av nytt kapital till 
företagen. Det iir önskviirt att stl'g i tll'n riktningen kan tas redan llJRI, 
eftersom konjunkturerna d[1 av alla prognoser att diima kommer att mattas. 
Styrdsen vill diirför fön:sl<'t regeringen att snabbt lMa utreda införandet av 
speciella "folkaktier". l\folsättningen med ett '"folkakticsystem" skulle vara 
att varje medborgare med förm{mliga skattemässiga villkor skulll' kunna 
förvärva ett visst antal aktier med ett högsta sammantaget viirde p(1 ett belopp 
som kan anses lämpligt. Slidana "folkaktier"· skulic ges ut endast vid 
nyemissioner och sttledes stimulera till nya satsningar. Enligt styrelsens 
mening hör systemet enbart giilla det tillverkande niiringslivet och diirvid 
företag som har sin produktion förlagd till Sverige. 

LRF. styrelsen för Stockholms fondhörs. S1•e11ska företagares rik.1fiirlm11d 

och Sl"('riges finansanalytikers fiircning anser att fri1gan om riitt till skattefri 

konvertering hör prövas i det fortsatta arbetet. Sveriges finansanalytikers 

förening anför: 

Utredningen har avfärdat förslag om riitt att utan skattebelastning i stiillet 
för utdelning mottaga nyemitterade aktier i dd utdelande bolaget. Före
ningen anser att förändringar av detta slag borde studeras ytterligare med 
inriktning p{1 sådana lösningar som i görligaste mfm innebiir att det riskvilliga 
kapitalet slussas till de företag som har de bästa utveeklingsmiijligheterna. 
Ett uppslag som kunde övervägas är att utan skattebelastning medge 
itterinvestering av utdelningar iivcn i andra iin det utdelande bolaget. En 
annan form av stimulans för nyemissioner vore att vid beräkning av 
beskattningsbar realisationsvinst tillåta ett ingi'mgsviirde som innebiir en viss 
uppriikning av emissionskursen. 

Att ett system med skattefrihet vid konvertering skall ingi'1 redan i de 

provisoriska liittnaderna anser Skånes handelskammare, Aktiefrämjandet. 

S1·n1ska hankföreningen. 11dl'okatsamji111det, Ak1icspamma och S/110--Fa

miljejöretagen. Handelskammaren och Aktiespararna förordar att det 

utformas i enlighet med ett av de senare framlagt förslag om s. k. 

sparaktier. 

S1·emk industriförening anser att i det fortsatta arbetet bör prövas 

möjligheten att medge avdrag med t. ex. högst 5 00!1 kr. per person och {1r för 

nytecknade aktier, något som skulle ge en kraftig stimulans även till 

smt1sparare att investera i aktier i stället för mindre produktiva objekt. Ett 

system med avdrag för nysparande i aktier förordas av Aktiespararna. som 

anför att ett sädant har införts i Frankrike och 5om anser att det iir nödvändigt 

att fä en fullstiindig belysning av de olika miijligheter snm finns att intressera 

hushttllen för aktiesparande. 

Skilnes lwndelskammarc och Aktiespararna anser att det vore önskviirt 
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med siirskilda <itgiirder fiir att underliitta anstiilldas sparande i aktier i det 

egna bolaget. Vad som avses rör i första hand beskattningen av riintesub

vcntionerade bn till anstiillda och a\' förrn{1nsviirdet niir den anstiilldc frtr 

förviirva aktier till lägre kurs iin bi·irskurscn. Handdskammarcn framför 

ii1·en tanken p~i aktier där utdelningen lottas ut och beskattas pä samma siitt 

som vinsten pi1 premieobligationer och anför att situationen iir si1 allvarlig att 

helt nya initiativ erfordras. varvid det politiska modet kommer att siittas pii 

prnv. att det i exempelvis Norge visade sig bcstii detta prov och att det iir 

handclskammarens förhoppning att s{1 skall visa sig \'ara fallL't iiven i Sn.·rigL'. 

Ä\'en Aktiespararna gör jiimförelscr med beskattningen a\· vinster p:'t 

prL'm ieobligationcr . 

.Himfi.irl'lscr med bcskattningL'n a\' andra placL'ringar gör ocksa Ak1ilfriim

ja11d!'f och anför: 

I dag iir en rad placL'ringar a\' typ konst. iikta mattor. diamanter etc. i sll>rt 
undantagna frilll skatt. Det iir angL'liiget att utredningL'n ges möjlighet att 
ocks[1 behandla möjligheten att infiira skatt ocks<i pi1 s;idana placeringar och 
därmL'd <'tsladkomma en stiirre likstiilldhct i sparhiinscende. Mot olika 
förslag till omsiittningsskatt pii denna typ av placeringar brukar anföras att 
det torde vara mycket svi1rt att kontrnllera dl' transaktioner som görs. Mot 
detta bör siigas att dL'n största delen av kiipen och fiirsiiljningarna sker via 
etabkrade företag. VidarL' kommer skat tneglerna att föriindra den kalkyl 
som b[1dc den enskilde nch olika placeringsri1dgivare gör. Om rn beskattning 
införs kommer kalkylens relativa förm<'inlighet att minska. 

Inflationens inverkan p{1 neutraliteten 

.fi1/lmiik1ige i riksb1111ke11. som anför: 

beskattningen tas upp av 

Problemen med den bristandt' neutrnlitclL'n i beskattningen av olika 
plaeeringsformL'T sammanhiingn i hög grad med att avkastningen pi1 flertalet 
finansiella tillgirngar beskattas enligt en nominalistisk princip medan detta 
inte gäller realtillgängar. Det betyder alt stiirre delen av riinteersiiltningen 
eller utdelningen endast utgiir en kompensation kir inflation och att denna 
kompL'nsation niistan helt dras in i skatt Yid höga marginalskatter. 

En övergang till ett system med realriintcbeskattning skulle innebiira att 
man \·id beskattningen ddlaterar kapitalinkomsterna. dvs. drar av elen del av 
dessa inkomstL'r som motsvarar stegringen i prisnivi111. Ett avdrag frim 
utdelningsinkomsten vid skatteheriikningen kan diirfrir iiven ses som den 
Wmpligasle viigen om man önskar en successiv iiYcrg;111g mot en realbeskatt
ning av riinte- och utdelningsinkomstcr resp. av riinteutgiftl'r. Det iir en brist 
att utredningen inte satt in fr!1gan om liittnader i beskattningen av 
aktieutdelningar i frtiga om realbeskattning. eftersom det pf1verkar synen p[1 
hur liittnader pi1 aktieutdelningen bör utformas. 

Vid höga marginalskatter och hiig inflation blir realbcskattningsfri1gan av 
större betydelse iin dubbelbeskattningsfdgan. DL'n senare fr:igan iir dock 
mycket viktig eftersom den bestiimmer möjligheterna att jiimstiilla företa
gens kostnader för riksvilligt kapital med kostnader fiir lirnekapital. Skall 
detta uppnås torde det kriiva föriindringar iiven i bolagsbeskattningcn. 
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S1yrc/sc11 _fi"ir Stockholms fonclbiirs anför att det iir angdiigl't att de 

institutionella placerarna ocksi1 for skattcliittnadcr eftersom dessa. spm 

representerar en indirekt form fiir allmiinht'tcns placeringar i aktier. iir starkt 

beroende av sina fnnd.:rs avkastning od1 diirfiir m;istc handla strikt 

affärsm:issigt vid sina investeringar. vilket har föranlett mhnga av llL'm att 

siilja ut en dd av sina portföljer och tills vidare inte investera i aktier. Även 

Src11ska .fimdlw11dlc1re_fi"ir('lli11grn p;lpckar bdw1·l't av att t1tgiirder som 

underliittar för institutionella placerare att fiirviirva aktier genomförs med 

hiinsyn till den stora betydelse snm försiikringsbolag och AP-fonden. dvs. 

indirekt ett stl.lrt antal försiikringqagarL' och pensioniircr. har som akticiiga

re. 

Ba11ki11spck1io11rn tar upp fr{1gan om avgriinsningen till aktier noterade p{1 

Stl.lckholms fondbörs och anför: 

Skattereduktion fiir utdelningar skall bl. a. giilla för aktie i svenskt 
aktiebolag. om aktien iir inregistrerad vid Stockholms fondbörs. Oklarhet 
uppstiir om skatttTL'duktion kan till{1tas p(1 utdelning fr;'1n aktiebolag. som för 
närvarande är upptaget p{1 fondhandlarlistan. men som dter utgi1ngen av itr 
1981 inte blir inrt·gistrerat vid Stockholms fondbiirs till följd av att bolaget 
inte uppfyller förutsiittningarna hiirför. Antakt st1dana bolag torde [1 andra 
sidan inte bli siirskilt stort. MöjligL~n kan denna fr[1ga anst<'i till det fortsatta 
utredningsarbctL't. Dl'tsamma giilkr de inviindningar fri1n riittviscsynpunkt 
som kan anföras i anledning av att utdelning pi1 aktier i utltindska bolag stiillcs 
utanför det provisoriska systemet. 

Lii11sstyrclse11 i Jiimtlands liin 1Jeh Sn•nska sparha11ksfi"ire11i11g<'11 tar upp 

fn\gan om [1tgärder för aktiesparandl't p(1kallar i1tgiirder ocksi1 för bank

sparandet. Föreningen anför: 

Fiircningen anser det dock viisentligt att stimulans[1tgiirclerna inte utfor
mas s<L att det samhiillsekonomiskt lxtydelsdulla banksparandct missgyn
nas. De resurser som m;\ste mobiliseras för aktiesparandet hör i första hand 
hiimtas fran hush{1llens placeringar i premieobligationer och imprnduktiva 
investeringar i diamanter. plaketter. frimiirken o. d. Det gäller med andra 
ord att skapa nagorlunda skattemiissig neutralitet mellan banksparande. 
aktiesparande och sparande i premicobligatinner samt att minska spiinnvid
den mellan dessa placeringar och de nyssniimnda improduktiva investering
arna. 

Sparbanksfiireningen har i olika sammanhang - - - lagt fram förslag till 
sparstimulerande iHgiirckr som riktar sig mot hush{1lkn. Fiireningl'll har 
diirvid siirskilt pekat p{1 att de senaste iirens starka inflation medfört en 
pi1taglig real viirdeminskning av det s. k. sparavdraget. P;i grund hiirav har 
föreningen hos regeringen hemstiillt om L'll uppriikning av sparavdraget till 
dagens penningviirde och en anknytning av detsamma till basbeloppet för 
framtida viirdesiikring. Sparbanksfiireningen konstaterar, att föreningens 
hemstiillan iinnu inte fiiranlctt regeringen att vidtaga ni1gon ;l!giird rörande 
sparavclragets uppräkning och värdesi1kring. Fi.ireningen noterar vidare. att 
kommittt!n har den uppfattningen att n(1gon utvidgning av sparavdraget intl' 
bör komma ifr{iga i detta sammanhang. Eftcrsom riintorna dl.lminerar helt 
bland hush{1llcns kapitalintiiktL'r skulle en hiijning av sparavdragl't vara av 
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viirde friimst för banksparandet och endast ha en marginell betydelse för 
aktiesparandet. 

Sparbanksföreningen kan inte dela kl.immittens uppfattning i denna del. 
Enligt föreningens mening riidcr det ingen egentlig konkurrens mellan bank
och aktiesparande. Bi'lcla sparformcrna iir lika angd:igna och samhiHlsnyttiga 
och ett ökat banksparande iiventyrar inte ett ökat aktiesparande. Det iir 
förmodligen inte fr[1ga om samma pengar. S;bom föreningen ocksil p<~tpekat 
bör resurserna för det ökade aktiesparandet tas fr{rn annat h[1ll iin 
banksparandet. Härtill kommer att det nuvarande sparavdragct för en 
ensamst(1ende vid nu giillandc hiigsta bankriinta endast motsvarar en 
skattefri kapitalbas av ca 7 000 kr. Efter omriikning till dagens penningviirde 
skulle kapitalbasen 1975. d{1 det nuvarande sparavdraget faststiilldes. 
motsvara ca 20 000 kr. Ett belopp av sistniimnda storleksordning anser 
föreningen vara en rimlig likviditetsreserv för att möta oförutsedda utgifkr 
av skilda slag. Sparbanksföreningen anser sammanfattningsvis att en höjning 
av sparavdraget inte skulle p[iverka aktiesparandet i niimnviird grad. 

Beträffande den tekniska samordningen av sparavdraget med n(1gon form 
av skattereduktion - vilken stimulansmetod sparbanksföreningen föredrar 
enligt vad som närmare framg{ir nedan-· vill sparbanksfiireningen förcsli1 en 
ny konstruktion av sparavdraget så att det fortsiittningsvis endast far göras 
mot riinteintiikter. lliirigenom undviker man alla samordningsproblcm. som 
enligt vad som framgiir av betiinkandet kriiver relativt komplicerade tekni~ka 
lösningar. Kommittens farhågor att L'n begriinsning av sparavdragets 
omfattning på siitt föreningen föresl[ir skulle ge incitament till nmplact?ring 
från aktier till banksparande iir enligt föreningens mening överdrivna. 

NSD. Ad\'(}kat.rnm/i111il<'t och SH IO-fi1111ilj<fiire111gm framför i anslutning 

till det av kommittens sakkunnige Dag Helmers avgivna siirskilda yttrandet 

iinskem;ll om att uppdelningen i A- och B-inkomst skall upphöra. 

En minoritet inom La11ds1i11gsfiirb1111d<'t anför: 

Enligt styrt?isens mening kommer det att bli nödvändigt att delvis övergft 
till utgiftsbeskattning. Aktieutdelningar skulle i L'tt s{1dant system beskattas 
först niir de konsumeras. Utdelningar som stannar kvar i företagen i form av 
nya aktier (dvs. arbetande kapital) skulle d{1 inte beskattas förriin vid 
försiiljning eller genom att de på annat siitt fiirvandlas till intiikt. 

5 De ekonomiska effekterna 

Några rcmissinstanser tar upp de fördelningspolitiska effekterna. Lä11-

spardelegatio11e11 anför att det med tanke p<I fördelningseffekternas betydelse 

hade varit värdefullt med en analys av de fiirmi.igenhctscffrkter stlm 

ätgiirderna kan resultera i. Det första steget i en s:ldan belysning iir en 

uppskattning av effekten på aktiemarknaden och av hush@ens eventuella 

omplaceringar mellan olika förmögenhetstillgtmgar. ,-1kriesparama anser att 

det bör vara av intresse att erinra om att i höga förmögenhetsklasser och 

marginalskatteskikt den skattelindring som kommitten foresh'tr i stort sett 

kommer att neutraliseras av elen likade förmögenhetsskatten samt att iiven 
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arvsskatterna skulle komma att iika. Även Sveriges Jim111s11111t!r1ikas 

ji)rming tar urp frågan och anför: 

Utredningens förslag enligt modell A iir utformat s<I att skattereduktionen 
sjunker med hushftllsinkomskn. I högsta inkomstklassen föresl[1s en 
reduktion p<I 10 (+. 

Förslaget har kritiserats av sakkunniga 1-kdborg för dess fiirdclningspoli
tiska effekter. Det förtjiinar emellertid att p{1pckas att förmögenhetsbeskatt
ningen innebär att dessa effekter mildras i förhallande till vad utredningen 
redovisar. 

förslaget om lindrad dubbelbeskattning syftar till att stimulera aktiebör
sen. Utredningen redovisar ingen egen uppskattning av vad förslaget kan 
komma att innebära. För att hiir illustrera en principiell effekt antages att 
kursnivi\n hiijs med 10 r:; alternativt 20 c.:'( .• Enligt en av utredningen citerad 
undersökning av Roland Spänt stod hushall med minst I milj. kr. 
skattepliktig förmögenhet för l/3 av hushi'illens börsaktieinnehav. 31..\ av 
hush~1llcns innehav av börsaktier iigs av hushttll med minst 200 OOIJ kr. 
beskattningsbar förmögenhet. 

I högsta förmögcnhetsklasscn utgår förmögenhetsskatt med 2.5 c.·; .. En 
kurshöjning med 10 r;;,. innebär sitledes en skattchöjning med 0,::'.5 ('i· av 
aktiernas ursprungliga börsvärde. En kurshöjning med :::0 r•;. leder till 0.5 c~. 

skattehöjning. Detta skall jiimfiiras med den föreslagna skattereduktionen 
som i högsta inkomstklassen utgör I ll l'( av mottagen utdelning. Eftersom 
direktavkastningen i genomsnitt iir 5,5 (';, motsvarar detta 0.5.'i ~; av 
börwiirclet i utgångsläget. Skattereduktionen iir s{1iedes niira nog lika med 
den ökning av förmögenhetsskatten som i högsta förmögenhctsklass blir 
följden av 20 l~'(. nivåhöjning av kurserna. I den liigsta skattepliktiga 
förmögenhctsklasscn blir skatteökningarna U. l respektive Il.:'. ':·(. vilket 
innebiir att merparten av skattereduktionen fiir behidlas. 

Kostnaderna för de föreslagna iitgiirderna diskuteras av ni1gra r<:?1111ss111-

stanser. 

F11//111iiktig<' i riksl>n11kc11 anför: 

I det ekonomiska liige som landet nu befinner sig är det viktigt att 
åstadkomma en viil avv<igd kombination av besparing<irgiird<:?r och tillviixt
stimulerandc åtgiirder. Syftet med rdormer p;"1 aktiebeskattningens omrt1de 
är att gL·nom ökad tillförsel av riskkapital till bolagen bryta den ogynnsamma 
soliditetsutv<:?cklingen och diirigenom skapa grunden för en starkare och mer 
balanserad ekonomisk tillviixt. Även om dessa ;1tgärder initialt innebiir en 
viss skatteliittnad torde de iindå p{1 sikt medföra ökade skatteinkomster. 

Strrelscn ji'ir Stockholms fondbörs anför: 

Kommitten har beriiknat den firliga statsfinansiella kostnaden för den 
föreslagna skattereduktionen till 200-::'.50 milj. kr. per {1r. Det bör p;\pekas 
att man vid bedömningen av effekten a\' s{1dana iltgiirdcr som här diskuteras 
inte' enbart bör se till de stalsfinansiella konsekvenserna i sniiv budgetteknisk 
bcmiirkels<:?. Om de föreslagna {1tgiirderna stimulerar till expansionsbeslut i 
företagen genom att förbiittra invcstcringskalkylcrna - och det finns 
anledning tro att de har sadan verkan - iir det samhiillsekonomiskt inte fri1ga 
om en kostnad utan om en vinst. 
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i\(frokatsamji111dl'I anför: 

Kommitten har hL'diimt att Lkn av kommitten förL'slagna skattL'rL'duktio
nen efter samordningen med sparavdraget kommer att medföra en ärlig 
statsfinansicll kostni1d av 2!l(J-2.'i0 milj. kr. De ytterligare stimulansi"itgiirder. 
som samfundet förordat. kommer givetvis att öka denna kostnad. Eftersom 
emellertid dessa i1tgiirder enligt samfundets mL'ning skapar avseviirt bättre 
förutsättningar för att pit kort sikt kraftigt iika aktiesparandet. biir detta 
rimligen iivcn leda till ökade skatteintiikter: detta p;'1 liingre sikt iiven som en 
följd av ckn positiva effekt en ökad tillströmning av riskvilligt kapital medför 
för niiringslivet. Nettokostnaden bL'hiiver diirför inte bli betydande. 

l\kticsparama anför: 

Enligt vt1rt förmenande har kapitalvinstkommittcn endast gjnrt en sniiv 
statsfinansidl becliimning av effekterna av den föreslagna stimulansen. 
Utredningen har endast belyst kostnadssidan. men inte tagit hiinsyn till de 
ökade skatteintiiktcr som uppst:ir. Om aktiemarknaden stimuleras biir dt'tla 
leda till kurshöjningar. Detta leckr i sin tur till ökade förmiigenhctsskatter 
och realisationsvinstskatter. Vid till exempel en kurshöjning pt1 HJ-20 r:1 
skulle dänrn:d den statsfinansiella kostnaden under olika antagandL'n minska 
med ..lO-lOll milj. kr. Om aktiemarknackn och niiringsli,·et ~lterför den 
framtidstro som iir nödvändig torde de skatteintiikter som blir följden av 
inwsteringar och sysselsättning mer iin viil tiicb beriiknat skattebortfall. 

S1·criges finansanaly1ikas .fnrening anför att ökningen av förmögenhets

skatten medför att elen statsfinansiclla belaqningen blir mindre iin den 

angivna men att en niirmare precisering iir sv[ir att ange. ö,·erslagsberiik

ningar ger ett intervall pit 30-LJO milj. kr. för den ökade fönnögL'nhetsskatten. 

vilket alltsä skall dras bort fr<ln det av kommitten uppskattade skattebort

fallet pi1 200--2.'iO milj. kr. 


