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Prop. 1980/81:42 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

ROLF WIRTEN 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs förslag fram om iindringar av vissa skatteregler med 

hänsyn bl.a. till de höjda taxeringsviirden som viintas vid 1981 ärs allmiinna 

fastighetstaxering. 

Ändringar föreslås av den schablonmiissiga intiiktsberiikningen för en- och 

tvåfamiljsfastighder. Förslagen innebiir att den liigsta intiiktsprocenten 

siinks från 3 till 2 samtidigt som den lägsta skiktgriinsen höjs fdm 200 000 kr. 

till 450 000 kr. Den högsta skiktgriinsen föreslås bli 750 llOll kr. med en 

intiiktsprocent över denna griins pä 8. Det extra avdragd föresl{1s höjt från 

I 000 kr. till I 500 kr. Vidare föreslt1s att det s. k. repartitionstalet. snm iir 

avgörande för den kommunala garantibt'skattningcn. siinks fdn 2 'H· till 

I .5 1.:·r. Den sistnämnda iindringen fiircslf1s giilla för alla fastigheter. 

r fr:lga om den schablonmässiga inkomstbeskattningen av bostacfsrättsha

vare föreslås att den nuvarande frigränsen vid 25 000 kr. höjs till 50 000 kr. 

och att intiiktsprocenten sänks friin 4 till 3. Vidare föresltis en enhetlig 

värderingsnorm för bostadsriitter vid kapitalbeskattningen. Den nuvarande 

viirderingsmodellen för intiiktsberJkningl·n föreslt1s bli tillämplig iivcn vid 

förmögenhets-. arvs- och gävobeskattningcn. 

Även skalorna för förmögenhets-. arvs- och gi"1vobcskattningen föresl<°1s 

iindrade. Vid förmögenhetsbeskattningen föresli'!s att skattcpliktsgriinsen 

höjs från 200 oon kr. till 400 000 kr. och att övriga skiktgriinscr räknas upp. 

För arvs- och gåvobeskattningen inncbiir förslagen likas[1 höjda skiktgriin

ser. 

Även reglerna om förmögenhetsprövningen av det extra avdrag för 

nedsatt skatteförmåga som kan medges folkpensioniirer föreslås ändrade 

med hänsyn till de höjda taxeringsvärdena. I denna del innebiir förslagen 

hl.a. att förmånsbehandlingcn av fastighetskapital utstriicks fr[in l!JO 000 kr. 
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till 250 000 kr. Ändringar föresl{1s vidare hetriiffande förmögenhetsprövning

en av de kommunala bostactstilläggcn. Förslag kommer senare att liiggas 

fram om iindringar av förmiigenhctsreglcr inom systemet med statliga och 

statsktJmmunala bostadshidrag. 

I övrigt läggs förslag fram om vissa smiirre tekniska justeringar. 131.a. 

föresläs ändrade regler för den skattemiissiga behandlingen av riintebi

drag. 

De nya reglerna föresl<\s i huvudsak bli tilliimpliga första gi'tngen vid l YK2 

års taxering. 



Prop. 1980/81:42 3 

l Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370) 

Hiirigenom föreskrivs att 20 *· 2-1*21110111 .. 25 * 3 mnm .. -17 *·punkt 7 av 

anvisningarna till 24 *· punkt 5 av anvisningarna till 25 *· punkt 2 av 

anvisningarna till 38 * samt punkt 2 av anvisningarna till 50 * kommunal

skattdagen (l 92fU71l) skall ha nedan angivna lydelse. 

iVurnrcmde lvddff Fiircslagcn lydelse 

2() *I 
Vid her:ikningen av inkomsten 

fn'm siirskild förvärvskiilla skola fritn 

samtliga ur förviirvsk:illan under 

beskattningsåret hiirjlunw intiikter i 

pt'llningar eller penningars viirLk 

( b r ut t o i n t ä k t ) avriiknas alla 

omkostnader under beskattnings

året för intäkternas fiirviirvande och 

hihehällande. Att koncernbidrag. 

som icke utgör st1dan omkostnad. 

ändå skall avräknas i vissa fall och 

inräknas i bruttointiikt hos mottaga

ren framgår av 43 * 3 mom. 

Avdrag må icke ske för: 

elen skattskylcliges levnadskostna

der och diirtill hiinförliga utgifter, 

cliiruti in/1egripe1 vad skattskyldig 

wgil·i1 si/som gt1va eller säsmn perio

diskt understöd eller därmed jiim

förlig periodisk utbetalning till per

son i sitt hushMI; 

Vid beriikningen av inkomsten 

fr<\n siirskild fiirviirvskiilla skall alla 

. omkostnader under beskattnings

;1ret fiir intikternas förviirvande och 

bibeh[1llande avriiknas fdn samtliga 

intiikkr i pengar eller pengars viink 

( b r ut t o i n t ii k t ) • . w111 har in/l11-

1it i fiirviirvskiillan under beskatt

ningsäret. Att koncernbidrag. som 

inte utgör si1dan omkostnad. iincb 

skall avriiknas i vissa fall och inräk

nas i bruttointäkt hos mottagaren 

framgar av 43 * 3 1110111. 

Avdrag får i 111 e göras för: 

den skattskyldiges levnadskostna

der och cHirtill hiinförliga utgifter. 

såsom vad skattskyldig wgell som 

gtiva eller som periodiskt understöd 

eller därmed jiimförlig periodisk 

utbetalning till person i sitt hus

h{1ll; 

viirdet av arbete. som i den skattskvldigcs fiirviirvwcrksamhct utförts a\· 

den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges harn 

som ej fyllt 16 år; 

riinta cl den skattskyldiges eget. i 

hans förvärvsverksamhet nedlagda 

kapital; 

svenska allmänna skatter; 

kapitalavhetalning: å skuld; 

riinta 11ii den skattskyldiges eget 

kapital som har. nedlagts i hans för

viirvsverksam het: 

svenska allmiinna skatter; 

kapitalavhetalning p1l skuld: 

avgift enligt 8 kap. studiestödslagen ( 1973:J4<J): 

avgift enligt lagen ( 1972:-135) om iiverlastavgift; 

avgift enligt lagen (1976:666) om pMöljder och ingripanden vid l.llO\'ligt 

byggande m.m.: 

1 Senaste lydelse 1979: 11-Hi. 
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N111·ara111lc lydelse Fc'ircslugen lydelse 

hclopp. för vilket arbetsgivare iir ansvarig enligt 75 * uppbördslagen 

(1953:272): 

avgift enligt lagen ( 1976:206) om felparkeringsavgift: 

överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978:268): 

förlust. som iir att hiinf iira till 

kapitalförlust m.m. 

(Se vidare anvisningarna.) 

riinta på lånat kapital till den del 

rii11ta11 tiicks av sådant statligt bidrag 

som avses i p1111kt 7 al' anl'i.rningama 

till 24 ~ .. 

kapitalförlust m.m. 

(Se vidare anvisningarna.) 

2H 
2 mo m . ~ Är annan fastighet 

inriittad till bostad {1t en familj jämte 

personliga tjii11t1rc ( enfamiljsfastig

het) eller tvii familjer jiimte pC'rsonli

ga tjiinar<' (tvf1familjsfastighet) och 

föreligger ej fall. som avses nedan i 

sista stycket. upptages sdso111 intäkt 

av fastigheten ett hclopp motsvaran

de för helt itr riiknat tre procent av 

den del av fastighetens taxeringsvär

de iirct nii.1·1 före taxeringsi\ret som 

icke överstiger 200 000 kronor. fyra 

procent av den di::l av taxcringsviir

det som överstiger 200 OUO kronor 

men icke 250 000 kronor. 1/tta pro

cent av den eld av taxeringsviirdet 

som överstiger 250 000 kronor men 

icke 300 000 kronor och tio procent 

av den del av taxeringsviirdet som 

överstiger 3()0 000 kronor. Finnes ej 

taxeringsvärde äsatt för ftret niisr före 

taxcringsitrct. beriiknas intiikten pt1 

grundval av fastighetens viirde. upp

skattat enligt de grunder. som giillt 

för åsiittt1nde av taxeringsviirde för 

året näst före taxeringst1ret. 
Vad i niistfiiregärndc stvcke sagts 

2 mo m . Är annan fastighet 

inriittad till bostad iH en familj (en

familjsfastighet) eller tvi\ familjer 

(tviifamiljsfastighet) och föreligger 

inte fall. som avses nedan i sista 

stycket. tas som intiikt av fastigheten 

upp ett helopp motsvarande för hdt 

iir riiknat tr1l procent av den del av 

fastighetens taxeringsviirde :lrct före 

taxeringst1ret som imc överstiger 

..+50 000 kronor. fyra proeent av den 

dd av taxeringsviirdet som översti

gl·r ..+50 000 kronor men inte 611() 0110 

kronor. sex procent av den dd av 

taxeringsviirdet som överstiger 

600 000 kronor men inte 7511 000 

kronor och titta procent av den del av 

taxeringsviirdet snm iiverstiger 

750 ()()() kronor. Har taxeringsviirde 

inte /lcstiimt.1· för t1ret före taxerings

;het. heriiknas intiikten på grundval 

av fastighetens viirde. uppskattat 

enligt de grunder som giillde för 

/1estii1111111111t!e av taxeringsviirck för 

:het före taxerings{1ret. 

Vad i första stycket sagts skall giilla 

skall gälla jiiml'iil fastighet. som iii·e11 fastighet. som ddvis anviints i 

2 Senaste lydelse 1977: I097. 
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N111·cm111dc lydelse 

delvis använts i ägarens egen rörelse. 

diircst fostigheten i övrigt iir inriittad 

för ändamål som ·i nämnda stycke 

avses. I sådant fall skall till grund för 

beräkningen av intiikten av fastighe

ten liiggas i niistfäregående stycke 

avsedda rärde å fm.tigheten minskat 

med den del av samma viirde. som 

kan anses belöpa på den i rörelsen 

använda fastighctsdelen. 

Har fastighet, som i första eller 

andra stycket sägs och som är avsedd 

för anviindning under hela {1ret. på 

grund av eldsväda eller diirmed jiim

förlig händelse eller till följd av 

ägarens avflyttning från orten eller 

annan ~ädan siirskilcl omstiindighct 

icke kunnat utnyttjas under viss tid 

eller har i sådan fastighet för uthyr

ning avsedd lägenhet icke kunnat 

uthyras, må den enligt första eller 

andra stycket hcriiknade intäkten 

nedsättas med hiinsyn till den 

omfattning. vari fastigheten icke 

kunnat användas eller uthyras. Har 

så varit fallet under endast kortare 

tid av heskattningsäret. skall någon 

ncdsiittning dock i-ckc ske. 

Vad i detta moment stadgas skall 

icke äga tillämpning beträffande fas

tighet eller, i fall som i andra stycket 

avses, fastighetsdcl, vilken i icke 

allenast ringa omfattning brukar i 

förvärvssyfte utnyttjas på annat siitt 

än för uthyrning till stadigvarande 

bostad eller såsom bostad för äga

ren. Ej heller skola hestiimmclserna i 

detta moment tillämpas beträffande 

publikt bostiille. 

Fiircslage11 lydelse 

ägarens egen rörelse. 0111 fastigheten 

i övrigt iir inriittad för iindamål som 

avses i niiml}da stycke. I sädant fall 

skall till grund för heriikningen av 

intäkten av fastigheten läggas det i 

första stycket avsedda riirdct på fas

tigheten minskat med den del av 

samma värde, som kan anses belöpa 

pii den i rörelsen anviinda fastighets

delen. 

Har fastighet, som a1·scs i första 

eller andra stycket och som iir 

avsedd för anviindning under hela 

året, pä grund av eldsväda eller 

diirmed jämförlig händelse eller till 

följd av iigarens avflyttning frt111 

orten eller annan sädan särskild 

omstiindighi.:t inte kunnat utnyttjas 

under viss tid eller har i sfalan 

fastighet för uthyrning avsedd liigen

het inte kunnat uthyras. jilr den 

enligt första eller andra stycket 

beriiknade intäkten nedsättas med 

hiinsyn till elen omfattning. vari fas

tigheten inte kunnat anviindas eller 

uthyras. Har så varit fallet under 

endast kortare tid av beskattnings

ftret. skall någon nedsiittning dock 

inte ske. 

Vad i detta moment stadgas skall 

inte tillämpas beträffande fastighet 

eller. i fall som avses i andra stycket. 

fastighetsdel, vilken i i111e allenast 

ringa omfattning brukar utnyttjas i 

förvärvssyfte pf1 annat sätt än för 

uthyrning till stadigvarande bostad 

eller som bostad för ägaren. Bestäm

melserna i detta moment skall inte 

heller tillämpas beträffande publikt 

boställe. 
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N111·am1ulc lrdelsc 

3 m o m . > I fr{1ga om fastighet. 

för vilken intiikten skall heriiknas 

enligt 24 * 2 eller 3 mom .. må avdrag 

icke göras for andra omkostnader iin 

för riinta ä l<inat. i fastighekn 11ed

lag1 kapital samt tomtriitbavgföd 

elkr liknande avgäld. 

Utöver avdra:: som i föregående 

stycke sägs 1111/ dock fysisk person. 

som blivit för året 11iist före tax

erings<iret eller för taxcrings:iret 

mantalsskriven il honom tillhörig 

fastighet. som avses i 24 * 2 mom .. i 

fr<"1ga om nämnda fastighet åtnjuta 

ett extra avdrag med. för helt <tr 
riiknat. I 000 kronor. dock hiigst 

med det belopp. som jiimlikt sist

nämnda lagrum skall upptagas sä

so111 intiikt av fastigheten. Äger 

skattskyldig endast del av fastighe

ten. skall avdraget i motsvarande 

mfö1 nedsättas. Vad i detta stycke 

stadgas skall gälla jämväl bctriiffan

de oskift dödsbo under förutsättning 

att nägon delägare i boet blivit man-

talssk riven å fastigheten. 

6 

Fiireslagt'll /.1·i/d11• 

3 mo m . I friiga om fastighet. fiir 

vilken intäkten skall beriiknas enligt 

24 * 2 eller 3 1110111 .. }år avdrag illle 

göras för andra omkostnader iin för 

riinta på !{mat kapital. som Ilar 

nedlagts i fastigheten, samt tomt

riittsavgiild eller liknande avgiild. 

Utöver avdrag som i fön::g~1ende 

stych· siigs jiir dock fysisk person. 

som blivit för ~ln.::t före taxerings:1ret 

eller för taXL'ringsiiret mantalsskri

ven på honom tillhörig fastighet. 

som avses i 24 * 2 mom .. i fråga om 

niimnda fastighet giira ett extra 

avdrag med. för helt [u r:iknat. I 500 

kronor. dock högst med det belopp. 

som jämlikt sistn:imnda lagrum skall 

tas upp som intäkt av fastigheten. 

Äger skattskyldig endast del av fas

tigheten. skall avdraget i motsvaran

de miin ncdsiittas. Vad i detta stycke 

stadgas skall gälla jiimviil betriiffan

de dödsbo u1ider förutsiittning att 

nägon deHigare i boet blivit mantals

skriven på fastigheten. 

Har fastighet. för vilken intiiktcn skall bcriiknas enligt 24 * 2 mom., delvis 

anviints i ägarens rörelse. skall räntan och avgiilden minskas med den del 

diirav. som kan anses beliipa p:I den i rörelsen anviinda fastighetsdelen. 

(Se vidare anvisningarna.) 

För fastighet. som {iret niist före 

taxeringsiirct varit skattepliktig. be

riiknas garantibelopp till 11·å procent 

av fastighetens taxeringsvärck först

niimnda ilr. Garantibeloppet uppltl
ges inom den kommun. diir fastighe

ten är belägen. såsom skattepliktig 

Fiir fastighet. som f1ret före tax

crings~iret varit skattepliktig, beräk

nas garantihdopp till en och en ha/1· 

procent av fastighct.:ns taxeringsvär

de förstnämnda <'tr. Garantibeloppet 

ras upp som skattepliktig inkomst för 

fastighetens iigare inom den kom-

inkomst för fastighetens iigare. mun. diir fastigheten iir heliigen. 

> Srnaste lvddse 1'!75:.112. 
i Senast.: l)·cklse 1'!7'J: 11:'4. 
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N11l'lirt111dc lyd<'lsc 

Såsom iigare anses jii1111•äl elen, 1·il

kcn innehar fastighet med fideikom

missriilt eller eljes/ utan vederlag 

besitter fastighet p{i grund av testa

mentariskt förordnande. 

7 

Föreslagen lvdc!se 

Som iigare anses ären elen. som 

innehar fastighet med fideikommiss

riitt eller i annat fall utan vederlag 

besitter fastighet på grund av testa

mentariskt förordnande. 

Vad som i föregående stycke siigs om iigare skall i förekommande fall i 

stället gälla: 

a) den, som innehar fastighet med åborätt, med tomtriitt eller med 

vattenfallsrätt, innehavare av si\ kallad ofri tomt i stad samt den, som eljest 

innehar fastighet med ständig eller ärftlig besittningsrätt; 

h) innehavare av skogsområde, som blivit av staten upplåtet till kanalbo

lag eller till kommun eller annan menighet; 

c) innehavare av publikt boställe eller p~1 lön anslagen jord; 

d) juridisk person, som förvaltar samfällighet och som enligt 53 ~ I mom. 

första stycket f) är skattskyldig för inkomst; samt 

e) nyttjanderättshavare till tiiktmark som avses i 2 kap. 4 ~ fastighetstax

eringslagen (1979: 1152), om nyttjanderätten har förvärvats mot engångsve

derlag. 

Såsom innehavare av publikt boställe eller på lön anslagen jord skall anses 

den tjänsteinnehavare eller annan, som författningsenligt ~iger nyttja 

fastigheten eller tillgodonjuta dess avkastning. Beträffande sådant liincbo

ställe som avses i lagen ( J 970:939) om förvaltning av kyrklig jord är 

vederbörande pastorat att anse såsom innehavare. 

Skall avkastning utöver husbehovet av skog å fastighet. som under a) eller 

c:) omförmäles. författningsenligt helt eller delvis tillkomma allmän fond eller 

i1iriittning. iir denna att anse såsom fastighetens innehavare, såvitt angår 

fastighetens skogsbruksvärde. 

D~ir betriiffande fastighet, som innehaves med åhorätt eller eljest med 

ständig eller iirftlig besittningsrätt, innehavaren på grund av denna sin rätt 

icke äger utöver husbehovet tillgodogöra sig avkastning av skog å fastighe

ten. skall garantibeloppet för honom icke beräknas å det i taxeringsvärdet 

ing{1cnde skogsbruksviirdet. 

Garantibelopp beriiknas för beskattningsår. Omfattar beskattningsåret 

kortare eller längre tid än 12 månader eller har fastigheten förvärvats eller 

avyttrats under beskattningsåret, skall garantibeloppet jämkas med hänsyn 

härtill. 

Anvisningar 

till 24 * 

(Se vidare anvisningarna.) 

7. ' Enligt för statens egnahems/ån 7. F:ftergivet belopp av riinla eller 

gällande f örcskriftcr äger det låne/Je- amortering på statlil?a lån till bostads-

~Senaste lydelse 1%0: 129. 
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Nurnrande lydelse 

viljande organet, i syfte att nedbringa 

lånekostnaden för fastighet, under 

vissa förutsätmingar medd<'la lå111a

garen efiergift å vad ha11 har att 

erlägga såsom ränta och a111or1cring å 

egnahems/ån. Beloppet m· dylik 

cjicrgifi skall icke upptagas såsom 

skattepliktig intiikt m· fastigheten. 

Vad nu sagts skall jäml'iil gälla cjier

gift å ränta och amortering so111 

111eddelats jii111/ikt för statens tertiär

lån gällande villkor och fiireskrificr. 

så ock annat statligt hidrag m· jii111för

lig art. 

8 

Föreslagen lydcl.~c 

hus skall inte tas 11p11 .wm skatteplik

tig inriikr m· fastigheten. Dcts1111111w 

gäller i fråga 0111 sådant riimcbidrag 

som m·ses i 36-38 -~~ hostad.1ji11a11sic

ring.1j"iirord11ingc11 ( 197./:9~6). p1111k

tema 8 och 9 ii1·1·rgä11gshe.1·11/11111w/

scma till 11iim11da fiirord11i11g och 

33 .~ bos111dsltl11ck1111giirclsc11 I /9(,7: 

552). 

till 25 * 
5.h Den omstiindigheten att en vid 

inkomstberäkningen i och för sig 

avdragsgill omkostnad helt eller del

vis g11/dits med bostadstilläg.g. som i 

19 * omfiir111äles, 111å icke föranleda 

att avdrag vägras för omkostnaden i 
fråga. 

Har skattskyldig erhållit eftergift ä 

riinta eller amortering å egnahe111s

/än eller tatiiirliln eller ock annat 

hidrag, som avses i punkt 7 av 

anvisningarna till 2.f *. 111tl avdrag 

för ränta å lfrnat. i fastigheten ned

lagt kapital däremot ske allenast med 

bc:lopp varmed nämnda riinta över

stigit beloppet av eftergiften l'ller 

bidraget. 

5. Den omstiindigheten att en 

omkostnad. som i och för sig iir 

avdragsgill vid inkomstberiikningen, 

helt eller delvis /rar heralars med 

hostadstilliigg. som 11ii11111s i 19 * . .fdr 

inre föranleda att avdrag ,·ägras för 

om kostnaden. 
Har skattskyldig ~·rhf11lit sådan 

eftergift al' ränta eller amortering pil 

statliga lä111ill /,oswdshm. som avses 

i punkt 7 av anvisningarna till 24 *· 
får avdrag för riinta pd l<lnat. i 

fastigheten nedlagt kapital diiremot 

ske endast med belopp varmed 

niimnda riinta överstigit beloppet av 

eftergiften. 1h 20 ~ jiwngtlr att 11101-

.H"t1rmul1· hcgriim11i11g i m·dmgsriil/('fl 

giillcr 11iir rii1111111 tiicks m· bidrag so111 

m·ses i p1111kt 7 ar am•isni11garn11 till 

2•1*. 

Riinta på statligt bostadsli'm eller räntelim skall. till den del räntan lagts till 

U111eskulden, anses betald då den debiterats. I den miin riinta pi1 bostadsl[111 

eller annat statligt lån erlagts med hjiilp av riintelän anses riintan betald d{1 

riintelånet betalats ut. 

6 Senaste lydelse 1968:718. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

till 38 * 
2. 7 Utdelning fr{m aktiebolag eller ekonomisk förening, som utg~ir 

förhi\llandc till gjorda inköp eller försäljningar eller efter diirmed jiimförlig 

grund. iir skattefri. diir utdelningen blott innebär en minskning i levnads

kostnader. och skall i annat fall hänföras till den förviirvskiilla. vartill den p:'i 

grund av sin beskaffenhet iir att riikna. Stilunda hiinförcs exempelvis till 

inkomst av jordbruk respektive rörelse niiringsidkarcs utdelning fr{m 

ekonomisk förening i form av pristilliigg f1 varor. som han siilt till föreningL·n. 

eller i form av rabatt för varor. som han för sin niiring inkiipt av föreningen. 

Till utdelning. som på grund av besWmmelserna i detta stycke iir skattefri. 

hänföres icke förmfö1 av bostad eller annan förm[1n av fastighet (jfr 

emellertid bestiimmelserna i andra stycket). Skattepliktig utdelning fr{m 

aktiebolag eller ekonomisk förening. som icke skall riikna,; s<lsnm intiikt vid 

beräkning av annat slag av inkomst. hiinföres till intäkt av kapital. 

Har bostad eller annan förmån av 

fastighet tillkommit medlem av 

bostadsförening eller deliigare i 

bostadsaktiebolag i denna hans 

egenskap och iir icke fr{tga om upp

låtelse som i trcd je stycket siigs, skall 

såsom skattepliktig intäkt av kapital 

upptagas ett belopp motsvarande för 

helt år riiknat 4 procent av den del av 

medlemmens eller deliigarens andel 

i föreningens eller bolagets behållna 

förmögenhet som överstiger 25 000 

kronor. Därvid skall viirdet av ande

len beriiknas med utgimgspunkt i 

taxeringsvärdet [1ret före taxerings

ilret pi't föreningens eller holagets 

fastighet och med hiinsyn till fiirt:

ningens eller bolagets övriga till

gångar och skulder enligt bokslutt:t 

för det senaste riikcnskapsftr som 

avslutats före taxeringsårets ingång. I 

fråga om bostad som innehas av tvit 

eller flera medlemmar tillsammans 

skall beloppet 25 000 kronor förde

las dem emellan efter andelarnas 

storlek. Vid inkomstbcriikningen för 

avdrag icke ske. sitvitt fraga ej iir om 

7 Senaste lydelse 1979: 1017. 

I !ar bostad eller annan fiirm[m av 

fastighet tillkommit medlem av 

bostadsförening eller delägare i 

bostadsaktiebolag i denna hans 

egenskap och iir del inte frf1ga om 

uppliitelsc som ar."cs i tredje stycket. 

skall som skattepliktig intiikt av 

kapital tas upp ci:t belopp motsva

rande fiir helt ttr r.:iknat 3 pwcent av 

den del av medlemmens eller deläga

rens andel i föreningens eller bola

gets behMlna förmligenhL't som 
iiverstiger 50 {)()() kronor. Diirvid 

skall viirdet av andelen heriiknas 

mL·d utgångspunkt i taxeringsviirdet 
året fiire taxeringsärct på förening

ens eller bolagets fastighet och med 

hiinsyn till fi.irenin!:(t'llS eller bolagets 
övriga tillgiingar och skulder enligt 

bokslutet för det senaste riikcn

skapsftr som avslutats före den I juli 

året fi'ire taxcri11gsclret. I fr{1ga om 

bostad som innehas av tvii eller flera 

medlemmar tillsammans skall belop

pet 50 000 kronor fördelas dem 

erndlan efter andelarnas storlek. 

Vid inkomstberiiknin!:(en för avdrag 
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Nurarmule lydelse 

till rörelse hiinfiirlig utgift. fiir 111ed

km111C'ns ellcr deliigarens inbetal

ningar till föreningen eller bolagC'l 

dkr för andra omkostnackr som iiro 

hiinforliga till innd1a\·et av bostadC'n 

t'ller fiirm;lnen. 

10 

Föreslagen lydelse 

inte ske. s{t\'itt fr;l,!!a ej iir 0111 till 

ri.irelst' hiinfiirlig utgift. för l11L'die111-

111e11s t'llC'r dcliigarens inbetalningar 

till föreningen dler holagt't elln för 

andra omknstnadcr snm iir hiinförli

ga till innehavet av bostaden elkr 

förmi1nen. 

Har bostad eller annan fiir111i1n. som tillkommit medlem av hostadsfiire-

ning eller dcliigare i hostadsaktieholag i denna hans egenskap. helt elln till 

överviigande del \·arit av medlemmen dkr deliigaren mot vederlag uppli1te11 

till annan under hl'ia ellcrstiirre dekn a\' beskattnings{1ret. riiknas vederlaget 

jiimll' \'iirdc·t a\· bostad L'ikr annan fiirrni1n. som medlemmen dkr deliigart•n 

fiir eget bruk fiirfogat Ö\'er. si1so111 intiikt av kapital för medlemmen elkr 

deliigaren. 

Annan utdelning fri111 hostadsförcning ellcr bostadsaktieholag iin i andra 

och tredje styckt'na siigs. som icke utgiitt i fiirhilllande till innehavda andelar 

eller aktier. riiknas s;hom intiikt av kapital fiir medil'mmen eller dl'iiigaren. 

om och i den rni111 uttklningen överstiger sådana pt1 beskattnings{1ret 

belöpande av!:!ifll'r och andra inbetalningar till föreningen eller bolaget. vilka 

icke iini att anst' som kapitaltillskott. 

till so~ 

2."' Vid bediimningL'n a\' om skattskylcligs inkomst till icke obetydlig del 

utgjorts av folkpension iakttages följande. Som folkpension riiknas icke 

barnpension l'lkr v<'irdhidrag. Den omstiindigheten att folkpension under ett 

he,kattnings'.1r utgiitt med ett ringa belopp. t.cx. till följd av att folkpensio

nen icke iitnjutits under hela i1ret. utgiir icke hinder mnt att medgiva den 

skattskyldige a\'llrag. ;\ \'giirande fiir bedömningen i detta fall iir huruvida 

folkpensionen. om den utgi1ll i full utstriickning. utgjort en icke obt'tydlig del 

a\· inkomstL'n. Som folkpt'I1sion behandlas iivt'n tilliiggspension i den m;h1 

den enligt lagen om pensionqilbkott föranlett avriikning av pensionstill

skott. 

Reguingen eller den myndighet regeringen bestiimmer fastställa niirmare 

föreskrifter fiir avdragsberiiknin!:!en enligt nedan angivna grunder. 

Avdraget skall i första hand bestiimmas med hiinsyn till storleken av den 

skattskyldigL's taxerade inkomst enligt lagen ( 1947:576) om statlig inkomst

skatt. Överstiger denna inkomst icke visst högsta belopp. skall avdraget 

beriiknas till vad som behövs fiir att den skattskyldige ickt' skall pi1föras hiigre 

statligt beskattningsbar inkomst iin t1 tl(Jtl kninnr. Detta högsta inkomstbe

lopp mots\'arar taxerad inknmst fiir skattskvldig. som under beskattningsiiret 
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N11rara11dc lrdelse Fiireslagcn lrdd1t· 

icke haft annan inkPmst iin :·ilderspension enligt h kap. 2 ~ fiirsta stycket lagL'll 

( 1%2:3Kl) nm allmiin l'iirsiikring och diirutiiver skattepliktiga int:iktcr av 

tjiinst om sammanlagt :'i 21111 kronor samt atnjutit avdrag endast med 111(1 

kronor enligt 33 * 2 mom. första stycket. Fiir gift skathkyldig. som uppburit 

folkpension med belopp som tillkommer gift vars make upphiir folkpension. 

beriiknas det hiigsta inkomstbeloppet med utgi1ngspunkt fr:'tr1 en pension 

utgi·irandc 77.:'i procent av basbeloppet. För i\vriga skattskyldiga heriiknas 

det lllL'd utgt111gspu11kt fnin en pension utgiirandc lJ.'i pniL·c:nt a1· hashc:lnppct. 

Sistniimnda baiikningsgrund giillc:r ocksh om gift skattskyldig under viss del 

av hl·skattningst1rct uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift 

vars make uppbiir folkpension. och under ;1terstoden av året uppburit 

folkpension med belopp som tillkommer gift vars make saknar fnlkpl'll

sion. 

Om skattskyldigs statligt taxerade inkomst överstiger det hiigsta inkomst

beloppet enligt föregt1ende stycke. reduceras avdraget med hel opp motsva

rande 40 procent av iiverskjutancle t<IXL'l'<ld inkomst. 

Det avdrag som her:iknas med 

hiin~yn till skattskyldigs statligt tax

erade inkomst jiimkas. om viirdet av 

skattepliktig förmögenhet iiverstiger 

75 000 kronor. Om fiirmiigenhets

viirckt iiverstign 125 !HJO kronor. 

skall avdrag icke 111edgiras. Viinlet 

m· säda11 fastighet som avses i 24 ~ 2 

mom. denna lag och jordbruks fastig

het som i hun1d~ak m11·ci11dcs fiir 
hostadsiindami\J skall inriiknas i för

miigenhetsviirdet med skii/igt bt•

lopp. I [ar den skattskyldige eller 

hans make flera fastigheter 111· scldc1111 

slag giil/a hest:immeberna enhart en 

fastighet. I första hand a1·s1·.1 fastig

het som utgör stadigV<trande bostad 

för den skattskyldige. 

Det al'Clrag som heriiknas med 

hiinsyn till skathkyldigs statligt tax

erade inkomst jii1rkas. nm viirdet av 

skattepliktig fiirmiigenhet iiverstiger 

90 ()()() kronor. Om förmiigenhets

vii rdl't iivcrstiger 150 000 kronor. 

skall avdrag inte 1111·dgcs. F;1stighet. 

snm avses i 24 ~ 2 mom .. och jnrd

bruksfastighet. mm huvudsak 

wm'inds för hostadsiindami"tl. skall 

inriiknas i förmi.\genhets1·iirckt med 

belopp sum 111ot.1Tarar /! /0 ar ski/1-

fl(Ulcn 111e/lan ta.rcri11gsriird1·t 1/rct 

.ft'irc taxcringscl/'i't och lil11c1t kc111ital. 

so111 nedlagts i jiisriglwte11. i drn mcln 

ski//11c1de11 in1e iii·astiga 250 0110 

kronor. Ar skillnaden sr1!1n• heriik

nas riirdct till 25 ()()() /.:m11or jiimfl· 

de11 del ai· ski//11adc11 som iil'crstigcr 

250 000 kronor. I !ar den skattskyldi

ge eller hans make flera sådc1na 

fastigheter. so111 m·.H'S hiir. gii//cr 

hestiimmelst.'rna 1.•1ulas1 Fir cn fastig

het och del i först.J hand fi"ir fast ighL't 

som utgiir stadigvarande hnstad för 

den skattskyldige. 
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1-liir ovan angivna grunder för avdragsheriikningen far friingi1s. niir 

siirskilda omstiindigheter fiiranleda det. 

Vid beräkning av avdrag för gift skattskyldig iakttages best~immelscrna i 

52 ~ J 1110111. sista stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari I 9X I och tifömpas första giingcn vid 

1982 i\rs taxering. Dock fär bcstiimmclscrna i punkt 2 av anvisningarna till 

38 ~om hiinsynstagandc till bokslut tilliimpas redan vid 1981 ;irs taxering. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmti1genhetsskatt 

Härigenom föreskrivs att 4 och llJ ** samt 11 * I och 2 mom. lagen 

( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt' skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Fastighet uppwges till taxerings

värdet vid beskattningsårets utgång. 

Var sådant värde d{1 ej ;'\satt eller har 

under beskattningsåret omstiindig

het inträffat, som kan under tax

eringsperioden påkalla förii11drad 

värdering. upptages fastigheten till 

det taxeringsvärde. som för tax

eringsåret blii·er de11samm11 åsatt. 

Finnas s{uJana tillbehiir till fastighe

ten som avses i 2 kap. 3 * jordabal

ken, sk nia dessa upptagas särskilt. 

Bestämmelserna i tredje stycket om 

värdesiittning av lös egendom iiga 

därvid motsrnrande tillämpning. 

Tomtriitt eller vattenfallsrätt skall 

upptagas till det värde, som rättighe

ten med hiinsyn till 1·illkorc11 l'id 

upplåtelsen och drn tid. som dä1för 
återstår. kan anses hm·a betingat vid 

en försäljning under normala förhitl

landcn: 

Lös egendom. som iir avsedd för 

stadigvarande bruk i jordbruk med 

binäringar, i skogsbruk eller i rörel

se. skall värdesättas i enlighet med 

vedertaget affärsbruk inom det slag 

av verksamhet. däri egendomen iir 

nedlagd. 

Fordran. som löper med ränta, 

skall. därest den icke iir tillgång i 

rörelse, upplllgas till sitt kapitalbe

lopp utan i11beriik11i11g m· under 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859. 
2 Senaste lydelse 1977: 1173. 

Föreslagen lydelse 

Fastighet tas upp till taxeringsviir

det vid heskattnings{irets utgång. 

Var sf1dant värde illfe äsatt d{1 eller 

har det under beskattningsftret 

inträffat omstiindighet. som kan fdr

anleda iindrad värdering under tax

eringsperioden. tas fastigheten upp 

till det taxeringsvi;:rde, som åsiitls för 

taxerings<het. Finns det s{1dana till

behör till fastigheten. som avses i 2 

kap. 3 *jordabalken, skall dessa tas 

upp siirskilt. Best::immdserna i tred

je stycket om viirdesiittning av lös 

egendom tillämp(•S l'id viirdcringen. 

Tomträtt eller vattenfallsrätt skall 

tas upp till det värde, som riittighe

ten med hänsyn till l'illkor och åter

stående tid för uppE1telsen kan anses 

ha betingat vid en försiiljning under 

normala förhållanden. 

Lös egendom. som iir avsedd för 

stadigvarande bruk i jordbruk med 

binäringar. i skogsbruk eller i rörel

se, skall v:irdesiiltas i enlighet med 

vedertaget affiirsbruk inom det slag 

av verksamhet. .10111 egendomen är 

nedlagd i. 
Fordran, som löper med riinta. 

skall, om den inte iir tillgiing i rörel

se, tas upp till sitt kapitalbelopp med 

tillägg för förfallen ränta. 
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Nuramnde lydelse 

heskattningsäret upplupen 111en ej 

förfallen ränta. 

Fordran, som ej är förfallen och 

därå ränta ej skall beräknas för tiden 

före förfallodagen, uppskattas till 

belopp, som utgör fordringens för

handenvarande värde enligt vid den

na lag fogad tabell I. Osäker fordran 

upprages till det belopp. varmed den 

kan beriiknas inflyta. Viirdelös ford

ran upptages icke. 

Värdepapper, som noteras p[1 

inHindsk eller utHindsk börs eller iir 

föremtil för liknande notering. upp

skattas till det noterade värdet. eller. 

om detta icke motsvarar vad som 

skulle kunna pfiriiknas vid försiilj

ning under normala fö1folllanden, 

till det pris som skulle ha kunnat 

påräknas vid en st1dan försäljning. 

Sådana värdepapper, som eljest 

omsättas på kapitalmarknaden eller 

vars värde icke skall beräknas med 

ledning av bestämmelserna i punkt 2 

av anvisningarna till 3 och 4 ~§. 

uppskattas enligt sist angivna 

grund. 

Annan för C\'iirdlig tid 111gåcndc 
riinta. avkomst eller fi:irmt111 iin fräl

seriinta uppskattas till tjugo gtrngcr 

det belopp. rnrtill dt.:n uppgått under 

beska ttningsl1ret. 

Kapitalvärdet av på livstid eller 

viss tid wgaende ränta. avkomst eller 

förmån uppskattas efter det belopp. 

riittigheten motsvarat under beskatt

ningsliret. enligt de vid denna lag 

fogade tabellerna Il och I II. 

R;ittighct. som icke iir bestämd att 

utgå under någons livstid men 

14 

Fiirn1agc11 lrdl'lsc 

Fordran. som ime är förfallen och 

pd 1·ilken r;inta inte skall beriiknas 

för tiden före förfallodagen. upp

skattas till belopp. som utgiir ford

ringens förhandenvarande viirde en

ligt vid denna lag fogad tabell I. 

Osiikcr fordran tas upp till det 

belopp, varmed den kan heriiknas 

inflyta. Viircleliis fordran tas inte 

upp. 

Viirdepapper. som noteras p{1 

inliindsk eller utliindsk hörs eller iir 

föremiil för liknande notering. upp

skattas till det noterade viirdct. eller, 

om detta inte motsvarar vad som 

skulle kunna pi1riiknas vid försiilj

ning under normala förhiillanden. 

till det pris som skulle ha kunnat 

pilriiknas vid en siidan försäljning. 

Sådana värdepapper. som eljest 

omsiitts pf1 kapitalmarknaden eller 

vars viirde inte skall beriiknas med 

ledning av bestiimmclserna i punkt 2 

av anvisningarna till 3 och 4 ~~. 

uppskattas enligt sist angivna 

grund. 

Annan riinta. avkomst eller för

mtrn. som utgår för l'l"ig tid nch inte 

utgör friilscriinta. uppskattas till tju

go g:rnger det belopp. som den 

uppg{1tt till under beskattningsäret. 

Kapitalvärdet av riinta. avkomst, 

eller förmtrn. som utgår pi1 livstid 

eller viss tid. uppskattas efter det 

belopp snm riittigheten motsvarat 

under beskattningsiiret och enligt de 

vid denna lag fogade tabellerna Il 

och 111. 

R:ittighct. som inte iir hestiimd att 

utgå under någons livstid men iindå 
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Nuvarande lydelse 

ä!!dock är av ohestiimd varaktighet. 

upp~katta~ med ledning av tabell IIL 

såsom om den skolat utgå för den 

b\!rättigades livstid, dock högst till 

ti.o gånger det värde, rättigheten 

senast för helt fir motsvarat. 

Är rättighet beroende av varaktig

hetel! av fl~ra personers liv sålunda, 

att riittigheten upphör vid den först 

avlidnes frånfälle, bestiimmes riittig

hetens kapitalvärde efter den iildstes 

levnadsålder. Fort! ar däremot rät

tigh,eten oföriindrad till den sist 

avlidnes frå!!fiil/e, beräknas värdet 

efter den yngstes ålder. 

Andel i ekonomisk förening. vars 

behållna tillgångar vid likvidation 

allenast delvi:; skola skiftas mellan 

medlemmarna, skall upplagas till ett 

värde motsvarande den del av före

pingcns fi:irmögenhet som skulle fal

lit på andelen därest föreningen triitt 

i :likvidation. 

Övrig lös egendom upptages till 

det värde, som den kan anses hcm1 

betingat vid försiiljning under nor

mala förhållanden. 

15 

iir av obestämd varaktighet, upp

skattas med ledning av tabell 111. 

som om den .1·k11//.c, /ca urgdtt för den 

beriittigadcs livstid, dock högst till 

tio gånger det viircle, so111 riittigheten 

senast motsvarat för helt i"ir. 

Är rättighet beroende av lii11gde11 

av flera personers liv pil så Ydrr. att 

rättigheten upphör vid den först 

avlidnes diitf. bestäms riittighetens 

kapitalviirde efter den iildstcs lev

nadsiilder. Ar riittig:heten diiremot 

oföriindrad till cle:1 sist avlidnes död. 

beriiknas viirdct efter den yngstes 

{tider. 

Andel i ekonomisk förening. vars 

behällna tillgängar vid likvidation 

endast delvis skall skiftas mellan 

medlemmarna. skall tas upp till ett 

värde motsvarande elen del av före

ningens förmögenhet som skulle fal

lit pä andelen 0111 föreningen triitt i 

likvidation. 

Andel l>osradsförening eller 

bo.1·111ds11kticbofar tas upp till eu 1·iir

de som mots1·11mr medlemmens C'lli'r 
cle/iigaren.1· wuld i fiire11i11gl'11s eller 

bolagets hehdllna fiinn<JgrnhC'f be

räknad med utgångspunkt i c/er ta.r

cri11gsriirde so111 ~iiller Jbr fiirening

<'ns eller bolagets Jc1srighe1 1·id 
beskatmingsärets utgäng och med 

hänsyn till förrni11gens eller bol11gc1.1· 

övriga tillgclngar och skulder enligt 

bokslwet fiir det srnastc räkenskaps

år som m·slwats .före den I juli under 

besk arrn ingsäret. 

Övrig lös egendom ras upp till det 

viirde. som den kan anses /w beting

at vid försiiljnirig under normala 

förhfillanden. 
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Nul'llrandc lydelse ri')rl'sloge11 lwlelse 

Hetriiffande tillg(mgar i jordbruk med biniiringar. skogsbruk och rörelse 

giiller vidare siirskilda bestiimmclscr i punkt 2 av anvisningarna till 3 och 

H*· 
(Se vidare anvisningarna.) 

10 ~' 
Fysisk person. oskift diidsbo. 

utliindskt bolag eller i JO* 1 mom. 

lagen ( 1947:576) om statlig inkomst

skatt omfönniild familjestiftelse 

skall icke utgöra statlig förmögen

hetsskatt. diirest den beskattnings

bara förmögenheten icke överstiger 

200 000 kronor. 

Ej heller föreligger sk11tteplikt till 

statlig förmögenhetsskatt för juri

disk person som av~es i 6 * 1 mom. 

b) denna lag. därest den beskatt

ningsbara förmiigenheten icke iiver

stiger 15 000 kronor. 

Fysisk person. dödsbo. utländskt 

bolag eller i 10 * l mom. lagen 

( 1947:576) om statlig inkomstskatt 

1111gil'l~n familjestiftelse skall imc 

bet11!11 statlig förmögenhetsskatt, 0111 

den beskattningsbara förmögenhe

ten imc överstiger .mo Of){J kronor. 

Skatteplikt till statlig förmögen

hehskatt föreligger inte heller för 

juridisk person som avses i 6 ~ 1 

morn. b) denna lag 0111 den beskatt

ningsbara förmögenheten inte iiver

stiger 25 000 kronor. 

11 ~ 

Nu1·ara11dc lydelse 

mo m . ~Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person. oskift dödsbo, 

utliindskt bolag samt i IO * l mom. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt 

omförmiild famil_iestiftelse utgöra: 

niir den beskattningsbara fiirmiigenheten icke överstiger 275 000 kronor: 

en procent av den dd av den beskattningsbara förmögenheten. som 

överstiger 200 000 kronor; 

när den beskattningsbara förmögenheten överstiger 

275 000 men icke 400 000 kr.: 750 kr. för 275 000 kr. och 1.5 <.;~. av 

Merstoden: 

400 000 men icke I 000 000 kr.: 2 625 kr. för 400 000 kr. och 2 l';(, av 

fiterstoden; 

1000000 kr.: 14 625 kr. för I OfJO 000 kr. och 2.5 l'·(:. av Merstoden. 

'SenaslL' lvddse J •!7-i:S.'ilJ . 
.i Senaste lydc:lse I 'J7-l:S)lJ. 
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Fiireslagm lyd<'lsc 

L mo m. Statlig fiirmögenhetsskatt skall för fysisk person. dödsbo, 

utliindskt holag samt i 111 * I mom. lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt 

c111gi1·rn familjötiftelse utgöra: 

niir den beskattningsbara förmögenheten int(' överstiger 600 000 kronor: 

en procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten. som· 

överstiger 400 000 kronor: 

niir den beskattningsbara förmögenheten överstiger 

600 000 men inte 800 000 kr.: 2 000 kr. för 600 000 kr. och 1,5 t;(, av 

iitcrsloden: 

800 000 men inte I 800 000 kr.: 5 000 kr. för 800 000 kr. och 2 ('{ av 

t1terstoclen: 

I 800 000 kr.: 15 000 kr. för I 800 000 kr. och 2,5 ':-;. av :1terstodcn. 

2 mom.5 Statlig frirrrn"igcnlidsskatt skall för juridisk person. som avses i h * 
mom. b) Lknna lag utgöra: 

en och en halv promille av den del 

av den beskattningsbara förmiigen" 

beten. som iiverstiger 15 000 kronor. 

dock lägst en krona. 

en och en halv promille av den del 

av den beskattningsbara förmögen

heten. som överstiger 25 000 kronor. 

dock Higst en krona. 

Denna lag tri"ider i kraft elen 1 januari 1981 och tilliimpas första gfangen vid 

1982 {1rs taxering. 

13estiimmelsen i 4 * om viirdering av andel i bostadsförening eller 

hostadsaktiebolag får dock tilliimpas redan vid 1981 itrs taxering. 

'Senaste lvdelsc· I lJ7..\:X59. 

2 l?ik.1clugcn 1980/81. I sam/. Nr ./2 
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J Förslag till 
Lag om ändring i lagen <l94l:4l6) om arvsskatt och g~woskatt 

I Urigenom fiireskri\'S att :~3 och 2X ** lagen ( l LJ..\ l :..i 16) om arvsskatt och 

gi1voskatt1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnm11dc lrdelsc /-i"ircs/agc11 lrdc/sc 

23 ~ 2 

Vid uppskattning a\' kis egendnm iakttages: 

A. Torntriitt eller vattenfallsriitt uppskattas. i den 111{1n ej annat följer av 

20 ~ tredje stycket. till vad riittigheten med hiinsyn till \'illkorL'n vid 

uppl<Hclsen och den tid, sorn lbrför [1terst:'1r, kan antagas ha\'a betingat \'id en 

a\' boets avveckling föranlcclcl. med tillbi1rlig omsPrg skedd försiiljning. 

B. Viirdepapper. som nntnas pi1 inliindsk eller utliindsk biirs eller iir 

förem:it for liknande notering. uppskattas till det noterade viirdct eller. om 

detta icke mots\'arar vad som skulle kunna piiriiknas vid fi1rsiiljning under 

normala förhi·dlanden. till det pris som skulle ha kunnat p;'1riiknas \'id en 

s!idan försiiljning. S~ldana viirdepapper. som el_kst l)msiittas pa kapitalmark

naden eller vars viirde icke skall bcriiknas med ledning av bestiimmelserna i 

r: nedan. uppskattas enligt sist angirna grund. 

C. Flirdran uppskattas till sitt kapitalbelopp jiimte upplupen riinta t1 tid. 

som avses i 21 ~-Är fordringen ej förfallen och skall ränta diira ej hcriiknas 

för tiden före förfallodagen. uppskattas fordringen till belopp. som utgiir 

dess värde vid niimnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I. 

Osiikcr fordran uppskattas till bck1pp, varmed den kan beräknas inflyta. 

Viirdt'lös fordran anses ickc utgöra tillg;"ii1g. Oen omstiindighl'tcn att 

giildcniiren iir deliigare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande 

enligt andra grunder iin som eljest äro tilliimpliga. 

\kdcl, för vilka uppsko\· med inkomstbeskattning {11njutcs enligt besliim

mclserna om skogskonto. upphovsmannakonto eller investeringskonto för 

skog. upptagas till halva viirdet. Har medel avsatts till fond för siirskilt 

iinclamiil enligt för.:skrift i lag elkr annan författning och har avdrag ,-id 

inkomstbcriikningen medgivits för avsiittningen. far halva det a\'satta 

beloppet upptagas som skuld. 

D. För eviirdlig tid utg~1ende riinta. avkomst eller annan förm<"rn 

uppskattas till tjugu g:'rnger det belopp. Yartill den ~cnast för helt iir 

uppg{ttt. 

N~1ttjanderätt eller riitt till riinta. a\'komst eller annan förm;·rn. som utg;'ir 

under viss tid elkr någons livstid. uppskattas till sitt kapitalviirdc. Ar 

riittighetcn besUimd till visst iielopp elkr eljest till viss storlek. beriiknas 

kapitalviirdL't efter det belopp riittighetcn för helt {1r motsvarar enligt de vid 

I Sc·riaSlL' lydelse a\' lagc·ns rubrik 1'>7-1:857. 
2 Senaste lydelse· 1'180:75. 
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N111·aranil<' lydelse Föreslagen l_l'lld1·e 

denna lag fpgade tahellcrna Il lleh 111. Om livriinta p[1 grund av försiikring 

skall utgi1 s{1 liinge n{1gon iir i livet. dock längst under viss tid. eller skall börja 

utgi\ framdeles. heriiknas v;irdet efter försiikringstekniska grunder med 

iakttagande av föreskrifterna i denna paragraf. Diir rättighet. som belastar 

viss egendom. ej iir p~1 nyss angivet siitt hestiimd. anses {1rliga värdet utgöra 

fem procent av det penningviink. vartill egendomen uppskattats. dock att. 

diir riittight.•t a\·ser endast del av egendom eller dess ;\rliga \'iirde djest icke 

kan hcstiimmas enligt nyss angivna grund. detta uppskattas dter vad som 

prövas skiiligt. 

Kapitalviirdet av riittighet. som icke är hestiimd att utg{1 under ni1gons 

livstid men iindock iir av ohestiimd varaktighet. uppskattas med ledning: av 

tabell Il I. s{1som om den skolat utg~1 för den beriittigades livstid. dock högst 

till tio gfö1gcr det viirdc. riittigheten för helt år motsvarar. 

Är rättighet beroende av flera personers liv sålunda. alt ri\Uigheten upphiir 

vid den först avlidncs fr{infalle. bestiimmes riittighetcns kapitalviirdc efter 

den iildstes levnadsiilder. Fortfar diircmot riittighcten oför;indrad till den sist 

avlidnes fränfällc. beräknas v;irdet efter den yngstcs i'llder. 

E. Viirdct av utHindskt myntslag heri\knas 'efter den kiipkurs pt1 checkar. 

utställda i samma myntslag. som giillde vid tiden för skattskyldighetcns 

intriide. Finnes ej sadan kurs eller kan av annan ankdning viirdet icke 

hcriiknas efter denna grund. bestiimmer regeringen eller den myndighet 

regeringen förordnar. hur beriikningen skall ske. 

F. Annan lös egendom iin filrut r. Andel i ho.1·rnd1ji>rn1i11g eller 

niimnts uppskattas till vad den kan hostadsaktieholag tas upp till cll 1·iir-

11111agas hm·a betingat vid en av boets cle som motsrnrar ml'dlemmens eller 

avveckling föranledd. med tillbörlig clcliigare11s andel i föreningens eller 

omsorg skedd försiiljning. holagers bl'hål/11a .fi'ir111iige11he1 he

riik1111d med urgclngspunkt i det 1•iirde 

som fiirc11i11ge11.1· eller holagN1· fa.1tig

het skall ras upp rill enligr 22 ~ och 

med hiinsrn till fiire11i11ge11s eller 

bolagl'IS ö1·rig111illgång11r och skulder 

c11ligr se1u1ste boksl111. 

Annan lös egendom iin förut 

niimnts uppskatta;; till vad den kan 

antas ha betingat \'id en med tillbör

lig omsorg skedd fiirsiiljning. 

som fiiranlells av boets avveckling. 

Vid viirdcringen av förviirvskälla som enligt kommunalskattclagen 

( 1928:370) ingiir i inkomstslagen jordhruksfastighet eller rörelse tilliimpas 

bestiimmclserna i 4 ~ och. med undantag: av femte stycket sista meningen. 

punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 *~ lagen ( 1947:577) om statlig 

förmögenhetsskatt. 
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N11rnra11dc lrdl'/sc Fiireslagen lwlclsc 

28 ~ 1 

Till k I as s I hiinfi.iras efterlevande make. barn. avkomling till barn. m:1ke 

till barn och dterlevande make till avlidet barn. Detta giiller iivcn om barnet 

eller avkomlingen till följd av adoption förlorat sin arvsriitt efter arvl<lta

ren. 

Såsom skattefritt avdragas fri1n 

lott som tillkommer den avlidnes 

efterlevande make 30 {)()(} kn.inor. 

frim vad som tillkommer <urnan i 

klass I !5 000 kronor och från lott. 

som lwskattas enligt klass Il eller 

klass 111. 3 000 kronor. Har barn 

eller avkomling till avlidet barn vid 

skattsky!dighctens intriide ej fyllt 18 

{1r. m·dragas ytterligare 3 000 kronor 

för varje helt i1r el kr del därav. som 

df1 återstod till dess sagda [tider 

uppn{1s. 

Som skattefritt ardragcs frt111 lott 

som tillkommer den avlidnes efterle

vande make 50 !)(JO kronor. fr<'m vad 

som tillkommer annan i klass I 

25 (iliO kronor och fr!m lott. som 

beskattas enligt klass Il l'iler klass 

111. 5 000 kronor. Har barn eller 

avkomling till avlidet barn vid sk<ttt

skyldighetens intriidc ej fyllt 18 i1r, 

ardragcs ytterligare 5 000 kronor för 

varje helt [1r eller del diirav, som df1 

iiterstod till dess sagda :ilder upp-

11{1s. 

:\1ed make jiimstiilles den som vid tiden flir dödsfallet sammanlevde med 

den avlidne. om de sammanlevande tidigare varit gifta med varandra eller 

gemensamt ha eller ha haft barn. Motsvarande giiller. i fiirhiillande till den 

avlidncs barn. bctriiffande den som sammanlcvt med barnet. Styvbarns- och 

fosterharnsfi.irh<Hlandc riiknas lika med skyldskap. l'vkd fosterbarn avses 

barn, som före fyllda In i\r stadigvarande vistats i den avlidnes hem och 

diirvid erhMlit vt1rd och fostran som eget barn. 

Högre avdrag tin enli)!t andra stycket för ej ätnjutas i fdga om vad som 

erhållt:s frim samme arvlåtare eller testator. iiven om det erhölles vid skilda 

tillfällen. 

Till k I as s 11 hiinfiires annan arvinge eller testa1m·ntstagare iin s{1clan som 

avses i klass I eller III. 

Till k I as s I I I hiinföras 

landstingskommun. kommun eller annan menighet ävensom hushf1\lnings

si1l!skap med stadgar som faststiillts av regcringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer: 

stiftelse med huvudsakligt syfte att friimja religiösa. viilgiirande. sociala. 

politiska. konstnärliga. idrottsliga eller andra diirmecl jiimförliga kulturella 

eller eljest allmiinnyttiga iindam:'tl: 

stiftelse med hurnclsakligt iindamtil att friimja landets näringsliv: 

registrerad understödsförening: 

s{1dan sammanslutning. som. utan att hava till syfte att i sin verksamhet 

.1 Sc:naste lydelse 1980:75. 
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tillgodose medlemmarnas ekonomiska intn::sscn. huvudsakligen fullföljer 

ovan angivet iindamCtl: 

folketshusförcning. hygdcgiirdsförcning eller annan likn~lndc sammanslut

ning. som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahi1lla allmiin 

samlingslokal. 

cliir fdga är om svensk juridisk person och skattebefrielse ej ätnjutes 

jiimlikt 3 *· 
För skattelott. som i I I * 2 mom. siigs. heriiknas skatten efter den klass. 

giillande för arvinge eller universell testamentstagare i diidsboL't eller för 

mottagaren av det legat varom friiga iir. som medför liigst skatt. Fr;ln 

skattelott medgives icke avdrag enligt andra stvrket. 

Vad som ;ltersti1r. sedan avdrag enligt andra stycket gjorts. utgilr 

skatti:pliktig lott. Denna skall jämnas till niirmast liigre hundratal kronor. 

Om öretal uppkommer vid bcriikning av skatt. skall skatten jämnas nechit till 

närmast hela krontal. 

Skatten beriiknas enligt följande skalor. · 

Skattepliktig lott. kr. 

25 000 

25 000 - 50 000 

50 000 - 75 000 

7 5 000 - 100 000 

100 000 - 150 000 

150 ()(}{) - 250 000 

250 000 - 350 000 

35 0 000 - 5 ()() (}()() 

5 00 000 - 1 000 000 

I 000 000 - 2 000 000 

2 (){)(} 000 - 5 000 000 

5 ()(}() ()()(} -

Skattepliktig lott. kr. 

](} 000 

JO 000 - 20 000 

20 000 - 30 000 

30 000- 50 000 

50 000- 70 000 

70 {)(}() - 100 000 

Nuvarande lydelff 

Klass I 

Klass Il 

Arvsskatt. kr. 

5 % inom skiktet: 

1 250 + ](I ~;;. 

3 750 + 15 ror. 
7 500 + 22 r;;.. 

13 000 + 28 % 

27 000 + 33 %· 
60 000 + 38 <;:,.. 

<)8 000 + 44 % 

164 000 + 49 % 
409 000 + 53 c;,;, 

<)3<) 000 + 58 % 

2 679 {)()() + 65 '+ 

Arvsskatt. kr. 

8 % inom skiktet: 

800 + 16 l;~( 

2 400 + 24 (k 

4 800 + 32 ~~;, 

11 200 + 40 ~:-;: 

/9 200 + 45 Si· 
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100 ()00 - 150 000 

150 000 - 200 000 

2 00 000 - 5 00 000 

5 00 000 - I 000 000 

I 000 000 -

Skattepliktig lott, kr. 

- 10 000 

10 000 - 20 000 

20 000 - 30 ()()() 

30 000 -

Skattepliktig lott. kr. 

50 000 

5 () 000 - /()() 000 

100 000- 150 000 

150 000- 200 000 

2 00 000 - 3 00 (){}() 

3 (}() 000 - ./5 () (l{)(J 

450 000 - 600 (}()() 
600 (}()() - 800 00() 

800 000 - I 200 000 

I 2 00 ()()(} - 2 5 00 000 

2 5 00 000 - 6 000 000 
6 ()()() 000 -

Skattepliktig lott. kr. 

20 000 

20 000 - ./0 000 

4 0 000 - 60 000 

60 000 - 90 000 

90 000 - 110 000 

120 000 - 150 000 

22 

N11rara11dc lrdd1c 

Klass /Il 

32 700 + 50 t:; inom skiktet: 

57 700 + 56 l'.(-

85 700 + 61 r;; 
268 7()0 + 67 <;( 

603 700 + 72 i,'.'(• 

Arvsskatt. kr. 

8 1+ inom skiktet: 

800 + 16 'i'(, 

2 ./00 + 24 r;,; 

4 800 + 30 s~ 

föreslagen lydelse 

Klass I 

Klass 11 

Arvsskatt. kr. 
5 r,:,(: inom skiktet: 

2 500 + 10 S~ .. 
7 500 + 15 q. .. 

15 ()()O + '")') C' .... ..:.. .1r. .. 

26 000 + 28 % .. 
5./ 000 + 33 r;. .. , 

103 500 + 38 (),(- .. : 

160 500 + 44 <,:; .. 

:!A8 500 + 49 '7t ' ~ , 
./44 500 + 53 '} .. 

I 133 500 + 58 r;~ ,. , 
3 163 500 + 65 r:;; 

Arvsskatt, kr. 

8 <;;;-. inom skiktet: 

I 600 + 16 ''i-· 

./ 800 + 24 r;;. 
9 600 + 32 r;;: 

19 200 + 40 <,:; 
31 200 + 45 ~+ 
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15 () ()(}() - 200 ()()() 

2 ()() 000 - 2 5 0 000 
250 000 - 600 ()(JO 

600 000 - 1 200 000 

1200000 -

Skattepliktig lott, kr. 

- 20 ()(}{} 

20 000 - ./0 {)(1(1 

40 (}(}() - 60 000 

60 000 -

23 

Fårn1agcn lnld11· 

Klass Il/ 

44 700 + 50 1;1. inom skiktet: 

69 700 + 56 %; 

97 700 + 61 '''o 
311 200 + 67 'lo 

713 200 + 72 % 

Arvsskatt. kr. 

8 %· inom skiktet: 

1600 + 16 % 

4 800 + 24 % 

9 600 + 30 '7r 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Aldre hestiimmelser gäller 

fortfarande om skattskyldighet inträtt dessförinnan. 13estiimmdserna i 28 ~ 

tillämpas 'dock först om skattskyldighct inträtt efter 1981 (irs utgäng. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen 0962:392) om hustrutillägg och kommunalt 
bostadstillägg till folkpension 

Hiirigenom föreskrivs att 5 * lagen ( 1962:392) om hustrutilWgg och 

kommunalt bostadstilliigg till folkpensionl skall ha nedan angi\'11a lnlclse. 

Nurnrande lydelse Fiireslagm lrdclsc 

Med {1rsinkomst avses i denna lag den inkomst. for {1r riiknat. som n<"1).!<lll 

kan antagas komma att titnjuta under den niirmaste tiden. Si1snm inkomst 

riiknas icke allmiint barnbidrag, folkpension, till:iggspensiPn enligt lagen 

( 1962:381) om allmiin försäkring till den del pensionen föranlett minskning 

av pensionstillskott enligt 3 ~lagen ( 1969:205) om pensinnstillskott elkr ;I\ 

barntillägg enligt 9 kap. 1 ~sista stycket lagen om allmiin fiirsiikring. liniinta 

som avses i 17 kap. 2 * nyssniimnda lag i vad den enligt samma lagrum 

avdragits frirn pension eller understiid som ni1gon pi1 grunda\· skyldskap eller 

sviigerlag m{1 vara föranledd att utgiva. Som inkomst riiknas ieke heller 

vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen ( 1973:349) eller uthildningsbidrag 

under arbetsmarknadsutbildning. Vid inkomstberiikninµ:en skall fiir den snm 

atnjuter foJkpensinn i form av ha) V eller tV<i tredjedelar av hel förtiLbpensillll 

bortses frfm ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 

a) ett för den försiikradc beriiknat belopp av hel fiirtidspensiPn jiimll' 

diiremot svarande pensionstillskott. beloppet i förckommamk fall hL·riiknat 

med beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 *lagen om allmiin fiirs:ikring 

och 

b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstilbk11t1. 

Vid uppskattning av förmiigen- Vid uppskattning av fiirmiigen-

hets avkastning skall denna höjas 

med tio procent av det belopp. 

varmed förmögenheten må öi·asti

ga för den som är gift sextiotusen 

kronor. och för annan sjuttiokmtu

sen kronor. 

1 Lagen omtryckt l 976: Ull-I. 

hets avkastning skall denna hiijas 

med tio procent a\· det bl'iopp. 

varmed fiirmiigenhelL'n iirastiga 

för den som är gift sexti11tuse11 kni

nor, och frir annan sjuttiPkmtusen 

kronor. Vid /Jcriik11i11g m· .fi"inniig('ll

het skall riirdet 111· Ji1s1ighc1. som 

11\".l'C'S i 24 ~ 2 1110111. ko1111111111cil-

ska11c/agc11 ( 192N:370J och so111 

hebos 111· den pensionshcriittigwlc. rc1s 

upp till hii/fien m· .fi1stighetc11s tux

eri11g1Tiirde. De1.rn11111w skc11/ giil/11 
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N11l'l/ra11dc lydelse 

25 

Fiirl'slagcn lrdc/se 

rid hcriik11i11g 111' l'<irdc! 111· iord

/Jruks/(1.l'lig/1<'/, diir dm /h'ltsio11.1/1e

r<i1tig11ile iir />01a11. 

Viirdet av naturafonnäner skall uppskattas efter regl..:r. snm faststidlas av 

regeringen. 

l fr<lga om makar skall <irsinkomsten för envar av dem hcriiknas utg.iira 

hiilften av deras sammanlagda iirsinkomst och viirdet av förmiigcnh..:t 

beräknas utgöra hiilftcn av deras sammanlagda fi\rmiiµenhet. 

Årsinkomst avrundas för envar pensionsbcri'ittigad till niirmast h..:la tiotal 

kronor. 

I. Denna lag triider i kraft den 1 juli 1981. 

2. Äldre bestämmelser giillcr fortfarande i fräg.a 1.im hustrutilliigg och 

kommunalt hostadstilliig.g som avser tid före ikrafttriidandct. Diin·id ska Il vid 

beräkning av förmiigenhet värdet av fastighet tas upp till det niirmast flin: 

den 1 januari 1981 giillande taxeringsviirdet. 



Prop. 1980/81:42 26 

5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:382) ang~h.•ndc införande a,· lagen om 

allmän försäkring 

1 liiriµenom föreskri\'s att l<i ~ la,b!en ( 1962:3X2) anµi1L'IHk inflir~1ndc aY 

lagen nm allrniin försiikring skall ha nedan an,l!irna lvdelsc. 

N11rnra11de lydelse 

Restämmelserna i tredje stvckct 

punkterna 1--1 övergangsbestiim

mclserna till lagen den 5 111aj /<160 (nr 

<NJ anµ[1ende iindring i lagen den 29 

juni J lJ-16 (nr -13 I) om folkpensione

ring skola alltjii111r äga mol.1Tarci11tlC' 

rillii111p11ing. Dock skall /lC'trii(jimdc 

iinkcpension efter man. S<lll1 avlidit 

före den J juli 1 %0. i stiillet for S ~ 

första stycket lagen om folkpensin

nering i lagrummets lydelse före 

niimnda tidpunkt giilla. att siidan 

pension minskas med en tredjedel av 

den pensionshcdittigades firsin

komst i rnd den må örerstiga 11·ä111-

se11 kmnor. Vid tilliilllpning i fall 

som nu sagts a\· 13 ~ 2 morn. sist

niimnda lag skall ock procenttalet 211 

ut bytas mot 1 Il samt beloppet 20 ()(Il I 

kronor uthvtas mot 75 uon kronor. 

Fiircslagc11 lrcl<'lsc 

Bestiimmelserna i tredje stvrkct 

punkterna I --1 iiver)!tinµshestiim

ml'lserna till lagen r /9n():(l()J ang<'1L'1l

de iindring i lagen den 211 juni l 'l-1<1 

(nr .+31) om folkpen.sionning skall 

forr/i1ra11dc 1illii1111)(1s. ffr1rii/ji11ulc 

iinkepensinn efter man. som avlidit 

före den I juli \lJ6!1. skall dock i 

sriillct fiir S ~ fiirsw st~'ckct 1:1µen 0111 

folkpensionerin_!! i lagrummeh lydel

se före niinrnda tidpunkt giilla. att 

si1dan pension minskas med en trL·d

jedel av den dd ai· den pensinnsbt•

riilli_!!ades i1rsinkomst 10111 ii1·astigcr 

I ()()() kronor. Vid tilliimpning i fall 

som nu sagts a\' 13 ~ 2 mom. sist

niimnda lag skall 1h·c11 procenttakt 

2!1 utbytas mot 1 ll samt beloppet 

20 (}()(! kronor utbytas mot 75 !HJO 

kronor. Vid /laiilwi11g m )iirmiig<'ll

hC't skall 1·iirdc1 ai· fi1>1iglic·1. som 

<ll'Sl'S i 2../ ~ 21110111. k111111111111cilsku11c

fagc11 (/ 1J28:370J och sn111 hl'hos ai· 

den p1·mio11.1h<·rii11ig11de, flis 111J11 till 

lui/firn 1n· fi1sriglwtrn.1 /rl.\('ri11g.1Tiir

de. ne1sa111111a .1ka/I giil/u rid /1cri1k-

11i11g 111' i•iird<'r 111' jordhru/,;,1/{1s1ig/ic1. 

diir den p1•11sio11shcrii11igadc iir ho

sau. 

I. Denna lag triider i kraft den 1 juli I 9X l. 

J Aldrc bestiimmelser g:iller fortfarande i fr~tga om iinkcpensi1111 s11111 

a\'scr tid före ikrafttr;idandet. Diirvid skall vid her:ikning av fiirmi·i_!!L'llhet 

v:irdct av fastighet tas upp till det n:irmas\ före den l .januari 19Xl giilbnde 

taxnings\·iirdct. 
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Fiircdragande: statsriickt Wirkn 

Proposition om ändrade regler för villaheskattningcn, m.m. 

Inledning 

Chefen för finansdcpartementt:t bemyndigades den 16 sept<.:mhc.:r I lJ7<i att 

tillkalla en kommitk ( Fi 1976:05 ). 11!76 ilrs fastighetstaxc.:ringskommitte 1• ffir 

att se.: över reglerna fiir fastighetstaxeringen. Genom regeringsbc.:slut den 2 

februari 1971'\ fick kommitten tilHiggsdirc:ktiv ( Dir 1978:22 ). Dessa giL·k i 

huvudsak ut pil att kommitten skulle se.: över skiktgriinser och procentsahc.:r 

vid smilhusbcskattningc.:n. Även det extra avdraget pi1 f.n. hiigst I ()till kr. 

skulle omfattas av översynen. Bakgrunden till detta uppdrag var de.: 

förviintadc.: taxcringsviirdehöjningarna till följd av 1981 iirs allmiinna 

fastighetstaxering. Kommitten har redllvisat sina iivcrviigandcn och förslag i 

dessa delar i delbet:inkandet (Ds B 19110:5) Villabeskauning SI. Till 

protokollet i detta iirende biir som hilaga J fogas en sammanfattning a\· 

kommittens fiirslag. 

Knmmittcn har iiven avliimnat dc.:lhetiinkandena (SOU ll.J7<J:32 orh ."'3) 

fastighc.:tstaxtring 81. ( SOU 1979:81) Fasti_!!hctstaxering 81 lndustrihyggna

dcr. ( Ds 13 l LJ8!1:4) Förseningsavgift vid allmiin fastighetstaxering samt ( Ds B 

I lJ811:8) Bcsviirsrcglc.:r vid allmiin fastighetstaxering. följdiindringar. m. m. 

De.: tv:1 första delbetiinkandena handlar om fri1gnr av grundliiggandc 

betycklse för JlJXJ ;·1rs allmiinna fastighc.:tstaxc.:rin!!. Dessa hc.:Unkandc.:n har 

lagts till grund för lagstiftning pii 01111"<°1dc.:t (prnp. llJ7lJ/8lJ:-lll. SkU 

1979/811:17. rskr l!J711/81l:l21. SFS 1979:1152-115:" samt prop. JlJ7LJ/8ll:Xh. 

1 RL·µninµsr;Hkt Ciunnar lljiirnl'. nrdfiir;111d..:. IHnriittsfas1id1ctsr:1dL·t lll'rtil I !:dl. 
rik\daµsledamiitcrna P:1ul J:111ssnn. Stiµ .loscfswn och Il" L;rnd1!rc·n. hi1r. ,k:1ttL·di
rL·ktiin:11 Lirs \.blmh..:rµ. riksdaµskdamotcn Bi1rjc Stl'n"on sa~ll skatt..:dirL·kli'1r..:11 
Ulla Wadl'll. 
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SkU 197lJ!80:4<i, rskr JlJ7l)/8ll:28ll, Sl7S llJSll: l..J.lJ-l:'ill). I de b:ida senare 

betiinkandena behandlas friimst \·issa kompletteringar till de rL'dan antagna 

taxeringsreglerna. Jag har for avsikt att anmiila dessa fri1gnr i ett :111nat 

sammanhang. 

Efter remiss har yttranden (i\·er bctiinkandet avgdts av kamll1:1rdttL'l1 i 

Sundsvall. statistiska centralbyrfin (SCB). bank inspckt iollL'll. ri ksrevisil>ns

verket (RRV), riksskatte\·erkct fRSV). hostadsstvrt'lsen. statens institut fiir 

byggnadsforskning. statens la11tmiiteri,·erk. liinsstyrl'lserna i Stnckhnlm~;_ 

Uppsala, Östergötlands, Jönköpings. Gotlands. Malmiilrns. CiiitL'hnrgs l>Ch 

Bohus. Skarablngs. Jiimtlands. Viisterbottens samt '.'JnrrhottL'llS liin. arrL'll

delagskommitten (Ju 1975:11-1). tomtriittskomlllittcn (Ju 1'177: 12). AB 

Bostadsgaranti, HSB:s riksfiirbund, Hyresgiisll'rnas riksfiirhund. KnnpL·ra

tiva förbundet (Kl'), Lanclsorganisationcn i S\·criµc (LO L Landstingsfiir

bundet. Lantbrukarnas riksförbund (LRF). 1\/iiring,li,ets hyggnadsdekga

tinn, Samfundet för fastighetsviirdering, Sparhankeri1as inteckningsaktichll

lag ( SPI NT AB). Svenska arhetsgivareföreningen ( SAF ). S\·enska hankfiirl'

ningen, Svt'nska byggnadsarbetareförbundet. Svenska byggnadsentrepre

nörföreningen, Svenska byggnads- och anliiggningsindustrins arbetsgivare

förbund (Byggförbundet). Svem;ka företagares riksförbund. Svenska kom

munförbundet. Svenska riksbyggen. Svenska sparbanksföreningen, Sveriges 

allmiinnyttiga bostaclsföretag (SA BO), Sveriges grossist förbund. Sveriges 

hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen (SI 110-Familjeföre

tag:en), Sveriges industriförbund. Sveriges jnrdiigarefiirbuncL Sverigt's 

villaiigareförhund. Taxcringsniimndsordfiirandenas rit.:sförhund (TOR) 

samt Tjiinstemiinnens centralorganisation (TCO ). 

Länsstyrelsen i Stockholms liin har bifogat vttrand.:n fri111 S\l.>cklmlms l;ins 

landsting. Botkyrka kommun. Danderyds ko mm 1111. Norrtiil je kommurL 

Viirrmlö kommun samt Sk!irg!trdens intre.;sdiirL·ningars knntaktorganisa

tion. Vidare har liinsstyrelscn bilagt \"tlrande fran lokala .;kallemvndiglll'IL'll i 

Norrtidje fögderi. Uins.;tyrels1:11 i Gotlands l:in har hifl>gat yttrande fran 

Cio!l;111ds kommun. Linsstyrelsen i Viisterbt>llL'llS liin har bifogat yttrandl'n 

friin Lycksele kommun. Skelleft.::·1 bimmun och Umea kommun. 

Dessutnm h;1r yttrandt'n inkommit fran Dalarii pensioniirsfiirt'ninµ. 

Sverigö civilingenjiirsfilrhund S<t111t V 1:1Hlcbii fast igl1l'lsiig;irdiircni ng. 

AB Bostadsgaranti och BvggfiirhundL'I delar de synpunkter som fralllfiirt' 

a\' Svenska bvggnadsentrepreni.irfiircningen. SAF. s,·erigL'S grnssi'lfiirhund 

och Sl-110-Familjdiirctagen instiimmcr i "Jiiringslivl'ls hygµnadsdckgation.; 

yttrande. Svenska hankföreningcn och Sn·rigcs indw;trifiirbund hiill\isar 

ockS:1 till '.\l;iringslivcts hyggnadsdelegati<Hls \"t\rande. Sn:nska fiin:tagares 

riksförbund i1heropar förutom L'lt egl'l svar ii\en den del av Niiringsliwts 

hvggnadsdelegatinns yttrande som avser undcrhitllskostn:1der och L'\lra 

avdrag. SPINTAB hiin\·is;1r till 5,·enska sparbanksfiireningL'lls \ttramle. 

I .RF har som sitt yttrande inget\ ett itl<im Lantbrukarnas skattedelegation 

uppriittat utl{itande. 
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En sammanstiillning av remissyttrandena hiir fogas till protnklllkt i detta 

iirende som bi/agct :!. 

Oe flirviintade hiijningarna ;1v taxerings\'iirdena p;ikallar ;itgiirdn iiven 

utanför \"illabeskattningl·ns llmr;·ide. Jag vill diirfor i detta sammanhang iiVL'n 

ta upp fri1gor som riir den nyligen i11fiird;1 sch:1blonhesk<111ningen a\· 

bostadsriittshavare (prPp. llJ7Sf7l):2W>. SkU llJ7lJ/Sll: 11. rskr 197')/SO:-C. 

SFS llJ7l):IOl7-1111S). I fr:iga tim kapitalbeskattningen a\·ser jag att la upp 

skalleskalorna vid fiirmiigcnhl'ls-. ;11Ts- nch µ{t\'llhL·skaltningL'n. f:n annan 

fr{1ga giillcr en fiirmiigenhe1' inv<:?rkan pC1 dl'! extra avdrag fiir nedsatt 

skattdiirmi·1ga som kan medg<:?s folkpensinniirer. liksom p;1 de kPmmunala 

hl1s1adstilliiggt:·n. 

I sammanhangl't a\·ser jag ocks(1 all behandla niigra niirliggande tr:lgnr. 

bl.a. viirderingen m· bostadsriitter och den skattemiissiga hl·handlingen av 

vissa riintehidrag. De fiirslag Slim jag nu tar upp dter samr{1d med chekn for 

bPstadsdepartemenl<:?t innebiir i allt viist:·ntli)!t l'll anpassnin!! av nlika 

proc<:?ntsatser pch skiktgriinser friimst nwd hiinsyn till den hiijning a\· 

taxeringsviinkna som viintas gerhim I lJS I ;\rs allmiinna fasti):!hl'tstaxering. I 

övrigt innebiir förslagen justeringar av lagtekniskt okomplicnad natur p<"1 si1 

siitt alt rl'dan giillandc skattebcstiimmelscr gt'S elt \'idstriicktarc tilliimpnings

omri1de. 

Med hiinsyn till det anförda iir det enligt min mening inte llllltivnat att 

inhiimta lagr{1dets yttramk ö\·<:?r förslagen. 

2 Bostadsbeskattningcn 

2.1 Beskattningen aY en- och h·åfamiljsfastighetcr 

F. n. beskattas innehavet av ett egnahem enligt en schablonm1.:tod. Denna 
innehiir i korthet att som intiikt skall tas upp viss prol'<:?nt av fastighetens 

taxaingsviirde. Intiiktsberiikningen sker enligt en progressiv skala. Avdrag 

medges i princip bara för riintor pa kapital som nedlagts i fastigheten. I fr:iga 

om fastighet diir ägaren iir mantalsskriven medges hiirutöver l'lt extra 

avdrag. Reglerna om delta finns i 2.f § 2 mom. och 2.'i * 3 mom. 

knmmunalskattclagen ( 1928:370), KL. 

Schablnnmetoden infördes g<:?nom lagstiftning <"ir 19.'i3. Överg{ingen fri\n 

den tidigare konventionella metoden. som innebar att alla intiikter, 

diiribland viirdl'I av den egna bostaden. skulle redovisas medan avdrag ;\ 

andra sidan medgavs för kostnader for drift och undcrhiill. motiverades i 

första hand av förenklingsskiil. De iildrc reglerna var svartilliimpade och gav 

upphov till ett stort antal tax<:?ringstvislt'r. Schablonbeskattningen var niir 

den infördes i princip en b<:?skattning av en beriiknad kapitalavkastning. 

lntiiktsproc1.:ntcn motsvarade i huvudsak lhl giillande riinleni\'ä. Oiirför 

uppkom i flertalet fall inga nämnviirda underskott. 

Schablonen har iindrats vid flera tillfiillcn. i första hand för att lWmpa 



Prop. 1980/81 :42 30 

effekterna a\· höjda taxeringsviirden till följd av de allmiinna rastiµhl'tstax

eringarna ( 1'!:"7. 1%5. 19711 l)L'h 1lJ75). De iindringar snm den senaste 

allmiinna rastighetstaxerinµen fiirankdde i fr<lga lllll villaschablonen ( prop. 

1975:92. SkLJ llJ75:25. rskr t<J75:12<1. SFS 1975:312) innebar att de b;ida 

liigsta skiktgriinserna hiijdes. Även det cxtra avdraget hiijdcs. Under (1ren 

diircfter skedde en snabb prisutveckling p(1 egnahem 0L'11 fritidsfasti!,!heter. 

framför allt fiir dem med taxL·ringsviirden inom det liigsta skiktet. Denna 

utveckling. som innehar att taxeringsviirdena kom att lig,!!a l!1ngt under den 

avsedda ni\·i111 i förh;'tllande till marknads\'iirclcna. piikallade en juskring av 

schablonen tir I lJ77 ( prop. 1977178:(11'.. Sk U 1977171'.: 18. rskr I 977/7S: 11-1. SFS 

1977: 1097). 

lnUiktsschablonens avviigning har ocks[1 setts i sammanhan_!.! mL·d iinske

miikt att skapa neutralitet i frfi_!!a om de ekonomiska villkoren fi\r olika 

bocndcfnrmer. S{1 var falkt vid 197-1 ;'trs bostadspolitiska lagstiftning (prop. 

197-1: 150. SklJ 197-1:56. rskr 197-1:37-1. SFS JlJ7-l:9-l-I). Vid dl'tta tillfälle 

iindratks framför allt reglerna för bostadstinansierinµen. men beslut fattades 

ocks{1 om ett nytt hiigsta skikt i villaschablonen. 

F. n. iir intiiktsproccnten 3 i;;.. för den del av en fastighets taxeringsviirde 

som understiger 200 000 kr .. 4 q. för den del av taxeringsvärdet som ligger 

mellan 200 000 kr. och 250 000 kr .. 8 %· för den del av taxeringsviirdet som 

Överstiger 250 000 kr. mt:n inte 300 ()()() kr. och (() 1:'r för dt:n del av 

taxeringsviirdet som överstiger 300 000 kr. Det extra avdraget. som höjdes 

senast ttr 1975. uppgiir nu till I 000 kr. 

Kommittdiirslagl't innehiir att den nuvarande schablonmetodt:n hehillls 

n11:n att samtliga skiktgriinser hö.is nch att prncentsatscrna iindras. DL't e.xtra 

avdraget fiiresl;is hiijt fritn I 01111 kr. till I 500 kr. DL'n förC'la_!!na schablonen 

har följande utseende. 
2 ~:.;. .. - 451111(){) kr. 
-I <; -15ll ()()() kr. -· (J()() ()( )0 kr. 
(, r;.. ()(I() ()(\() k r. - KOO l J(I() kr. 
~ r-;. SOll ()( H I kr. -

Under remisshehandlingen har ~'\tsk il liga sinsemellan tiirnligen olikartadL' 

önskemttl framförts. Den föreslagna skalan har kritiserats varvid man uttalat 

sig :in för liittnader iin för skiirpning i vissa skikt. En del rcmissinstanser 

uttrych'r iinskl'111{1l om en annorlunda utformning m· vill<1hcskattningen. Si·1 

ifnigasiitts t.cx. det l:impliga i att fiir framtiden arhcta med t'n enhetlig 

schablon fiir hela landet. Andra uttalar sig fiir en delvis iitergi1ng till en mer 

konventionell metod. Garantibeskattningens inverkan behandlas ii\·cn i 

rcmiss~·ttrandcna och en del instanser anser att iiven tlenna fri1ga hade hPrt 

behandlas a\· kornmitten. Vikten av neutralitet i kostnadshiinsi:ende mellan 

olika hocndefnrmer betonas ncksi1 liksom hehmet av i1tgiirdcr utanför 

skattclagsti ftni ngcns om ri·1d.;. 

Fiir egen del vill jag redovisa fiiljamk Liver\'iiganden. 

Den nuvarande sehablonmetlKlen har {1bkilliga fördelar inte minst för att 
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den iir enkel att tilhimpa av st1viil de skattskvldiga som hcriirda mrndighL·lL'r. 

Denna omstiindighet hiir enligt mitt fiirmenamk tillmiitas stor hetvdelse med 

tanke pt1 det avseviirda antalet egnahem och fritidsfa-.tigheter. sammanlagt 

iivl'r I .S miljoner vid lllXI iirs fastighl'tstaxering. Även för framtiden torde 

det diirför vara n\id,·iindigt med tiimligen l;111gtg(1cndc inslag a,· schabloner pii 

detta orndtde. r:n ;\terg[1ng till det system som giillde före schablonens 

infliranue skulle inncbiira en drasti-.kt iikad bclastning 11ch försiimrad 

<1rbetssituation för taxeringsorganisationen. I vart fall iir det för dagen inte 

möjligt att genomföra n:\gon orn!:iggning av nuvarande schablnnmetod som 

';'1dan. Möjligheten att införa en hegriinsad avdragsriitt för knstnader för 

hyggnadsarbeten p;I egnahem diskuteras i departementspnimemorian ( Ds B 

l1JSO: 10) Den gri1 arhL'tskraftcn nch skattekontrnlkn. Ln <1dan avdragsriitt 

skullL' emellertid i huvudsak ha en annan grund iin att :'tstadkomma l'lt biittre 

heskattningss_vstcm frir L'gnahemmen. I stiilll't iir mi1kt friimst att minska 

utrvmmet för vissa former av skatteundandragande. Till dessa frt1gnr :I\ ser 

jag att iiterkomma vid ett senare tillfiillc. 

Å andra sidan iir jag \':il med\·L·ten om att nuvarande system för 

villabeskattning har svagheter. En fr~1ga som aktualis(Tats giilkr det rimliga i 

att arbeta med en enhetlig schablon för hela landet. Villapriserna ,·arinar 

niimligen mycket kraftigt mellan olika dt'iar av landet. 'Jiir schablonen 

infördes fönns i och fiir sig ocksä s:'1d:1na skilln:1dt'r men eftersom sch:1blnnen 

d{1 var helt proportionell blev dessa av mindre betydelse. Den cftt'rföljande 

utvecklingen - jag syftar dii niirmast pt1 de kraftigt hiijda ,·illapriserna i 

förening med att schablonen gjorts t:imligen starkt progressiv - innebiir att 

effekterna nu blir mer kiinnbara. FastighL·tstaxeringskommitten har 11ckst1 

ingiicnde undersökt möjligheterna att lokalt differentiera schablonlK·skalt

ningen men ansett att s:1 aVSL'Viirda sdrighL·ter skullL' uppsti1 att man iimb 

stannat för ett hibeh[tll:111dL' a\· den nuvarnndL' nrd11i11gl'n. Det iir inre heller 

enligt min mening miijligt att nu finna en accq1tabel liisning r<1 detta problem 

utan tills vidare m:-iste giillande principn uppriitthitll:1s. 

N<'1got Sllm alltmer kommit att fra111st:°1 s1H11 en stllr svaghet i nuvarande 

system för villabeskattning iir att det byggn p~1 taxnings\'iirden s11m i princip 

liggL'r fast under t'n period av km i1r. Dt'tta inneb:ir inga stiirrt' prnblem si1 

liinge takten i villaprisernas i\k ning var miHtlig: ii\ en IC'flt'r en perind av fem iir 

blev .justeringarna begriinsade. Vid den prisstegringst:1kt som noter:1ts under 

senare <'ir iir förhiillandet a\·Sl'Viirt mer prPblematiskt cftns11m det innehiir en 

snabbt fortg:i"1ende urholkning av skatteuttagt't efter \·ar_je allmiin fastighets

taxering och diirdter krav pi1 myckl't stora L'ng:"iqgshiijningar av skattebe

loppen fiir att ;:iteruppriitta den tidigare nivi1n . .lag kan hiir erinra llm den 

tillfalliga justering av schahlonprncL·nten som ans.igs niidviindig att gcnllm

föra med verkan fr:ln inkl1mstäret ILJ7X a\ just detta sk:il. HadL' inte n:"1gnn 

S:1dan :\tgiird ,·idtagits. skulle gin·t,·is sdrighL·terna n:ir det giiller att finna en 

godtagbar liisning nu rnrit avsc,·iirt stiirre. 

\!nt denna bakgrund iir det 11:1turligt att prii,·a llm lkt kan v:tra miijligt att 
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finna n:'1gon 1m:tod att mer k•pandL· anpassa villabcskattningl'n till prisut

\'L'cklingl'n. En li.isning som fiirespr:ikah i olika sammanhang kan \'ara att 

:'irligl'n justl'ra taxl'ring:sviirdena. s.k. rullande fastighetstaXl'ring:. Ett delbl'

tiinkanlk 1im denna fr:lga viintas ocksi1 fr:'1n fastig:hetstaxl'ring:skommitten 

under drl'n 19~1. I an·aktan p:I detta ma!L'rial vill jag intl' nu niirmarc gi1 in 

p:i fr:igan. 

Aven i andra avseendL'n har kritik framförts mot \'illahl'skattning:l'ns 

nuvarandL· utformning. Jag t:inkn di1 inll' l'nhart pi1 frt1gan om intiiktsscha

blnnl'n utan ockst1 p:'i avdragsrl'g:lerna. Inte minst dl' kraftigt stigande 

undersknttsa\'dragen frim cgnahcmml'n har kommit att utgiira ett pro

blem. 

Andra omstiindighcter snm kan in\'erka pii hcskattningsrcglcrnas form iir 

av bostadspolitisk natur. \Ian m[1stl' fortsiitta striivandcna att uppriitth(tlla en 

neutralitet i kostnadshiinsl'l'ndL' mellan olika bnl'ndefnrml'r. vilket innebiir 

att en samordning kan behiiva ske med i1tgiirdcr som vidtas pi1 andra 

omriiden :in beskattningens. 

Snm framg?1tt av det nu sagda inrymmer allts:·1 villabeskattningens framtida. 

utformning mi1nga olika fri1g:nr. Aven om inga principiella iindringar bör 

gcnomfiiras 'id detta tillfiilk· talar diirfiir :1tskilligt för att en nll'r grundliig:

gamle omprörning biir ske för framtiden diir h:insvn kan tas till de iindrade 

förutsiittningar som numera rf1der jiimfört med niir grunderna för den 

nuvarande villabcskattningl'n faststiilldes. 

De förslag som jag nu l:ig:ger tram riirande villaschablonen bygger på 

nu\'arande regelsystcm. De iindringar som framst:lr som angeliigna iir s{1dana 

som s~'ftar till att h:illa \'erkningarna av de höjda taxering:sviirdena p<'1 en 

sådan nivö att ink socialt nac~·cptabla effekter uppstiir fiir ek egnahcmsii

gande hushtillcn. Detta innchiir i1 andra sidan inte att över hun1d t:1gct inga 

skatteiikningar får ske. De höjda taxeringsviirdena Merspl'glar fiirmiigen

hetsiikning;ir som i rimlig utstriiL·kning mi1sk' sli1 igerl(lm ocksi1 i fr:lga om den 

avkastning som skall t;is upp till beskattning. 

Den av kommitten enhiilligt framlagda skalan är utformad mol bakgrund 

a\' att de prcliminiira uppgifterna visar pit mycket kraftiga taxcringsviirde

höjningar för flertalet småhus. För villorna skulle det röra sig om 

genomsnittliga ökningar pi·1 ca I J() \~· och för fritidsfastigheter skulle 

motsvarande ökning \'ara ca I :'iO r;~ .. 
För egen del kan jag i :dit väsentligt ansluta mig till kommittens 

överviiganden Clch förslag i fr{1ga om inkomstheriikningen. Som redan antytts 

i kommittearbetet hiir emdlertid ocks<l fr{1gan om den kommunala 

garantibeskattningen - som knmmitten inte haft att behandla - tas upp i 

sammanhanget. 

Garantibeskattningen fungerar i korthet pi1 följande sätt. Vid taxering till 

kommunal inkomstskatt skall s~tsom int~ikt alltid tas upp ett belopp 

motsvarande 2 '.'{av taxeringsviirdet. Detta är det s.k. garantibeloppet. Vid 

intiiktsber~ikningen medges vid taxeringen till kommunal inkomstskatt ett 
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s.k. procentavdrag som heriiknas på samma sätt som garantibeloppet. dock 

för detta avdrag inte överstiga nettointiikten. För egnahem som är bcltmade 

är det vanligt att man till följd av ränteavdragen kommer fram till ett 

underskott och procentavdrag medges då inte. l dess'.1 fall sägs garantibe

skattningen vara effektiv. 

Den av kommitten föreslagna skalan för villabeskattningen ger i förening 

med det höjda extra avdraget i och för sig godtagbara effekter. Bilden blir 

emellertid något annorlunda när dessa effekter komhineras med den 

skärpning av garantiskatten som ocksf1 följer av de höjda taxeringsvärdena. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att repartitionstalct siinks från 2 1:1(, till 

1,5 %. Denna ändring pilkallar i sin tur en mindre justering av kommittens 

förslag till intäktssehablon för de mer värdefulla villorna.Jag föreslt1r att den 

högsta skiktgränsen bestäms till 750 UOlJ kr. i stället för av kommitten 

föreslagna 800 000 kr. Därigenom balanseras något den fördel som eljest 

lättnader i fråga om garantiskatten skulle innehära i de allra högsta skikten. 

Jag vill i sammanhanget också niimna att iiven ägare till obcltmade eller I{tgt 

belånade villor för en viss liittnad gt:'nom sänkningen av repartitionstalet. 

Den av mig nu föreslagna ändringen i garantibeskattningen bör liimpligen 

ges generell räckvidd och avse alla fastigheter. Det är för övrigt förenat med 

avsevärda praktiska svårigheter att arbeta med olika procentsatser för olika 

fastigheter. Jag vill särskilt hctona att den nu föreslagna sänkningen även 

kommer boende i flerfamiljsfastigheter till del. För allmiinnyttiga bostads

företag och åtskilliga bostadsförcningar kan sänkningen antas slå igenom 

direkt eftersom de i allmiinhet bara betalar garantiskatt. för de boende i 

privatiigda fastigheter kommer siinkningen av garantiskatten att inverka 

indirekt genom systemet med bruksvärdchyror. 

För det stora flertalet egnahem innebär mina förslag att de höjda 

taxeringsvärdena kommer att ge upphov till en skattekostnad.sökning som för 

betecknas som måttlig. I fri'tga om små eller medelstora egnahem som 

innehas av personer i vanliga inkomstliigen rör det sig normalt om höjningar 

som stannar vid ca JOO kr. per månad. Inom vissa områden. där 

fastighetspriserna stigit särskilt snahht, kan ökningen sjiilvfallet bli större 

men kan knappast i annat än mer udda fall beriiknas överstiga ca 200 kr. per 

månad. För fastigheter med mycket höga taxeringsviirden blir den helopps

mässiga ökningen givetvis större. men jag vill framhålla att förslaget likväl 

innebär en siinkning av den genomsnittliga skatteprocenten i dessa skikt 

jämfört med den skala som fastställdes år 1975. 

N{1gra exempel kan få belysa det nu sagda. För en fastighet som för sitt 

taxeringsviirde höjt frän 200 000 kr. till 400 000 kr. stiger schablonintäkten 

från 5 000 kr. till 6 500 kr., vilket vid 60 <;( marginalskatt ger en skatteökning 

p:i 900 kr. Om fastigheten är belänad och riinteavdragen uppgiir till minst 

schablonintäkten. tillkommer en ökad garantiskatt på 600 kr. Den totala 

månatliga skatteökningen stannar i detta fall på helopp mellan 75 kr. och 125 

kr. Om i stället fastigheten antas stiga i värde M111 300 000 kr. till 600 000 kr. 

3 Riksdagen /980i8/. I sam/. Nr .J2 
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kommer motsvarande mänadsökning vid en marginalskatt pii 70 '}. att ligga 

mellan 146 kr. och 221 kr. 

Mina förslag i fräga om villaschahlonen övcrensstiimmcr med undantag för 

det högsta skiktet med vad kommitten föreslagit. Förslagen kan bcr~iknas 

tillföra stat och kommun vardera ca 500 milj. kr. i iikade inkomster. I fråga 

om garantibeskattningen innehär mitt förslag att kommunernas inkomster 

kan heriiknas öka med ca 400 milj. kr. i fri"1ga om egnahem och friticls

fastigheter. För övriga fastigheter kan ökningen uppskattas till ca 140 milj. 

kr. 

De nya reglerna bör triida i kraft den I januari 1981 och tillämpas första 

gången vid 1982 års taxering. 

2.2 Beskattningen av bostadsföreningar och deras medlemmar 

Bostadsföreningar inkomstbeskattas enligt en schablonmetod. Som intäkt 

skall föreningen redovisa 3 'Ji· av taxeringsvärdet på föreningens fastighet. 

Avdrag medges för ränteutgifter. Överstiger dessa intiikten betalar förening

en enbart kommunal garantiskatt som heriiknas p:'1 2 % av taxeringsvärdet. 

Den nu redovisade schablonmetoden gäller även för fastighet som tillhör 

sådant bolag. förening eller stiftelse som erkiints som allmiinnyttigt 

bostadsföretag. 

Genom lagstiftning år 1979 (prnp. 1978179:209. SkU 1979/80: 11. rskr 

1978179:42. SFS 1979: 1017-1018) kompletterades beskattningen av förening.

armt med en individualiserad medlemsbeskattning. Enligt de nya reglerna 

skall medlem i bostadsförening som intiikt av kapital ta upp 4 t;(: av viirdet på 

sin andel i den mån detta överstiger 25 000 kr. Enligt en övergångshestiim

mclse är intäktsprocenten 2 för är 1980 i fråga om bostadsriitt som upplåtits 

före utg{mgen av år 1979. Värdet av andelen heriiknas med utg{mgspunkt i 

den samlade föreningsförmögenhetcn varvid föreningens fastighet skall tas 

upp till taxeringsvärdet. Med denna konstruktion kunde man riikna med att 

det stora flertalet av bostadsriittshavare inte skulle komma att beröras av den 

individuella beskattningen. Så var inte heller avsett. 

Den individuella medlemsbeskattningen tillkom primiirt för att träffa 

föreningar med fördelade län. dvs. sädana där bctalningsansvaret för 

förcni!lgens skulder övertagits av medlemmarna. vilka pi1 så sätt kan 

tillgodogöra sig avdrag för ränteutgifterna. 1 samband därmed konstaterades 

också att situationen i en del äldre förening«r iir såda11 att lånen iir sm[1 medan 

anje]arna betingar höga överlåtebepriser. Ekou,,;n;~kt sett föreligger därför 

en parallell till föreningar med från början fördelade lån. Att beskattningen i 

vissa fall träffar även medlemmar i sådana föreningar ans{1gs därför 

motiverat. Men meningen var alltsa inte att allmiint träffa bostadsriittsinne

hav. 

Jag har i det föregående lagt fram förslag om [1tgiirder för att anpassa 

villaschablonen till de väntade höjda taxeringsviirdena. i\ ven bostadsföre-
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ningarna och deras medlemmar berörs av dessa hi>jningar men läget iir något 

annorlunda i dessa fall. För det första kommer inte taxeringsvärdena att stiga 

lika mycket för föreningsfastigheter som för egnahem. Det finns anledning 

att här riikna med höjningar på omkring 50 l,:(. mot. som tidigare niimnts. i 

genomsnitt 110 r;.(; för villor. Vidare hör man beakta att flertalet bostadsför

eningar vid taxeringen redovisar underskott. som till skillnad från vad som 

gäller för villaägare inte kan utnyttjas av föreningens medlemmar. Läget 

torde vara ungefär detsamma iiven efter 1981 års allmänna fastighetstax

ering. Detta innebär att föreningarna normalt bara betalar skatt på 

garantibeloppet. Den av mig i det föregt1ende föreslagna sänkningen av 

repartitionstalet från nuvarande 2 ~;~. till 1.5 ')(, kommer alltså även hostads

föreningarna till del. Mot denna bakgrund anser jag det inte pfikallat att 

föreslå någon sänkning av intäktsprocenten för bostadsföreningar. Den hör 

alltjämt vara 3 % . Vad nu sagts gäller även de allmännyttiga bostadsföreta

gen. 

I en hel del bostadsförcningar kan man utgti ifrtm att medlemmarnas 

andelsvärden även efter höjningen av fastighetens taxeringsviirde kommer 

att ligga under den griins där den individuella beskattningen med nuvarande 

regler sätter in. Det höjda taxeringsviirdet får då ingen annan inverkan än 

den som beror p:"1 garantiskatten. I fitskilliga fall fiir man emellertid räkna 

med att föreningsförmögenheten ökar så mycket att också en beskattning av 

medlemmarna skulle bli aktuell. Jag vill här särskilt peka på att nettoför

mögenheten. som är avgörande för beskattningen, m.:lnga g<1nger kommer 

att öka betydligt mer än de 50 % som kan komma att gälla for fastighetens 

taxeringsvärde. 

Ett exempel kan belysa det sagda. Antag att på en viss andel i en 

bostadsförening belöper en andel av taxcringsviirdet om 60 000 kr. och av 

föreningens låneskuld om 50 000 kr. Nettot uppgår d[1 endast till 10 000 kr. 

och någon individuell beskattning iir f. n. inte aktuell. Om nu taxeringsvärdet 

stiger med 50 c::~. till 90 000 kr. ökar emellertid nettot till 40 000 kr. och ligger 

diirrned väl över gränsen. 

Enligt min mening bör man söka motverka att de höjda taxeringsvärdena 

leder till att bostadsrätter nu mer allmiint förs in i den individuella 

beskattningen. Den nuvarande frigränsen på 25 000 kr. bör därför höjas. 

Mot bakgrund av det förhållande jag just redovisat bör höjningen diirvid 

göras procentuellt något stiirre än som enbart motsvarar den viintade 

ökningen av taxeringsviirdena. Jag föreslår därför att gränsen höjs till 50 OUO 

kr. Även efter taxeringsvärdehöjningarna torde det stora flertalet bostads

rätter därigenom komma att falla utanför den individuella inkomstbeskatt

ningen. 

Fråga är så om någon ändring av intiiktsprocenten också bör göras. Olika 

synpunkter gör sig därvid gällande. Å ena sidan ligger de aktuella 

taxeringsvärdena regelmiissigt avsevärt lägre än i fråga om lika stora 

egnahemsbostäders. Även den väntade höjningen av taxeringsviirdcna är 
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som nämnts betydligt mindre. Å andra sidan rn{isk beaktas att intiiktsscha

bloncn om 4 % fastställts i en situation när motsvarande schablonintiikt för 

villor normalt skulle beräknas efter 3 r;; .. Denna föresrns nu siinkt till 2 '1-.. I 

vissa fall kan även föreningens intäktsschablon om 3 r;-r päverka bilden, 

nämligen om föreningens lån är så små att ntigot underskott inte uppkommer 

vid inkomsttaxeringen. Ökningen av taxeringsvärdet sl[1r då igenom b[1de i 

den individuella beskattningen och i föreningens beskattning, vilket kan ge 

kraftiga effekter. 

Mot bakgrund av det anförda biir enligt min mening intiiktsprocenten för 

bostadsföreningars medlemmar nu jiimkas liksom för egnahemmen. Jag 

föreslilr att den sänks till 3. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad som 

uttalades när de nya reglerna för medlemmars beskattning infördes, 

nämligen att lagstiftningcn fick anscs ha karaktiir av provisorium. Jag har i 

det föregående antytt bchovct av att ompröva villabeskattningens utform

ning för framtiden. Beskattningen av bostadsföreningarnas medlemmar bör 

naturligen prövas i ett sådant sammanhang. 

Mina förslag föranleder en ändring i punkt 2 av anvisningarna till 38 * 
KL. 

Avslutningsvis vill jag ta upp en fräga av praktisk natur. Andclsviirdct skall 

enligt punkt 2 av anvisningarna till 38 * KL beriiknas med utgimgspunkt i 

föreningens bokslut för det scnaste riikenskaps<lr som avslutats före 

taxeringsårets ingång. Scnast den 8 fcbruari under taxeringsi1ret skall varje 

bostadsrättshavare få uppgift om andelsvärdet. 17ör föreningar med bokfö

ring där räkenskapsåret motsvarar kalender{1ret torde det vara praktiskt 

omiijligt att fullgöra denna skyldighet. Jag förcsrnr diirfiir att bestiimmelsen 

ändras så att i stället bokslutct för det senastc riikenskapsår som avslutats 

före den l juli året före taxeringsåret fär användas. Jag vill dock påpeka att 

mitt förslag inte innebär någon ändring i fdiga om vilkct taxeringsviirde som 

skall användas. Detta skall alltjämt vara värdet året före taxeringsåret. Mitt 

förslag föranleder en ändring i punkt 2 av anvisningarna till 38 ~ KL. 

Enligt lagen ( 1972: 175) med vissa bestiimmclser om bokföring av 

bostadslån, m.m. får bl.a. bostadsriittsföreningar som en siirskild post bland 

tillgångarna i balansräkningen ta upp ett belopp motsvarande högst den 

samlade skuldökningen av vissa bostadslån och riintebn. Jag vill i klargö

rande syfte slå fast. att en sädan post inte skall anses som tillgilng i 

förevarande sammanhang. 

De av mig föreslagna ändringarna bör träda i kraft den I januari 198 l och 

tillämpas första gången vid 1982 års taxering. Ändringen i fråga om vilkd 

bokslut som skall beaktas bör dock få giilla redan vid 1981 t1rs taxering. 
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2.3 Kapitalbeskattningen 

2.3. 1 /11/edning 

De höjda taxeringsvärdena inverkar även p{1 förmögenhets-. arvs- och 

gtivobeskattningcn. Enligt 4 * lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhets

skatt. SFL. skall fastighet i regel tas upp till taxeringsvärdet vid beskatt

ningsarets utgc"rng. Vid arvs- resp. gårnbeskattningen skall enligt 22 * I mom. 

och 43 *lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. AGL. det taxerings

värde anviindas som gällde året innan skattskyldighet inträdde. Detta 

motsvarar taxeringsvärdet [1rct före ett dödsfall eller en gäva. De nya 

taxeringsviirdena slår alltsa igenom vid 1982 ~rs förmögenhetstaxering samt i 

fri1ga om dödsfall eller gi1vor efter utgi111gen av ltr 1981. Även här bör 

justeringar nu genomföras. 

Innan jag tar upp dessa fr:'1gor vill jag efter samrtid med chefen för 

jordbruksdepartementet något beröra skogsvtmlsavgiften. Denna avgift 

skall enligt 1 * lagen ( 1946:324) om skogsviirdsavgift betalas av iigare av 

sådan jordbruksfastighet som i'isatts dclviirdet skogsbruksviirde. Enligt 

punkt 2 av anvisningarna till 22 ~ KL är avgiften avdragsgill vid.beräkningen 

av inkomst av jordbruksfastighct. Avgiften är fr.o.rn. 1981 års taxering 3 

promille av skogsbruksviirdet och heriiknas liksom garantibeloppet per 

beskattningsi1r. De viintade taxeringsviirdchöjningarna kommer att slå 

igenom även hiir. 

Jag förordar att avgiften pii 3 promille inte iindras i samband med 1981 iirs 

allrniinna fastighetstaxering. Chefen för jordbruksdepartementet {1terkom

mer i hudgt'lpropnsitionen till denna friiga. 

2 .. ~ .2 l'iir111iige11hetsf)('sk 111111 ingen 

Den statliga fiirmiigenht:tsskatlL'n utg:'1r enligt en progressiv skala pii 

beskattningsbara fiirrniigcnheter som iiverstiger 21111 ll!lll kr. P<i den del av 

dL'n beskattningsbara förmiigenheten som ligger mell<111 2110 ()()() kr. och 

275 01111 kr. utgitr skatt med I r;. Niir den b(·skattningshara förmiigenhcten 

iivcrstiger 275 l)(JIJ kr. men inte -Wll 00() kr. iir förmiigenhctsskattcn 750 kr. 

för 275 ()()()kr. och 1.5 'i av {1tcrstoden. Fiir beskattningsbara formiigenhc

ter som iir stiirrc iin -100 000 kr. men inte I 000 (JO() kr. uppg:är förmiigen

hetsskatten till 2 625 kr. för -100 ()()()kr. och 2 <; a\' <iterstnden. Överstiger 

förmögenheten I 000 !l!lll kr. blir skatten 14 (125 kr. fiir I ()(JO llllO kr. och 

2.5 q., av {1terstnden. 

Förmögenhetsskatt tas ut i huvudsak av fysiska per~oner och dödsbon 

( 10 ~ SFL). Vissa juridiska personer :ir emellertid skyldiga att betala 

förmögenhetsskatt. Hit hiir bl.a. föreningar och samfund diir medlemmarna 

inte :igcr del i föreningens eller samfundets förmiigenhct samt vissa 

samfalligheter (6 ~ I mom. b SFL). !far tas ut en proportionell förmögen

hetsskatt pi1 J .5 promille p{1 den del av den beskattningsbara förmögenheten 
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som överstiger 15 000 kr. Det biir dock niimnas att fiirmögcnhctsskatt i 

sistniimnda fall bara tas ut om och i den mim hithörande fiirL·ningar och 

samfund iir skyldiga att erliigga inkomstskatt. Ideella föreningar iir ufta fria 

från både inkomst- och förmögenhetsskatt. 

För makar och därmed jiimstiillda heriiknas den beskattningsbara fiirmii

genheten gemensamt. En sambeskattning iigcr iivcn rum mellan fiiriildrar 

och hemmavarande barn under 18 {tr ( 12 ~ 1 mom. SFL). 

Den nuvarande fiirmögcnhetsskatteskalan tillkom genom lagstiftning {Il' 

1970 (prop. l 970:71. BeU 1970:41. rskr 1970:231. SFS l 97tl: 170). Inför 1975 

års allmänna fastighetstaxering höjdes dels skattepliktsgriinscn fri111 150 Olltl 

kr. till 200 000 kr. och dels cl·~n niist liif!_sta skiktgriinscn frirn 250 tJ!HI kr. till 

275 000 kr. (prop. 1974:98. Sk U 1974:3K. rskr I LJ74:2YJ. SFS l LJ7-U 11 ). Fiir 

de nyss niimnda juridiska personerna höjdes samtidigt skatlL'pliktsgriinsen. 

som varit oförändrad sedan 1947. fr{111 5 000 kr. till 15 lllltl kr. 

Enligt min mening hör nu en uppriikning ske a\' skalans skiktgriinser. En 

riktlinje bör diirvid vara att söka anpassa dessa till friimst den prisut\'ccklin!! 

som har iigt rum sedan skatteskalan senast faststiilldes. Min avsikt iir sitledcs 

inte att förcsl{1 nagra iindringar i sjiilva grunderna för förmögenhetshcskatt

ningcn. Det saknas ocks{1 underlag för att nu iindra förmiigenhetsskattens 

avvägning och fördelning. Den bedömning i dessa delar som skedde i 

sam hand med 1970 {1rs lagstiftning bör ligga fast tills vidare. 

Den skatteskala som antogs är 1970 iir diirför enligt min mening L'n liimplig 

utgangspunkt. Visserligen justerades. som jag nvss niimnde. denna inför 

1975 {1rs allmiina fastighetstaxering men de iindringar som diin·id skedde var 

av tämligen begriinsad riickvidd och avs{1g bara de liiµsta skikten. Den 

uppräkning som nu biir göras iir i och för sig aktualiserad gL·norn de \:iintade 

taxeringsviirdehöjningarna. Dessa kan eml'llertid inte ensamma vara viigli.:

dande eftersom förmögenheter best{ir av iiven andra tillgfö1gar. Jag anser 

därför att i stiillct den allmiinna prisutvecklingen sedan i\r 1971. d{1 den nya 

skalan trädde i kraft. bör vara vägledande. Detta skulle bl.a. innebiira att den 

stegring av fastighetspriscrna som iiterspeglar en real förmiigenhctsökning i 

princip kommer att triiffas av ett iikat skatteuttag. Detta iir enligt min mening 

ocksn rimligt. 

Nu giillande skatteskala kan vid nuvarande taxeringsdrden heriiknas ge 

en total utriiknad förmögrnhetsskatt för <ir Il/Kl p~I ca 950 milj. kr. Den s. k. 

80/85-proccntregeln medför dock en skatterll'dsiittning om ca 21111 milj. kr. 

Genom denna regel bcgriinsas niirnligen det sammanlagda inkomst- 11ch 

förmögenhetsskatteuttaget. Högst 811 1:;. av en inkomst upp till 311 basenhe

ter. f. n. 174 000 kr.. far tas i anspr{1k för skatt och hi'igst X5 r·; av inkomster 

diiröver. Regeln har störst betydelse för innehavarna av de större fiirmi\

genheterna. Här reduceras niirnligen ofta förmögenhetsskatten. Det ta 

betyder också att det är sviirt att bedöma förmiigenhetsskatteskalans verkliga 

effekter i de högsta skikten. 

För att tillgodose de iinskemiil jag nyss pekat p{1 hi.ir skalan aHiigas s;·1 att 
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en viss ökning av flirmiigenhL'tsskattcn uppknn1111er men <1 att skatkuttaget 

iindi1 hftller sig n:"igorlunda inom nuvarande ramar. .lag foresl;1r att 

förmögenhetsskattcskalan Ur följande utformning: 

I <} 

I .5 ('.; 
2 c:;. 
2.5 <:f. 

4ll0 ()()() - ()()() ()()() 

600 000 - XOO 000 

XO(I OOl I - I XllO ()(1(1 

I XllO OllO-

:vled den av mig fiireslagna skalan kan den totala utriiknade förmiigen

hetsskatten heriiknas iika med ca 200 milj. kr. vid 19X2 iirs taxering. För de 

juridiska persnner som erliigger den propnrtinnella frirmiigenhelsskatten 

föresl{1r jag att skattepliktsgriinsen höjs friin 15 lltlll kr. till 25 tllltl kr. 

\1ina nu rednvisack förslag piikallar iindringar i lll ~ 0L'11 11 ~ 1 Pch 2 mom. 

SFL. De nya reglerna hör tr;ida i kraft den I _j;1nuari I 9i\ I och tilliimpas fiirsla 

gi\ngen vid l LJX2 ;'trs taxering. De förslag jag nu har redovisat syftar i fiirsta 

hand till att anpassa skatteuttaget med hiinsyn till den allmiinna prisutveck

lingen. Som jag tidigare niimnt iir jag inte beredd att föri:sl;'1 ytterligare 

ändringar. Jag vill dock erinra nm att dL't vid olika tillfallen har ifri1gasatts om 

man inte borde ha olika skattepliktsgdnser för makar oeh för ensamstiknde. 

eventuellt iiven för ensamstäende med hemmavarande minder?triga barn. 

Detta iir enligt min mening emellertid n<"1got som mer hiinger sarnnrnn med 

den större fr(1gan om beskattningen av makar iiver huvud taget. Fr<lgan om 

familjebeskattningen hör Uimpligen prövas niir utredningsarhetet rörande 

bl. a. makars egendomsförhiillanden har slutförts. Detta handhas av 

familjelagssakkunniga (Ju llJ70:52). Ett hetiinkande iir alt v;inta under [tr 

IYX.1. 

För skattskyldiga som har sin fiirmögenhL'l ncdlagd i riirclse eller jordbruk 

giillcr siirskilda regler vid kapitalbcskattnint!. Jag atcrknmmer i det fiiljande 

till dessa fri1gor. 

2.3.3 An·.1- och gå1·0/Jes/.:.at111i11ge11 

Arvs- och gävoskatt utgär enligt progressiva skalor. Dessa iir nlika 

beroende inte bara pf1 arvets eller g{1vans storlek utan iiven pi1 h'lll som iin·cr 

eller fttr egendom. Tre klasser finns. 

Arvslotter som tillfaller de mest niirstt1encle. t. ex. efterlevande make eller 

barn. beskattas i klass I. som har den lindrigaste skalan. Skatten iir hiir 5 ~-; 

för lotter upp till 25 000 kr. I skiktet 1011000-15110110 kr. iir ~katten 2S ';.I 

det högsta skiktet - 5 ()()() ()()() kr. och diiri.ivcr - utgtir an·sskatt med 
65 r;; .. 

Till /.:.lass Il hiir hl.a. föriilclrar. ~yskon och mer avliigsna sliiktinµar. 

Arvslotter som tillfaller helt oskylda personer eller organisationer som inte iir 

allmiinnyttiga bt•skattas ocksä i denna klass. I liir iir elen Higsta skattesatsen 

8 1'( och den giiller för lotter upp till 10 IHltl kr. 1skiktet100 Ollll- 150 llllO kr. 
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iir skatten hiir 50 ~:; .. Skalan g:'1r upp till 72 "i-· och avser di1 dt·n dela\ l!lttcn 

som överstiger I mil.i. kr. 

Klass/// avser friimst s<idana nrganisationer som inte iir hL'lt bdriadl' fr;in 

skattskyldighet. Som L'xempel kan niimnas vissa allmiinnyttiga stiftL'lsL'r och 

ideella föreningar. Retriiffandl' den sistniimnda gruppen hiir pi1pekas att 

församlingar och trm;samfund numl'ra är helt fria frim skyldighet att utgl' 

arvs- eller gil\·oskatt. Skalan iir hiir progressiY upp till 30 (1(1(1 kr. Diircftl'r iir 

skattesatsen konstant 30 ( ;. .. 

Vid arvsbeskattningen medges ett skattefritt grundavdrag med 30 0011 kr. 

för efterlevande make. 15 ()()()kr. för annan m\\ttagare i klass I och 3 tlliO·kr. 

för mottagare som hör till klass Il L'ller III. Har barn elll'r a\'kPmling till 

avlidet harn inte fyllt 18 :h niir skyldigheten att betala ar\'sskatt intriidl'I' 

medges ytterligare avdrag med 3 0011 kr. fiir varje ;1r snm ;itersti1r till dl'ss 

sagda iilder uppni1s. 

fiir g~\voskatten !,!iiller samma skalor lllL'd det undantaget att si1dana 

mottagare som hiir till klass 111 iir l'ria frtm g:ivoskatt. Dessutom fiirekommer 

vid g:i1va bara t:'tt enho:tligt ,l!rundavdrag pi1 2 (J()(J kr. 

Även arvs- 0<:h gilvohl'skattningcn fick sin nuvarande utfnrmninµ i 

s:unhand med den tidi!,!are niimnda lagstiftningen ilf I LJ70. Sedan dess har 

skalan inte iindrats. Som ja!,! framhöll i fri1ga om fiirn1iigenhet>hl'skattnin!,!cn 

iir de ändringar som nu iir aktuella sildana som syftar till att anpassa skalorna 

till den prisut\'eekling som iigt rum. N:i,1m1 1111.:r l;inµtgaemk iindringar av 

arvsskattt?ns avvägning L'ill'r niirmare fiirdelning iir s<"tll'des inte aktuella \'id 

detta tillfälle. 

Niir man skall bedöm;i vilka iindringar i fr;iga 0111 arvssk:1ttL'll su111 iir 

motiverade far man h:Hla i minnet att arvsskattens storlek i det L'nskilda falll't 

p:iverkas av en del ytlL'rligarc faktorer. Var den avlidne gift uch fiirL'li1µ 

giftoriittsgemenskap skall hiilftt'll av makarnas sammanlagda hehi11l11a 

förmiigenhet undantas fr{m arvsskatt s?tsom utgör:111Lk den efterle\'amks 

giftoriittsandel. 

I vissa fall kan iiwn mer iin hiilften undantas. Enligt 13 bp. 12 ~ andra 

stycket gifterm;ilshalkcn skall niimligen nyss niimnda gifll>riillsandd hestiim

mas till ett bdopp snm motsvarar minst fyra basbelopp L'niigt lagen 

(I %2:381) om all miin fiirsiikring. Tiden för diitlsfallet ar avgi\rande för 

basbeloppets storlek. Även för utfallande försiikringshclopp finns el\ 

intlationsskyddat grunda\'<lrap vid arvsheskattningen. Skattefrihet med!,!L's 

hiir upp till ett viirde motsvarande sex has belopp. ,.\ven nm de nu an!,!ivna 

reglerna innebiir en successiv anpassning av skatteuttaget efter den allmiinna 

prisutvecklingen sä fyller de dock första hand en mer socialt hL·tunad 

funktion. 

För att fii till sti1nd en rimlig anpassning hi.\r L'nligt 111111 mening s;iviil 

grundavdragcn som de tre skalorna iindras. Jag fi"iresli1r alt !,!rundavdrnget för 

efterlevande make höjs fr;111 Jtl Otltl kr. till '.'Il llllll kr. samt för barn och andra 

mottagare i klass I fr~m 15 000 kr. till 2511110 kr. I enlighet med detta h(n 
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grundavdragen i klasserna Il lH:h Il höjas fri1n .~ Ollll kr. till :'i (illll kr. Ge11llm 

dessa iindringar undantas mindre arvs- och testamentsllitler alltjiimt fran 

beskattningen. 

Även det s. k. minckriirighetsanlraget hiir iindras. Barn som inte fyllt I~ i1r 

niir n<lgon av föriildrarna dör har riitt till L'tl avdrag pi1 3 ()(111 kr. för varje i1r 

som :lterst:ir till dess niimnda hlder uppniitls . .lag fiiresliir alt ;1nlragct hiijs 1ill 

5 OIHI kr. 

Betriiffande skatteskalorna vill jag föresl~1 en sadan uppriikning av 

skiktgriinserna att skatteskiirpningarna h<ills p;i en rimlig ni\·;·1 ii\·L·n l'm ('Il 

tiimligen viirdefullt egnahem ingi·1r i kvarli11enskapen. Siirskild hiinsyn m<'1ste 

niimligcn tas till de inte ovanliga fall diir dterle\·ande m;1ke skall iin a 

fastigheten och avser att sitta kvar i boet. 

För klass I föresliir }ag att nuvarande skii-agriinser fördubblas fiir ;1rvslottn 

upp till J!lO ()()0 kr. För större lotter bör liittnaderna giiras n;'1gllt mindre 

om fallande. 

Ävt:n skatteskalorna fi.ir klasserna I I och 111 hör .iiimkas i cnliµhl'I med vad 

jag tidigare anfört. En fördubbling av skiktgriinserna ffir lllttl'r upp till hO (1(111 

kr. anser jag vara motiverad i klass Il. Fiir kl<tss 111 innebiir den fiireslagna 

skalan att den proportionella beska!tningen p<'130 'i· in(riider fiir testaments

lottt:r till den del de övnstiger (,() 00() kr. 

Effekterna av mina förslag för klass I kan belysas med n<"igra exempel Slllll 

avser ett fall diir n{1gnn avlidit och dtnHimnat mah· och t\·a vuxna barn. I 

boet ing{ir ett egnahem som f.n. h<ir ett t;1.xcringsviink pi1 15111111() kr. Ikt ny<i 

viirdet antas bli 300 llOO kr. Dl:'ssutnm finns dl'! andra tillg;'1ngar p~1 I 00 ( 1111 I kr. 

varför den totala beh<illnin)!en blir 250 0011 kr. resp. 40il 1Hl0 kr. Fnligt 

giillande arvsskattereglcr skulle den tlltala ansskatten bli 7 lllHJ kr. men den 

stiger enligt mitt förslag till llJ (JIJll kr.. alltsi1 en skiirpning med 3 01111 kr. Om 

exemplet iindras pi1 sa siilt att fastighetL'n i stiillet antas stiµa fr:in 2:'0 lllJll kr. 

till 500 ()()() kr. blir an·sskat!l:'skiirpningL'll S 250 kr. 

Mina förslag föranleder iinclringar i 2S * AGI.. De ma reglerna biir 

tilliimpas om skattskyldighet har intriill dta utg<"inµen av I LJS I. 

2.3 . ./ Fa111i/f<:förctago1s ska11diitt11ada 

Siirskilda rt'gler giiller vid kapitalheskattningen av familjdiirl:'lag och 

deras iigarL'. De nuv;irande hestiimmelst'rn:1 lillkom gL·npm lag.stiftning Iir 

1977 (prnp. ILJ77/78:411. SkU llJ77!7S: llJ. rskr llJ77/7~: 111. SFS 

1977: 1173-117-1). Re)!lerna finns intagna i 4 * nch punkt 2 av amisningarna 

till .1 och ../ ** SFL samt i 22 och 2.1 ~* AGL. 
I korthet giiller fiiljande rL·glt'r fi.\r fiirmiigcnhL'l'>-. arvs- och gavobL·skalt

ningen av ett familjdiirela)!. Först riiknar man fram ett substanS\'iirLk pa den 

förmiigt•nhl'\ som nedlaµh i jordbruk. skngsbruk eller riirclSL'. Varulager 

skall i princip tas upp till det viinle som lkl skulle betin)!a vid L'n fiirS:iljning 

under normala frirliiillanden efter anlra_l! for inkurans och prisfallsrisk. I 
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fdga om inventarier godtas rcgelmiissigt de hokfiirda viirckna. Fastigheter 

skall i regel redovisas till taxeringsviirdel. Vissa tillgiingar s~is.irn L'Xcmpelvis 

skogskontomL·del far tas upp till halva det nominl'lla dnkt. AHlrag Jlll'dges 

för skulder. varvid andra laknta skatteskuiLkr iin utskiftningsskall inte 

beaktas. Skatteliittnaderna innehiir a\\ bara 30 '>( av det tramriiknade 

substansviirdet behöver redovisas som tillg;ing. 

Av stor betydelse i sammanhanget iir att det finns en spiirrcgel med 

anknytning till taxeringsviirdel. Spiirregeln innebiir a\\ man som tillg;\ng 

111[1ste redovisa minst det viirde som motsvaras av taxeringwiirdct minskat 

med dän'\ beliipande skulder. I fr(1ga om jordhruksfastighcl bortses hiin·id 

fdm den del av taxeringsviirdet som avser ek<inomihyggnad nch för fastighet i 

rörelse blir markvärdet avgiirande. Skulderna fordl'las vid spiirregelns 

tillämpning proportionellt p<'1 samtliga tillg{ingar i fiirdrvskiillan. Generell! 

kan siigas att spärregeln triider i funktion först om mer iin \i:\ a\· tillgimgarna 

representeras av taxerings\":irdcn för mark och hnstadsbyggnader. 

I samband med tillkomsten av 1977 i1rs rqder uttalades att ytterligare 

utredningsarbete i fri1gan behiivdes. En siirskild kommitte - [<JX() :irs 

företagsskattekommitte (B 1979: 13) · har oekst1 tillkallats for alt undersiika 

bl.<1. hur familjeföretagens kapitalskatteproblem hiir liisas för framtiden. 

Utredningsarbetet kommer emdlertid inte i sin hl'lhet alt bli slutfiirt i st1dan 

tid att det kan liiggas till grund för nya regkr redan infiir I <JX2 ill"s 

taxering. 

I avvaktan pt1 en sil.dan mer genomarbetad lösning mi1ste mer prm·isoriska 

atgiirder vidtas. Vad som i första hand m~lste {1tgiirdas iir spiirregclns 

verkningar med tanke p{1 de kraftigt höjda taxeringsviirden snm kan viinlas. 

Ocksit vissa effekter i tekniskt hiinseende av de nya reglerna om indelning i 

iigoslag vid fastighetstaxeringen kan diirvid hcl1i'i\·a beaktas. I iivrigt biir 

systemet för kapitalskattcliittnadl'I" f.n. liimnas ofiiriindrat. 

l\falet för de provisoriska i1tgiirderna miiste ,·ara at l fiirhindra att de höjda 

taxeringsvärdena far effekter som urholkar de liittnadL'r som systemet iir 

avsett att ge. Särskilt utsatta pii denna punkt iir jnrdhruksfastighetl'rna diir 

markviirdet typiskt sett utgör en stor andel av de totala lillg;ingarna. I lur ett 

sådant provisorium bör utformas iir jag for dagen in!L' beredd alt ange. 

Klarhet om de regler som skall tilliimpas p{1 de nya taxeringsviirdena hiir 

emellertid skapas redan under v:iren l'JXl och det iir min a\·sikt att 

återkomma med förslag i s.·1t1an tid att detta kan ske. Nya regler biir sedan 

tillämpas frfm och med 1982 fll"s fiirmögrnhetstaxering samt vid hl'skatlning

en av si1dana arv och gi1vor diir skattskyldighet inlriider efter llJXI i1rs 

utgäng. 

2.3.5 Viirderingen m· l>osradsriiuer 

Jag tar i detta sammanhang ocks~1 upp friigan hur hl.lsladsriillL'r hi.ir 

viirderas vid kapitalbeskattningen. dvs. förmiigl'nhets-. ar\"s- och gii\'tlht·-
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skattningen. F.n. dder delade ml'ningar om hur dl'1;na ,·iirdning skall g:i1 till 

och detta iir enligt min ml'ning inte tillfredsstiillanck. 

Först vill jag. niimna att man i praxis vid kapitalhL·skattningl'n SL'dan liinge 

tilli1tit att en bostadsriitt tas upp till ett viirdl' som mntSYarar antingen 

medlemml'ns grunda,·g:ift ökad ml'd gjorda amnrtl'ringar L'llL'r till llll'dlem

ml'ns andl'I i förening:sfiirmiig:enheten hl'riiknad med hiins~·n till taxl'rings

viirdl'l p[i förcningsfastighl'ten. 

Ett p:'1 sistniimnda siitt beriikna! \ iirdc lig:).!er f. ii. till ).!rlllld flir den 

individuella inkomstbeskattningen a\' flircningsmedkm (punkt 2 ;1\· all\is

ningarna till 3~ * KL). Denna enht'tlighet briits gt'nom L'tt <1vgiirand~· fr:'1n 

hiigsta domstolen (NJA 1975 s. 722) diir man i ett arvsskat!L'm;·t1 fiirklaradL' 

att dl't allmiinna saluviirdct i stiillet skulle andndas. DL'nna ,·iirdering:smn

dl'll giiller sidedes numl'ra vid arvs- och g:1rnbl'skattningen. diiremnt intl' 

utan vidare vid förmiigl'nhctsheskattningen. 

Hiigsta domstolens n~·ssniimnda a,·g.iirande b~·ggn pi1 att hostadsriitt 

stisom utgörande "annan liis egendom·· enligt 23 * ACiL sk;1ll t;1s upp till ett 

beriiknat allmiint saluviink. I llch för sig finns L'IJ motsvarandt• bestiimmelse i 

.:.\*sista stycket SFL. Det har nu gjorts giillande att viirdering efter saluviirdl't 

rätteligen hnrdc tilliimpas iiven vid fiirmiigenhetsheskatt ningen. Bilden 

kompliceras emellertid ni1got vid fi.irmögl'nhl'tsheskattnin)!L'n. Dt'! har 

niimligl'n pä sina 11:111 ifr{1g:asatts om inte ytterligare en viirderin)!sgrund skulll' 

vara aktuell. !\Ian har diirvid pekat pa hl'stiimmelsen i.:.\~ niist sista stycket 

sn. om att andel i ekonomisk förening. vars heh<illna tillg;ingar \id 

likvidation L'ndast tidvis skall skiftas 111ellan 111edkm111arna. skall tas upp till 

ett viirde som motsvarar den del av föreningens fiirmi.igenhet som skulk ha 

fallit rf1 andelen om förl'ningen triitt i likvidation. Om detta resonl'm;1ng 

skulle vara riktigt innl'hiir det att hostadsriitter t.o.m. skulk kunna komma 

att värderas olika beroende pii vad som st;ir i fiirc·ningsstadgarna trots att 

detta inte påverkar prisbildningen. Det kan nii111nas att bl.a. denna 

viirderingsmodell aheropades av den skattskvldigl' i dl't nyssniimnda 

arvsskattemäkt. 

Enligt min menin)! llll'dför den nuvarande osiiknhetl'n l>m riitt viirderings

metod uppenbara oliigenheter. DL't finns L~n klar risk att lika fall kan komma 

att behandlas högst olika. De nu va randc nklarhctl'rna hiir sk ingrns genom att 

uttryckliga lagrcgll'r införs. A n·n p;'i dei1;i onmilk bör man arbl'ta med L'n 

enhetlig grund för viirclering:en vid all kapitalheskattnin)!. I 1>eh fiir sig kan 

olika modeller tänkas. Det iir emt'llertid viktigt att man sa l;'111gt miijligt 

undviker bestiim ml'lser som lii m nar ut rym mt' for skiinsmiissiga hl'diim ni nga r 

inte minst med tanke pi"i det bl'tydandl' antal skattskyldiga Sl)m bL•riirs. 

I liinsyn mästl' iiven tas till föreningarnas nu,·aralllk skyldighL't <tlt i enli~.d1et 

med förl'skrifterna i 42 * I och 3 mom. taxeringslagen ( J lJ)():c123 ). TI .. liimna 

medkmmarna besked om anclelsviirdena. l'vlot denna bakgrund iir knappast 

det allmiinna saluviirdl't L'n liimplig gL'nc·rell norm. 

Enligt 42 ~ I och 3 rnom. TL sbll fiireningen sl'nast den S februari under 
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taxeringsiiret Himna medlem uppgift nm viirdct a\ dl·nnes andel i fiireninµs

fiirmi\genhet. rnirvid skall detta viirde beriiknas pil det siitt S<lll1 anges i punkt 

2 av anvisningarna till 3X * KL. Detta innehiir att viirdet hestiims dtn 

medlemmens andel i den samlade föreningsfi\rmi\genheten. van·id fiire

ningsfastigheten skall tas upp till taxerings\·iirdet. Jag fiiresli1r att denna 

viinkringsmetod tills vidare skall tilliimpas vid all kapitalbeskattning. Regler 

om detta hör tas in i 4 * SFI. och 2_; * A(iL. Dt: nya lx·stiimmclsl'rna hiir triida 

i kraft elen l januari 198 I. Vid fiirmiig.:nhetshe.;kattningen hiir dl' nya 

reglerna fri tilliimpas redan 1 id 191-: I ars taxering och \·id ans- och 

giirnheskattningen om skattskyldighl'l intriitt efter utgilllgen av l LJStl. 

Mitt förslag till viirdering inndiiir i allt \'iisentligt ett lagfiistamk a\· 

hittillS\'arande praxis pi'1 förmiigenhebbeskattnin)!CllS omrttdl·. 11;1got som 

allts~1 medför att hostadsriitter i regel kommer att redovisas till mi1ttliµ~1 

viinlen. Huruvida denna viirderingsmctod p;i liingre sikt iir den hiista kan 

sjiilvfallet diskull'ras. \1etoden kan siigas l:!e fiirh;'1llandcvis liiµre viirdcn iin 

som giiller fiir villor men den sti.1r i ii\·e1-ensstiimmt'lse med vad som tilliimpas i 

fri1ga om t. ex. andelsliigcnheter. SPm jag förut niimnde har den ;°1r l 'J71J 

införda individuella medlemshcskattningen karaktiir ;1\· ett pm\·i~orium. Jag 

vill understryka att detta iir fallet iiven betriilfande det förslag som jag nu har 

lagt fram i fri1ga om kapitalbeskattningen. Ä\'L'n lknna fr~ig:1 111;°1ste tas upp 

till förnyade öwrviiganden. 

2.4 Folkpensionärernas skattelättnader m. m. 

1..-1. I !kskau11i11g.1/i"tigor 

Sedan liinge finns <irskilda n:gler om skatteliittnadcr för folkpc·n-;ioniirc·r

na vid inkomstbc·skattningen. Jag a\·ser dit hestii111111clserna 0111 extra a\·drag 

p{1 grund a\' nedsatt skattdiir111{1g:1. En folkpensioniir som l'ndast har 

[tlderspensitin oeh en sidninkom~;t 0111.f.n. hiigst :'i 2tHI kr. p;Hi.irs inte hii)!re 

beskattningsbar inkPmst iin 6 tltltl kr. Det extra a\'dragl't a\'\rappas i takt med 

att inkomsten stiger. Än'n förmögenhetsinneha\· inYt:rkar pir avdragl'ls 

storlek. Det extra a\draget n:gkras i fiirsta hand i punkt 2 av am·i-;ningarna 

till 5tl * Kl.. Det ankommer sedan pi1 RSV att utfarda niirmarc an\'isningar 

för avdragl'ts ht'riikning. Fiir llJ~m i1rs taxering giiller RSV Dt !97<J:2:'i. 

Förrnögenhe!L'r under 75 tltltJ kr. inverkar intl' p:i anlragl'ts storlek. Niir 

det giiller makar tar man hiin·id hiinsyn till deras sammanlagda fiirmiigenhet. 

Niir förmi.if:!enheten livnstiger 75 lltltl kr. bt'irjar en avtrappning a\' det t•xtra 

a\'draget. Ö\'L'fstiger frirmiigenh•:ten l 25 IJtltl kr. medgcs i allmiinhet inte 

ni1got extra a\'(lrag. Vid heriikningcn a\· fiirn1iigcnhc'ts\ iirdct giiller i detta 

sammanhang siirskill fiirm!inliga regin för \'iirdningen a\· egnahem elkr 

jnrdbruksf:tstighc·t som i hU\'lllktk andnds fiir l)(lstadsiinda111i1!. Enligt 

RS V :s anvisningar tas Stllll tillgilng upp I i\ Il av sk i lln:1den mc'll:111 fast ight'tcns 

taxeringsviirde och limat kapital som ncdlaf:!ts fostighctfn i den man 
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skillnaden inte Liverstiger 1110 ()()() kr. Ar skillnaden stiirre iin 11111 IHHI kr. 

beriiknas fastighetens \'iirde till lll il()(J kr. jiimte den del av skillnadell IllL'lian 

taxeringsviirde och skuld som ii\·erstiger IOll IJ()IJ kr. 

F. n. utreds den framtida utformningen av fnlkpensiuniirernas skatteliitt

nader iiven av en särskild kommittc ( B 1979: ](1). Dess arbete klHllllH:r 

emellertid inte att vara slutfört fiirriin under {1r 19Xl. varför siirskilda 

Mgärder m{1ste vidtas redan nu. Jag avser nu att behandla fr{1gan hur 

förmiigenhetsinnehav skall p{1verka det extra avdragets hi"i_jd. l ell senare 

sammanhang skall jag iJterkomnw till fr;'1ga11 hur skatteliittnaderna i iivrigt 

skall utformas fiir in komstiiret l lJX 1. 

Den nuvarande avtrappningsregcln fiir förmiigenhL'lsinnL'l1av infiirdes ;ir 

1976 (prop. 197N77:-15. SkU 1976/77: 15. rskr llJ7<1/77: 1113. SFS J!J7f1: lllXJ). 

Vid detta tillfälle höjdes d;ivarande a\"lrappningsskikt. som tilliimpats sedan 

1972 ärs taxering. friin 50 I)()( I kr. - 80 ()()() kr. ti Il 75 OOIJ kr. - 125 ()( lll kr. och 

som skiil anfördes penningviirdets fiiriindring liksom iiven att skatteplikts

griinsen vid förmögenhetsbeskattningen <irct innan hiijts fr;\n 150 11110 kr. till 

200 {)()() kr. 

De iindringar som jag nu vill fiireshi syftar till att anpassa de nuvarande 

reglerna till friimst de hiijda taxeringsdrdena 11ch iiven ge ,·iss kompensation 

för prisutvecklingen de senaste ;\ren. Diiremot iir det inte meningen att i och 

för sig utvidga fiirm:·insbehandlingen av folkpensioniirerna. Detta liverens

stiimmer ocksil med andan i de direktiv ( Dir llJ7lJ: 13X) som LlL'll nyss niimnda 

kommitten har fi1tt. 
Med hiinsyn till det nu anförda föresl;ir jag att flirm;insbclrnndlingen av 

fastighetskapital utstriicks frhn nuvarande llllJ Ollll kr. till 250 0011 kr. Detta 

innebiir allts:i alt som tillgiing skall tas upp 1!10 a\' skillnaden mellan 

taxcringsviirdet p~t ett egnahem eller ett bostadsjordbruk och i fastigheten 

nedlagt kapital i den rnirn skillnaden inte iivcrstiger 2511 ()()() kr. Det har 

hiltills ankommit p{1 RSV att ta in bcstiimmelser om detta i sina an\'isningar. 

Dessa bestiimmelser biir emellertid nu tas in i lagtexten. Vidare bör 

griinsbcl11ppen för fiirmiigenhetsreduceringen hiijas frt111 75 ()()() kr. resp. 

125 O()tl kr. till 90 ()()()kr. resp. 15tl ()()()kr. !\lina förslag medför iindringar i 

punkt 2 av anvisningarna till 50 * KL. De nya reglerna bör tilliimpas fiirsta 

g;'tngen p{1 198 I i1rs pensionsinkomster. 

2 ../.:!. K.0111111ww/C1 /1ostC1dstilliigg 111. 111. 

Efter samri1d med chefen för socialdepartementL'I vill jag nu ta upp fr~1gan 

om förmiigenhetsgriinser fiir kommunalt bostaclstilliigg ( KRT) m. m. till 

folkpension. 

I lustrulilliigg och kommun;Ilt hostadstilliigg utgM efter inkomstprörning. 

Detsamma g)lkr iinkepension med ;111kdning av dödsfall s11m har intriiffat 

före den I juli I %11. l nkomstpriirningen innebiir enligt g~illande regler att 

fiirm<inerna minskas med en tredjedel a,· pensinniirernas ;ir.;inknrnst uliin·r 
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rolkpcnsinn i den miin inkomsh:n iiwrstigcr 2 {\()()kr. for ogift pension:ir och 

3 ()()() kr. for makar tillsammans. !\-led folkpension j:imst:ills lbn·id allm:in 

tilliiggspcnsion (All') i den m;·111 denna minskar pensionstillskott enligt lagen 

( l %1!:205) om pcnsionstillskott. Förslag om :indradc inknmstprörningsreg

lcr inom KUT-systemet har l:imnats i pnip. 1980/81 :20 om besparingar i 

statwcrksamheten, 111.111. Förslagen inneb:ir att nyss n:imnda gdnser för 

ink1Hnst utiiver folkpcnsion och pcnsionstillskott s:inks rr;·1n 2 ()()() kr. till 

I ()()() kr. för ogift pensioniir och fr<'in 3 Otlll kr. till l 5llll kr. för makar 

tillsammans fr.o.m. den l .iuli ll!Sl. 

Med iirsinkomst avses hiir dcn inkomst fiir <'1r riiknat som pcnsioniircn kan 

antas komma att ha under den n:irmaste framtiden. Vid uppskattning av 

fiirrnögenhctsavkastning finns ens. k. skiirpningsregel. enligt vilken a\'kast

ningL·n hiijs mcd 10 c;. a\' det belopp varmed förmiigenhcten ii\'erstiger 

75 OflO kr. frir ogift pensioniir och 1211 onn kr. fiir makar tillsammans. Fiir gift 

pensioniir skall hiilflen a\' makarnas sammanlagda inkomst och frirmiigenhet 

anses tillkomma Yardera maken. 

13eloppsgriinsen fiir förmögenhl't som föranleder tilliimpning av skiirp

ningsrcgcln har varit oföriindrad sedan den I juli 1975. Fiirmögcnhetsgriin

serna höjdes d;I i samband med l!J75 tirs allmiinna fastighetstaxering. 

A\·sikten med denna höjning \'ar att neutralisera verkningarna p{1 inkomst

prii\'ade pcnsil1nsfiir111;111L'!' a\' de hC,jningar a\· fastighehlaxcringarna som cl;\ 

skedde. 

Mot bakgrund a\' de höjda fastighetstaxeringsv:irdena hi.ir rcgh:rna 

justeras. Jag förordar att det sk:irpningsfria fiirmiigenhctsbeloppet 75 000 kr. 

för ogift pensioniir l.lch 12ll llll0 kr. för makar tillsammans bch{11ls ofiiriind

racle. för att nL·utraliser;1 L"ffekterna av dl' nya fa>tighetstaxeringsviirdcna 

hiir infiiras cn siirskild regel för denna form av förmiigenhet. lnncbi'>rclen av 

dcnna siirregcl hiir vara att \'id bc:riikning av förmögenhet skall v:irdet av 

fastighet som bebos av pcnsi(lniir~·n tas upp med h:ilften a\' fastighetens nya 

taxL'!'ingsviirde. Denna gvnnsammare hcriikningsregcl hiir giilla cnfamiljs

och tv;"1familjsfastighetcr liksom iiwn jordhruksfastighct diir den pensions

heriittigade iir bosatt. Diirernot bör t.ex. hyresfastighct bchandlas rxl samma 

siitt som andra tillg<ingar. 

Den nya siirrL·geln i sk:irpningsbcstiirnmelscrna fiir fiirmögenhet p;-i grund 

av fastighctsinnehav hör giil la fu1. m. den I juli I 1!S 1. Fiir tidcn dessförinnan 

hör de iildrc taxerings\'iirdcna tilhimpas \'id inkornstpriivningen. 

Vad jag nu sagt föranledcr iindring i 5 *andra stveket lagen ( 1 %2:392) nm 

hustrutilliigg och kommunalt hostadstilliigg till folkpension samt i 16 ~ lagcn 

(I %2:382) ang;knde införande av lagen 11m allmiin försäkring. I sistnämnda 

paragraf hi.ir iiven göras en fiiljcbndring till den i prop. 1980!8 ~ :2() föreslagna 

iindringen av hcloppsgr~inserna för inkomst utiiver folkpension och pensions

tillskntt inom KRT-systemet. 
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2.5 Beskattning 3\' räntebidrag enligt hostadslinansil'ringsförorclningen 

(1974:946) 

Vid statligt finansierad ny- <ich nmbyggnad av bostiider liimnas riintebidrag 

fiir att minska bostadsknstnaderna. IUntchidrag beviljas med dl belopp, 

motsvarande skillnaden mellan den faktiska riintckostnaden for botknl<ln 

och statligt bnstadsl{1n och en r:intckostnad pt1 tkssa !;In ber:iknad lllL'd hjiilp 

av en av staten angivL'n garanterad riintesats. Fiir smf1hus som skall bebos av 

låntagaren utgör bottenl:inet 70 ('.;. och det s!atliga bostadsl;\nL'! 25 r; av en 

her:iknad produktionskostnad för prnjektct. För n:irvarandc iir den garan

terade r:intan för dessa hus 5.5 r;., under det första iiret av bostadslf1nets 

löptid. medan faktisk riinta p:·1 bottcnbn och hostadsliin utgiir 12.7 'i resp. 

11 r:~. Den garanterade riintan trappas diin:fter upp [1rligen till dess niv:ln p<l 

den garanterade riintan kommer i paritet mt~d den faktiska riin!enivi"in för 

bottenU111 och bostadslån. Den iirliga upptrappningen iir f.n. 0,35 '>!··. 

Riintebidraget avriiknas i fiirsta ha11d nllit riintan p;i bostadslånet. Under de 

första {tren. f.n. omkring 10 f1r. av bostadsl{1nets liiptid överstiger riintebi

draget den faktiska riintckostnadcn för hostadslänet. Detta medför att en del 

av riintebidraget under dessa i1r betalas ut kontant till fastighctsiigaren. 

Bidraget utgör inte skattepliktig int:ikt ;1v fastighet (punkt 7 av anvisning

arna till 2-1 * KL). Å andra sidan for avdrag inte ske för r:inta till den del den 

ti1cks av bidraget (punkt 5 av anvisningarna till 25 ~ KL). R:inteutgifterna 

skall allls:'i kvittas mot riintebidrnget innan avdrag medges fiir det ii\'erskju

tande riintebeloppet. 

Det har emellertid visat sig att reglerna i praktiken utnyttjas s~I att inte 

avsedda skatteförm{mer kunnat uppn{1s. Ett inte ovanligt fall iir att makar 

delar betalningsansvaret fiir l{1nen i fastighell'n medan endast en av dem iir 

lagfaren ägare till fastigheten. Den make sllm inte iiger fastigheten betalar 

sedan riintckostnaderna och f<lr d~i avdrag för dessa i förviirvsLillan kapital. I 

denna förviirvskiilla finns ingen siirskild regel som bcgr:insar avdrngsriitten 

för riintor som tiicks av riintebidraget. fiiljden h:irav kan bli att hela 

r:intckostnaden för dras av \·id inkomstberiikning:en trots att riintebidrag 

utgatt för lfoet. R:intebidragt'l. som betalas ut till den som har lagfart p<I 

fastigheten. kan hiirig:enom helt eller delvis förvandlas till en skattefri 

inkomst för mottagaren. 

Kommitten ( B 1980:05) om underskottsavdrag skall enligt sina direktiv 

( Dir 1980: 11) bl.a. undersiika möjligheterna all skapa regler som ledn till att 

det inte liingre stiiller sig skattemiissigt fördelaktigt att göra uppdelningar 

mellan äganderätten till en fostighet och ansvarl'I fi.ir skulder som avser 

fastigheten. Detta iir en ganska omfattande fr{1ga. Jag anser emellertid att 

man redan nu hör vidta iitgiirder för att förhindra att riintebidragen genom 

s:1dana uppdelningar leder till optikallade skatteliittnader. fiirfarnndet 

framst<'ir niimligen i detta fall enligt min nK'ning som siirskilt stötande 

eftersom det rör sig om missbruk av det allmiinnas stiicbtgiirder p{1 
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bostadsomr<'tdet. I och för sig skulle det kanske ligga närmast till hands att 

stoppa missbruket genom att iindra reglerna för bostadsfinansieringen. t. ex. 

genom att förordna att räntebidraget skulle betalas direkt till limgivaren. En 

sädan lösning skulle emellertid enligt vad jag inhiirntat medföra avsevärda 

administrativa olägenheter. 

Skatteutskottet har under ftr 1980 (Sk U 1979/80:50) behandlat en motion 

(mot. 1979/80:~50) med begäran om att riintL'bidragen under alla förhitllan

den skall utgöra skattepliktig inkomst för den som kommer i åtnjutande av 

bidraget. Utskottet uttalade därvid bl.a .. att man av praktiska skiil borde 

undvika att villabeskattningen komplicerades med skattepliktiga intäkter 

utöver schablonen. Som skiil mot en s(1clan lösning vill _jag utöver vad 

utskottet anfört framhtilla. att beskattning av riintebidraget i förviirvskiillan 

annan fastighet i vissa liigrn dessutom skulle möjliggöra ett biittre 

utnyttjande av procentavdraget. Detta skulle fö till följd att man inte 

beskattade hela bidraget. I stort sett samma skäl talar mot att bidraget 

beskattas som inkomst av kapital. Beskattningseffekten skulle diir kunna 

elimineras av det extra avdraget. Genom de ovan beskrivna uppdelningarna 

av iiganderiitten och betalningsansvaret skulle beskattningsdfckten över 

huvud taget diimpas om den persern som hade liigst marginalskatt tog upp 

hidragl:t som inkomst medan den andre personen gjorde avdrag för 

riintorna. 

Den liirnpligaste lösningen p:'i problemet iir enligt min mening i stiillet att 

den begriinsning av avdragsriitten som redan gäller i förviirvskilllan annan 

fastighet utvidgas till att giilla generellt för samtliga förvärvskällor. Detta kan 

åstadkommas genom att man tar in en bcstiimmelse i 20 * KL motsvarande 

den i punkt 5 av anvisningarna till 25 *.KL. Mitt förslag inne här att avdrag 

inte skulle fä göras för ränta p{1 limat kapital till den del räntekostnaderna 

täcks av sådant bostadsfinansiellt stöd som avses i punkt 7 av anvisningarna 

till 24 * KL. Härigenom blir alltsi'1 ingen del av räntebidraget sä att siiga 

skattefritt och vidare triiffar begränsningen normalt den make som har den 

högsta inkomsten. Förslaget föranleder ändringar av 20 * och punkt 5 av 

anvisningarna till 25 * KL. De nya bestämmelserna bör träda i kraft den l 

januari 1981 och tilliimpas första gfmgcn vid I 9X2 ars taxering. Atgiirderna 

beriiknas medföra ett minskat skattebortfall pt1 ca 15 milj. kr. 
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3 Hemställan 

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

föreslår riksdagen att antaga inom budgetdepartementet upprättade förslag 

till 

l. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 

2. lag om ändring i lagen (L947:577) om statlig förmögenhetsskatt. 

3. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 

4. lag om ändring i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension, 

5. lag om ändring i lagen ( 1962:382) angående införande av lagen om 

allmän försäkring. 

Förslagen under 4 och 5 har upprättats samråd med chefen för 

socialdepartementet. 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragan

den har lagt fram. 

4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 42 
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Bilaga I 

Kommittens sammanfattning av sitt förslag 

Enligt nu gällande beskattningsregler tillämpas en schahlonmctod (den 

s.k. villaschablonen) vid taxering av en- och tvåfamiljsfastigheter. Som 

bruttointäkt skall ägaren ta upp 3 procent av fastighetens taxeringsviirde upp 

till 200 000 kr., 4 procent av den del av taxcringsviirdet som ligger mellan 

200 000 kr. och 250 000 kr., 8 procent av den del av taxeringsvärdet som 

ligger mellan 250 000 kr. och 300 000 kr. och slutligen 10 procent däröver. 

Avdrag från bruttointäkten fi\r göras endast för ränta på lånat kapital som 

nedlagts i fastigheten och för tomträttsavgäld. Fysisk person som iir 

mantalsskrivcn på fastigheten får emellertid diirutöver göra ett extra avdrag 

(villaavdrag) med I 000 kr.. dock högst med belopp motsvarande bruttoin

täkten. 

Kommittens uppdrag i denna del har omfattat en översyn av skiktgriinser. 

procentsatser och villaavdrag i syfte att undvika ekonomiskt och socialt 

allvarliga konsekvenser som en direkt följd av 1981 ars förviintadc 

taxeringsvärdehöjningar. Den kommunala garantibeskattningen har inte 

omfattats av utredningsuppdraget och inte heller förmögenhctsbeskattning

cn. 

Kommitten redovisar i föreliggande betänkande sina överväganden och 

förslag rörande 1981 års villabeskattning. I tidigare delbetänkanden (SOU 

1979:32-33. SOU 1979:81 och Ds B 1980:4) har kommitten i allt väsentligt 

behandlat de regler som skall gälla vid 198 l [1rs allmänna fastighetstaxering. 

På grundval av det första betänkandet har en ny fastighetstaxcringslag 

antagits (prop. 1979/80:40, SkU 17. rskr 121. SFS 1979:1152). Återstående 

frågor såsom reglerna om besvär över fastighetstaxering. vissa följdändringar 

i inkomst- och förmögenhetsskattereglerna samt reglerna om särskild 

fastighetstaxering tar kommitten upp i senare betiinkanden. 

Drygt 40 procent av alla lägenheter i riket finns enligt 1975 års folk- och 

bostadsräkning i småhus. Dessa hus innehas i allt väsentligt med äganderiitt 

av de personer som bebor småhuset. Andra former för innehav av bostad iir 

hyresrätt och bostadsriitt. Det är då oftast fr[iga om boende i flerbostads

hus. 

Villaschablonen infördes till 1955 års taxering och motiverades av en 

önskan att förenkla taxeringsförfarandet. Tidigare tilliimpades den s.k. 

konventionella metoden som gav upphov till talrika och svärutredda 

taxeringsprocesser om värdet av ägarnas bostadsförmåner samt om gräns

dragningen mellan kostnader för reparation och underhåll och kostnader för 

ny-, till- eller ombyggnad. Intäkten skulle enligt villaschablonen beräknas pli 

grundval av åsatt taxeringsvärde. Intäktsprocenten sattes till 3 som ansågs 

svara mot en i dåvarande ränteläge rimlig beskattning av det kapital som 

ägaren hade lagt ned i fastigheten. Avdragsrätten begränsades till riintekost-
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nader på lånat i fastigheten nedlagt kapital och till tomträttsavgäld. 

I anslutning till 1957 och 1965 års allmänna fastighetstaxeringar sänktes 

procentsatsen till 2.5 resp. 2 för att mildra effekten av taxeringsvärdehöj

ningarna. Ar 1957 infördes dessutom ett villaavdrag på 200 kr. för de 

personer som var mantalsskrivna på sin småhusfastighet. 

En mera genomgripande förändring gjordes till 1968 års taxering då den 

progressiva intäktsberäkningen infördes. Den motiverades främst av en 

önskan att neutralisera effekten av säkerhetsmarginalen (20 procent) vid 

fastighetstaxeringen. En annan målsättning var att på skattemässig väg 

försöka begränsa byggande av mera extrema lyxvillor. Intäktsberäkningen 

skulle ske enligt följande skala. 

2 '/(, - HJO 000 kr. 

4 % ]()() 000 kr. - 200 000 kr. 

8 % 200 000 kr. -

r samband med 1970 års allmänna fastighetstaxering höjdes skiktgränserna 

till 150 000 kr. resp. 225 000 kr. och villaavdraget till 500 kr. 

År 1974 kompletterades skalan med ett nytt skikt från 300 000 kr. med en 

intäktsprocent på IO. Ändringen tillämpades fr.o.m. 1976 års taxering. 

Denna åtgärd motiverades av en önskan att beskatta boende som i fråga om 

storlek och standard väsentligt översteg det normala till sitt verkliga värde. 

Samtidigt uttalades att villaboendet fick anses skattemässigt gynnat men att 

detta stöd var en förutsättning för att flertalet villaägare skulle kunna bo kvar 

i sina hem. När utfallet av 1975 års allmänna fastighetstaxering blev känt 

höjdes de två lägsta skiktgränserna till 200 000 kr. resp. 250 000 kr. och 

villaavdraget till 1 000 kr. 

Den senaste ändringen av villaschablonen, som gjordes till 1979 års 

taxering. innehar att intäktsprocenten i lägsta skiktet höjdes från 2 till 3. 

Motivet var främst strävan att i en situation av snabba prisstegringar 

bibehålla en rimlig beskattning av det kapital som nedlagts i småhusen och att 

motverka en förändring i den avsedda balansen mellan de ekonomiska 

villkoren för olika boendeformer. 

Villabeskattningen har varit föremål för en intensiv debatt under senare år 

bl. a. under 1979 års valrörelse. Uttalanden gjordes då om begränsningar av 

smi'1husägarnas kapitalkostnadsökningar. Den debatt som förts i samband 

härmed har mest handlat om de individuella kostnadseffekterna för 

småhusägarna medan de bostadspolitiska frågorna och andra frågor av mera 

principiell natur fått en mindre framträdande plats. 

Den allmänna fastighetstaxeringen 1981 kommer, som en följd av 

fastighetsprisernas starka stegring, att leda till mycket kraftiga taxeringsvär

dehöjningar i de flesta fall. Tillgänglig statistik visar att villorna i genomsnitt 

kommer att stiga med ca 110 procent jämfört med dagens nivå medan 

fritidshusen kan antas stiga med ca 150 procent. De regionala skillnaderna 

blir emellertid betydande. Som exempel kan nämnas att villorna på Gotland 

kan förväntas stiga med ca 170 procent medan motsvarande siffra för 
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Vaxholm utanför Stockholm blir \00 procent. De regionala skillnaderna i 

fr{1ga om taxeringsvärdcnivåcr kan ocks{1 förviintas bli mycket stora. Arbetet 

med att utforma en ny villaschablon har mot denna bakgrund visat sig vara 

förenat med betydande svårigheter. Dessa har framför allt bcstMt i att 

konsekvent och rättvist tillgodose det 1974 uttalade önskem~1let att till 

verkliga värdet beskatta boende som i fråga om storlek och standard 

väsentligt överstiger det normala oavsett var fastigheten ligger. Detta har 

föranlett kommitten att pröva om det går att införa niigon form av regionalt 

differentierad villaschablon. En sädan schablon skulle ha skiktgriinser som 

varierade med den allmänna fastighetsprisnivåns variationer. I områden med 

hög prisnivå skulle gränserna bli höga och vice versa. Kommitten har 

emellertid funnit att det med utgängspunkt i nu tillgiinglig taxeringsstatistik 

inte tillräckligt säkert går att bedöma taxeringsenheternas spridning i de olika 

skikten i en regionalt differentierad schablon. Därav följer en enligt 

kommittens mening oacceptabel osäkerhet när det gäller att bedöma de 

individuella skatteeffekterna. Bl.a. på grund härav har kommitten avstått 

från att nu föreslå införande av en regionalt differentierad villaschablon. 

Vid arbetet med att utforma en för riket enhetlig schablon har kommitkn 

haft att beakta en rad förhållanden. Det har varit fr(1ga om både 

bostadspolitiska hiinsyn och hilnsyn till faktiska förhållanden såsom utveck

lingen av priser och kostnader på bostadsmarknaden, fastighctsbestandets 

struktur m.m. De olika faktorerna har inte givit :iågon entydig ledning för 

utformningen av villabeskattningen utan har varit av olika tyngd och delvis 

motstridande. Kommittens förslag har därför utgjort en sammanviigning av 

de olika faktorerna där värderingar ofrånkomligen har fatt stor betydelse. 

Kommitten har studerat kostnadsutvecklingen för olika boendeformer 

såsom den kommit till uttryck i den offentliga statistiken. Av olika skiil har. 

driftkostnaderna ansetts inte böra tas som utgångspunkt vid kostnadsjiimfö

relser. Kapitalkostnaderna, till vilka schabloninkomsten för anses hänförlig. 

har däremot ansetts bättre lämpade för jämförelser mellan olika boendefor

mer. Utvecklingen här är starkt beroende av det statliga bostadsfinansie

ringsstödet. Detta stöd tillåter en maximal kapitalkostnadsökning i nybyggda 

flerfamiljshus med ca 30 procent perioden 1975-1981 och 20 procent 

1978-1981. Denna ökning torde helt slå igenom i ökade hyror. 

Kommitten har pekat på det förhållandet att kapitalkostnaden för en 

villaägare är i hög grad beroende på hur han finansierat sitt fastighetsförvärv. 

De individuella variationerna är hiir mycket stora. Det har bidragit till att 

göra jämförelser vanskliga. 

Kommitten har ansett det naturligt att ha 1978 års villaschablon som 

utgångspunkt för kapitalkostnadsjämförelsen. En godtagbar kapitalkost

nadsökning har ansetts vara i :;torleksordningen 20-30 procent. 

Som ett starkt förenklat men ändå i detta sammanhang godtagbart mMt på 

kapitalkostnadsökningen har kommitten valt den skattemässiga effekten av 

villaschablonen. Det har ansetts rimligt att villaägarens skattekostnad till 
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följd av det nya taxeringsvärdet stiger i storleksordningen 20-30 procent 

jfönfört med 1978 års nivå. En oförändrad garantibeskattning medför i 

miinga fall en ytterligare höjning av skatten. Garantibeskattningen påverkar 

fastighctsiigarna högst olika beroende på om denna blir effektiv eller inte. En 

justering av den 2-procentiga garantibeskattningen (repartitionstalct) med

för att denna effekt reduceras eller undviks. Den kommunala garantibeskatt

ningen som st1dan har inte omfattats av utredningsuppdragct. 

Vid utformningen av den nya schablonen är det av avgörande betydelse i 

frilga om både individuella och statsfinansiclla verkningar hur långt det första 

skiktet sträcker sig och vilken procentsats som diir gäller. Den progressiva 

delen av schablonen har sjiilvfallet betydelse för de fastighetsägare som 

berörs men påverkar det totala skatteutfallet i endast ringa omfattning. 

Med hänsyn till de förutsedda höjningarna av taxeringsviirdena har en 

fördubbling av första skiktgriinsen och en återgång till 2 procent framstått 

som en minimiåtgiird. Av hänsyn siirskilt till prisutvecklingcn i storstadsom

rådcna har kommitten emellertid ansett att en ytterligare höjning av gränsen 

till 450 000 kr. är motiverad framför allt för att begränsa de individuella 

effekterna. Att en nagot lägre andel av smahuscn därmed kan antas ligga 

inom schablonens progressiva del har kommitten ansett få godtas. De två 

övre skiktgriinscrna anser kommitten höra sättas vid 600 000 kr. resp. 

800 000 kr. med procentsatserna 4. 6 resp. 8 inom de olika skikten. Detta 

innebär visserligen att progressiviteten minskar något men detta har 

kommitten ansett vara ofrånkomligt om inte kostnads~ikningarna i kronor 

räknat skall bli alltför kännbara i fråga om de villor som ligger i prislägena 

närmast över genomsnittet i storstadsregionerna. Dessa åtgärder räcker 

emellertid inte för att få en rimlig total kapitalkostnadsökning utan det extra 

avdraget hör höjas med 500 kr. till I 500 kr. Kommittens förslag till ny 

villaschablon är följande. 

2 '}(> - 450 000 kr. 

4 ';( 450 000 kr. - 600 000 kr. 

6 '>r 60o onn k r. - 800 uoo kr. 

8 r;-;, 800 000 kr. -

Extra avdrag l 500 kr. 

För en normal villa utanför storstadsområclena kan taxeringsvärdet antas 

stiga från 150 000 kr. till ca 300 000 kr. Detta leder till en ökad skattekostnad 

vid 60 procent marginalskatt på 600 kr. eller 50 kr. per månad jämfört med 

1978. För en motsvarande villa i ett storstadsområde stiger taxeringsvärdet 

från ca 21JO 000 kr. till ca 450 000 kr. Skatteökningen blir då I 500 kr. eller 125 

kr. i månaden. Vid en oförändrad garantibeskattning tillkommer, om den är 

helt effektiv. för den förstnämnda villan en ökad skattekostnad jämfört med i 

dag p~1 900 kr. och för den sistnämnda l 500 kr. Kostnadsökningarna för 

iigarc till fritidshus blir i de flesta fall mindre i kronor räknat. 

Ändringarna av villaschablonen och de höjda taxeringsvärdena beräknas 

ge statskassan ett tillskott på ca 600 milj. kr. och kommunerna (inkl. effekten 
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av nuvarande garantibeskattning) ca 1 500 milj. kr. De nya reglerna förcsläs 

träda i kraft den 1 januari 1981. De tillämpas, liksom de nya taxeringsvär

dena, första gången vid 1982 års taxering. 

Kommittens förslag är enhälligt. Särskilda yttranden har avgivits av 

ledamöterna Jansson, Josefson, Lundgren och Stensson samt av experten 

Fridell. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet (Ds B 1980:5) 

Villabeskattning 81 

Allmänna synpunkter 

I remissyttrandena behandlas inte bara den av kommitten föreslagna 

intäktsskalan utan stor uppmärksamhet ägnas även åt villabeskattningens 

framtida utformning. Åtskilliga instanser ifrtigasiitter den nuvarande scha

blonmetoden och diskuterar olika former för en differentierad villabeskatt

ning. En redogörelse för detta lämnas under avsnitt 2.2. Även planerna pä att 

införa ett system med s.k. rullande fastighetstaxeringar berörs av några 

remissinstanser. Bland dem som finner en sådan åtgärd särskilt angelägen 

finns RRV. la11dstingsförb1111df.'t, LO. Svenska byggnadsarbetareförbundet, 

Svenska komm1111för/11111det och Si\ BO. Sveriges civilingenjör.1förbund 

menar att man för framtiden hör indexreglera fastighetstaxeringsvärdena. 

Ett annat iitcrkommandc drag i remissvaren är den diskussion som förs om 

vikten av att skapa neutralitet i kostnadshänseende mellan olika boendefor

mer. Synpunkter i den riktningen anförs framför allt av bostadsstyrelsen. 

HSB, Hyresgästernas rik.\förbund, Kf~ Svenska riksbyggen, SABO och 

Svenska byggnadsarhetarf.'förbundet. Olika åsikter framförs också om hur 

man skall göra kostnads,iiimförelser. Nt1gra instanser tar särskilt upp 

driftskostnaderna och hit hör bl.a. länsstyrelsen i Malmöhus län, LRF, 

Sveriges jordiigareförbund och Sveriges villaägareförhund. 

2 Den schablonmässiga intäktsberäkningen 

Flertalet remissinstanser uttalar sig för att man f.n. behåller någon form av 

schablonmässig intäktsberäkning även i framtiden. En återgång till den 

konventionella metoden förordas endast av några få, däribland LRF och 

Sveriges civilingenjörsförbund. En minoritet inom landstingsförbundet vill 

införa rätt till avdrag för arbetslön som avser underhåll av villafastighet. 

Näringslivets byggnadsdelegation anser att frågan om avdragsrätt för 

underhållskostnader bör utredas. En majoritet inom länsstyrelsen i Skara

borgs län anser också att frågan om en sådan avdragsrätt bör utredas men 

framhåller samtidigt att det är angeläget att schablonmetoden bibehålls. 

Även om de flesta remissinstanserna är eniga om att schablonmetoden bör 

finnas kvar har de delade meningar om den framtida utformningen. 

2.1 Enhetlig schablon 

Endast ett fåtal av remissinstanserna tar upp de föreslagna skiktgränserna 

och procentsatserna till direkt diskussion. RSV lämnar förslaget utan 

erinran. Det gör också flertalet länsstyrelser. 
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En majoritet inom länsstyrelsen i Stockholms län anser dock att det i dessa 

hänseenden krävs längre gående åtgärder än kommitten föreslagit för att 

man skall undvika oönskade ekonomiska och sociala effekter av taxerings

värdehöjningarna. Länsstyrelsen föreslår därför att den lägsta procentsatsen 

sänks till 1,5 och att skiktgränsen bör vara 400 000 kr. Länsstyrelsen i 
Östergötlands län anser att man bör vänta med att ta slutlig ställning till de 

högsta skiktgränserna och procentsatserna till dess man kan bedöma utfallet 

av taxeringen av dessa dyrare villor. 

Näringslivets byggnadsdelegation och Svenska företagares riksförbund 

anser att skiktgränsen för den lägsta schablonintäkten bör höjas från 450 000 

kr. till 500 000 kr. Man menar att kommitten undervärderat småhusägarnas 

kapitalkostnader vid jämförelsen med kapitalkostnadsutvecklingen för 

hyresboende. Näringslivets byggnadsdelegation anser att man på grund av 

inflationens verkningar bör överväga att uttrycka skiktgränserna i t. ex. 

basbelopp. Samma tanke förs fram av Svenska företagares riksförbund. 

Näringslivets byggnadsdelegation vill vidare att schablonintäkter över 

500 000-kronorsskiktet skall bestämmas till 3 % . Även bankimpektionen 

förordar en höjning av första skiktgränsen till 500 000 kr. Inspektionen anser 

vidare att 6-procentsskiktets övre gräns bör höjas till 900 000 kr. Sveriges 
villaägareförbund menar att man i ett system med enhetlig schablon måste 

sänka procentsatsen för det andra intäktsskiktet från fyra till tre. 

Ka111111arriitten i Sundsrn/l anser att förslaget leder till en härdare 

beskattning iin som angetts i direktiven. KF anser att kommitten inte anfört 

några övertygande skäl för en sänkning av procentsatserna i de två högsta 

skikten. Liknande uppfattning. framförs av Hyresgästernas riksförlw11d. 

2 .2 Differentierad 1•illaschahlo11 

Tanken på en differentiering av villaschablonen ägnas stort intresse av 

flera remissinstanser. En sådan metod tillbakavisas dock på sina håll. RRV 

anför hiirvid bl.a. följande. 

RRV vill för sin del avvisa tanken på en regionalt differentierad 
villaschablon. Kommittens tanke innebär att en i taxcringsviirdet inbyggd 
bedömning. upphävs av en motsvarande climineringsfaktor i skatteuttags
schablonen. RRV vill här särskilt peka på det kostnads.kriivande arbete som 
lagts ner på att få skillnaderna i taxeringsvärde att så rättvisande som möjligt 
avspegla skillnaderna i marknadsvärde. Det allmänna målet lika beskattning 
oberoende av bosättningsort skulle i fråga om villabeskattning närmast 
förutsätta att taxeringsvärdena fastställdes på annan grund än efter 
marknadsvärdcna. Vidare vill RRV peka på det allmänna kravet p~1 

kostnadsbalans mellan olika boendeformer. Även lägenhetshyror och 
bostadsrättskostnader varierar mellan olika delar av landet. 

RSV betonar nuvarande schablons fördelar ur enkelhctssynpunkt. Även 

TOR ställer sig negativt eftersom en differentiering skulle medföra praktiska 

problem. Si·eriges jordiigareförl>1111d motsätter sig också en differentiering 
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med hiinvisning till de praktiska problemen och framhttller dessutom att en 

differentiering iivcn iir principiellt oliimplig. Liinsstrrclscma i Ö11crgötla11ds, 

Skaraborgs och Viistcrlwtlc'll.I liin iir likas<! negativt instidlda till en 

differentiering. Den förstnämnda Hinsstyrelscn har bl.a. följande synpunk

ter. 

En differentierad villaschablon skulle innebiira att schablonmetoden blir 
krångligare att tillämpa och den eftcrstriivade enkelheten med nuvarande 
utformning försvinna. Ett ökat antal tvister nm vilken taxcringsviirdenivti 
som skall gälla fiir respektive område kan fiirviintas. Den grundHiggande 
tanken ursprungligen bakom schablonbeskattningen var att beskatta riintan 
p{1 i fastigheten nedlagt kapital. vilket inte gt'r anledning till en regional 
differentiering av skiktgränserna. 

Antalet fastigheter som berörs av den progressiva schablonbeskattningen 
uppgår endast till ca 5 '.'.-f: och utgör sidedcs ett litet antal vilket inte bör 
föranleda att ytterligare speciella rL'glcr införs. Linsstyrclsen stiiller sig 
diirfiir mycket tveksam till ett system med regionalt differentierad villaschab
lon. 

De flesta remissinstanserna iir dock i stort sett positiva till tanken pi1 en 

differentierad schablon samtidigt som det framhttlb att saken m~lste utredas 

vidare. Denna instiillning redovisas av en majoritet bland liinsstyrelscrna. 

Även km11111wTiittc11 i Swul.ffci!I. LR r. Srcnska bygg11wl.rnrhc111n/iirl>1111dl'I, 

.'frcnska ko1111111111.fi"irh1111det och .'frrnska rikshyggcn anser att denna fri1ga hör 

utredas. 

När det giiller den niirmare utformningen av en differentierad schablon 

förordar en del remissinstansi:r den av kommitten diskuterade lösningen. 

som utgar fr[m de för olika viirdenmdden an\'isadc S-tahellcrna. Andra 

menar att man i stiillct för att utg<i frim taxeringsviirdct hiir ha ett system som 

bygger pil boendeviirdet. Fiirslag i sistnämnda riktning liimnas av bl.a. 

länss1yrelsrn i Jii111tla11ds liin, Sa111f1111tlct fiirfastighc1s1·ärclering, en minoritet 

inom SAHO samt Sl'eriges 1·illaäg11rejnrb1111d. Majoritetcn inom /ii11s.1·1vrdH'11 

i Stockholms län anför följande i friigan. 

Länsstyrelsen har i tidigare remissyttrande (Fastighetstaxering X I, SOU 
1979:33) anslutit sig till kommittt'.·ns uppfattning att - dii fastight'lsta.xeringen 
primiirt är en form av förmögenhctsviirdering - marknadsviirdct biir utgöra 
grund för taxeringen. Med de mycket stora regionala skillnader. som nu 
framtriidcr. förefaller det emellertid intt: sjiih·klart att enbart taxeringsviirdct 
skall utgöra underlag iiven för schablonbeskattningen av smi1hus. Viss 
hiinsyn synes kunna tas iiven till fastigheternas bostadsviirden. Den metod 
för detta - med anknytning till valet av byggnadsviirdl'labellcr inom Plika 
områden - som kommitten undersökt och förkastat. finner iiven liinsstyrcl
scn alltför komplicerad och svi1rhantcrlig. Diiremnt förefaller de viirdcrings
faktnrcr med avseende p{1 byggnackrnas Idder. storlek pch standard. snm 
noggrant skall faststillas vid taxeringen. utgiira ett bra underlag för 
bedömning av fastighl'ternas bostadsviirdcn. De iir dessutom regionalt helt 
neutrala. 

Länsstyrelsen förcsl[1r att kommitten for i uppdrag att i sitt fortsatta arbete 
närmare utreda möjlighdcrna att fa till st{tnd en fri1n regional synpunkt mera 
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neutral villabeskattning. En s[1dan ändring torde bli iin mer angdägen i ett 
system med rullande fastighetstaxering.. där de pätalade differenserna annars 
automatiskt ökar. 

Länsstyn:lscn i Göteborgs och Bolzus liin menar att man redan nu hade bort 

lägga fram förslag om en differentierad schablonmetod och anför bl.a. 

Länsstyrelsen har den meningt:n att det bland annat mot bakgrund av den 
befarade höga besvärsfrckvensen vid AFT 81 vore av stort värde att redan nu 
införa någon form av differentierad schablonberäkning. Detta skulle utan 
tvekan nedbringa antalet besvär högst väsentligt. 

Uinsstyrelsens uppfattning iir att det med en enhetlig schablon är svårare 
att bedöma de individuella effekterna. Differentierad metod skulle inneb~ira 
att lyxkonsumtionen av boende så långt möjligt skulle beskattas till sitt 
verkliga värde, vilket är ett av motiven med villaschablonen. Med ledning av 
S-tabellcns motsvarighet vid 197'.'i års allmänna fastighetstaxering (P-tabell) 
torde det inte heller vara omöjligt att med någorlunda säkerhet få en 
uppfattning om antalet fastigheter i olika skikt inom olika tabellområden. 
Enligt länsstyrelsens uppfattning har kommitten inte anfört några b~irande 
sk~il mot differentierad villaschablon. 

Ui11sstyrelse11 i Jämtlands län anför bl.a. följande. 

Förslaget om regionalt differentierad schablon förhindrar att det progres
siva skatteuttaget inträder för fastigheter som understiger en viss storlek och 
standard. Dock kvarstår fulla effekten av marknadsviirdeanknytning inom 
varje skikt. Ett beskattningssystem som så långt som möjligt neutraliserar 
effekterna av regionala skillnader i fastighetspriser bör cfterstriivas. Beskatt
ningen kan i stället anknytas till fastighetens storlek, standard, ålder etc. som 
pa ett riktigare sätt än marknadsvärdet speglar boendevärdet. llur boende
värdet skall beräknas, om systemet uppfyller kravet pä enkelhet etc. är svärt 
att förutse. Uinsstyrclsen ansluter sig i denna del till experten Fridells 
särskilda yttrande och understryker vikten av att frågan om en beskattnings
modell grundad pä boendevärdet utreds. 

LRFför fram önskemål om att intäktsberäkningen grundas pli hyresnivån 

p{1 orten. 

3 Extra avdrag 

Den av kommitten föreslagna höjningen av det s.k. villaavdraget från 

1 000 kr. till I 500 kr. behandlas av en del remissinstanser. Bostad.1·styrelse11 iir 

tveksam till förslaget om en generell höjning och anser att det extra avdraget i 

stället hör bestämmas med hänsyn till villaägarens inkomst och försörjnings

börda. Frirn liinsstyrelschåll ifragasätts om höjningen inte bör vara större. 

En majoritet inom lämstyrelsen i Stockholms län förordar en höjning till 

3 000 kr. medan länsstyrelsen i ViisterbotU'11.1· liin föreslår 2 000 kr. Uinssty

relsen i Göteborgs och Rohus län anser att det extra avdraget bör 

differentieras och bestämmas till 0,75 ','.; av riktviirckt i tillämplig S-tabell. 

Uinsstyrelsen anför bl.a. följande. 
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Uinsstyrelsen har sökt en lösning som kan mildrn effekterna av höga 
taxeringsvärden för den bofasta befolkningen. Uinsstyrdsen föreslår därför 
att den föredömliga utredning kommitten gjort beträffande differentierad 
villaschablon i stället läggs till grund för differentiering av det extra avdraget. 
Ett väl avpassat extra avdrag, baserat p{1 riktvärdet (S-tahcllen). skulle 
kunna mildra konsekvenserna av höjda taxeringsvärden så att allvarliga 
konsekvenser undviks. Länsstyrelsens förslag innebär att det extra avdraget 
beräknas till viss procent av riktvärdet för småhus dvs. för respektive 
värdeområde vald S-tabcll. Vid val av lämplig procentsats har länsstyrelsen 
stannat för att föreslå 0, 75 <;(., 

Länsstyrelsen i Gotlands län instämmer i princip i kommitteförslagct men 

menar att det extra avdraget hör differentieras regionalt för fastigheter med 

avsevärt större taxeringshöjningar än riksgcnomsnittct. Uinsstyrclscn anser 

att för de delar av landet där taxeringsvärdehöjningarna beräknas uppg<'i till i 

vart fall mer än 140 a 150 % för permancnthusen det finns skäl att modifiera 

kommittens förslag så att skatteökningarna nedbringas till den nivå som 

kommitten ansett som rimlig och som länsstyrelsen godtagit. Vidare anförs 

bl. a. följande. 

Det minst komplicerade sättet att nå önskat resultat synes vara att ändra 
det extra avdraget. Länsstyrelsen föreslår med åberopande av det anförda att 
villaschablonen differentieras regionalt på så sätt att det extra avdraget höjs 
med lämpligt belopp i förhållande till det av kommitten föreslagna beloppet 
1 500 kronor för fastigheter inom kommuner med avsevärt större taxerings
värdehöjning än riksgenomsnittet. För Gotlands län och kommun föreslår 
länsstyrelsen att extra avdraget fastställs till lägst 2 000 kronor, vilket innebär 
en i förhållande till förslaget minskad månadskostnad av 25 kronor. För en 
ändring i denna riktning talar även kommittens uttalande (sid 176) att ett 
oförändrat realvärde jämfört med nuvarande avdragshelopp förutsätter en 
höjning till ungefär 1 800 kronor. Kommitten har emellertid utan motivering 
ansett att höjningen bör begränsas till 1 500 kronor. 

Länsstyrelsen i Väster/1ottens liin anför. 

Mot bakgrund av att skattekostnadsökningarna i stort för anses innl·biira 
höjningar utöver vad som kommitten anser som acceptabla anser liinsstyrel
sen, att justeringar av skiktgränser och höjningen av det s. k. extra avdraget ej 
innebär en tillräcklig anpassning av kostnadsnivån. Ett lfönpligt sätt att 
motverka denna effekt, är att höja extra avdraget med 500 kr. utöver 
kommittens förslag till 2 000 kr. 

Näringslil'et.1· byggnadsdelegation och Srenska företagares riksförbund 

anser att det extra avdraget bör bestämmas till åtminstone 2 000 kr. 

4 Garantibeskattningen 

Kommitten har ansett att den kommunala garantibeskattningen som sådan 

inte har omfattats av utredningsuppdraget. En del remissinstanser ifräga

sätter om inte också denna fråga hade bort behandlas i betänkandet. St1 anser 

bl. a. länsstyrelserna i Jönköpings. Skaraborgs och Viisterbotten.1· liin. 
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Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller att om garantibeskattningen 

inte beaktas innebär förslaget för fastigheter i det länet en skattekostnads

ökning som ligger helt ovanför de nivåer som kommitten har ansett 

acceptabla. Andra remissinstanser som reagerat mot att denna fråga inte 

tagits med i förslaget är bl.a. LRF, Samf1111det för fastighets1·ärderi11g. 

Svenska kommw1förhwuiet och Sveriges civilingenjörsförhwui. Vissa remiss

instanser, däribland en majoritet inom landsting5förhundet, anser att 

garantibeskattningen bör vara oförändrad. En majoritet inom länsstyrelsen i 
Stockho/111s lc'i11 fiireslär att repartitionstalet siink~ till l r•;. medan en 

minoritc:t mots:itter sig en siinkning. Awn en majoritet inom lii11sstyrclsc11 i 

Skaraborgs hin. en minoritet inom le111ds1i11g.1jiir/>1111d1·1 samt Sl'erigcs 

jordiigarcfi'ir/m11d anso att en :,:inkning av repartitinnstalet rn{1ste ske om 

villaskattens höjning skall h{dla sig inom den föreslagna nivi111. Niiri11gs/h·c1s 

hygg11adsdclcga1io11 anser att ett bihehi1llande a\' den nuvarande garantibe

skattningen framst{1r s•_im en tveksam kostnadsbelastning för villaiigarna. 

Delegationen framh<iller att garantibeskattningen i vart fall inte för sk:irpas 

genom höjda taxt!ringsviirden. 

5 Öuigt 

Åtskilfiga remissinstanser betonar starkt behovet av följdiindringar pi1 

andra omr<llkn iin villabeskattningen. Som exempel niimns formögcnhets

bcskattningen. arvs- och g{1vobeskattningen. reglerna nrn extra avdrag p[i 

grund av nedsatt skat1eförm<'1ga för folkpensioniirerna. debitering av 

skogsv{1rdsavgifter. beskattning av s.k. iikta bnstadsföreningar samt scha

blonbeskattningen av medlemmar i bostadsriittsfiireningar. Päpekandcn 

hiirom liimnas av bl.a. lä11ss1yr('/sema i Srock/10/111s, Gorlands och V1/ster/>ot

tcns liin. Niiri11gs/i1·cts hygg11adsdclcg111io11. Samfl111det för f11stighetwiirdc

ri11g, .frc11ska ko111m11n(iirb1111de1 nch S1·1•rigcs c'ii"ili11grnjiinförb1111d. HSB 

anser att intiiktsschabloncn för flcrhostadshus hiir siinkas fr{111 .1 ~·; till 2 r:;:. 
Niiringslivets hy12gnadsdelcgatit•n anser att skiktgriinscrna vid förmögen

hets-. samt arv~- och gi1vobeskattningen bör uttryckas i basenheter p{1 samma 

siitt som den föreslagit vid villabeskattningen. 

En del remissinstanser framhiiller att de: behövs i1tgiirder iivcn pi1 omri1den 

utanför skattelagstiftningen. exempelvis i fr<iga om hostadsfinansiering och 

bostadsbidrag. Uttalanden i denna riktning giir bl.a. ho.1·111ds.1·1rre/.1c11. 

S1·e11ska hygg11adrnrbet11rcFirh11ndc1 och S1·c·11.1ka ko1111111111förh1111de1. 

Bostadsstyrelscn framhallcr siirskilt att en viisentlig ökning av bostadskost

naderna för egnahem sannolikt skulle fä allvarligare sociala konsekvenser fiir 

en stor del av barnfamiljerna iin för övriga hushi11lsgrupper. l.ä11s.11rre/sema i 

S1ock/10/111s samt Giitehorgs och l30/111s lii11 uttryekcr <irskild \)J"O fiir vad 

höjningL·n av taxeringsv:irdena kan innehiira för den hnfasta befolkningen i 

kustsam hii I lena. 

N;~1gra remissinstanser pekar :i\'en p{1 förefintligheten av annat utrednings-
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material som kunnat anviindas. SC!l framh<'iller att kommitkn i sUllet för att 

konstruera exempel för att belysa individuella effekter av föriindringar av 

taxeringsviirden. m.m .. hade kunnat utnyttja material fri1n tvii utredningar. 

inkomstfördclninpundersökningen och smt1husundersiikningen. Ro.rradr

stvrcl.1"l'11 hiinvisar till ett omfattande siffermaterial fr<'tn SCl3:s bostads- och 

hyresundcrsökning i'tr 1978 (BHU:78. Sl'vl Bo 1978:6 och ltl). Till SARO:s 

yttrande har bifogats ett omfattande material om beriikningar av samhiillets 

viktigaste ekonomiska stödätgiirder till hnstadsförsiirjningen under perioden 

1975-1980. Statc11s i11stiflll .får bygg11c1dsf(1n·k11i11g har gc.:nomförl en studie av 

samhiillsekonomiska effekter av egnahcmsiigarnas avdragsriitt. 
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