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Regeringens proposition
1980/81:68
med förslag till ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av
inventarier, fastigheter och pågående arbeten, m. m.
beslutad den 6 novemher 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regcringsprotokoll ovannämnda dag.
P[1 regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN
ROLF WIRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag om ändrade regler för beskattning av
företag. Förslaget. som bygger på företagsskatteberedningens slutbetänkande (SOU 1977:86 och 87) Beskattning av företag, herör i första hand frågan
om när en viss inkomst skall redovisas som intäkt i skattehänseende och när
avdrag skall medges för en utgift. Bara på vissa punkter föreslås regler som
innebär att det skattepliktiga eller avdragsgilla områdets omfattning ändras.
Förslaget gäller med andra ord i högre grad storleken av företagens
skattekrediter än definitiva skatteskärpningar eller skattelättnader.
Propositionen innehåller en översyn av den skattemässiga behandlingen av
maskiner och andra inventarier. Enligt gällande regler får utgiftt:r för
anskaffande av inventarier med kort livslängd dras av direkt. I propositionen
föreslås att omedelbart avdrag även skall få ske i fråga om inventarier av
mindre värde.
I inkomstslaget rörelse finns f. n. två system för avskrivning av inventarier,
den räkenskapsenliga och den planenliga avskrivningsmetoden. Dessa
metoder kan användas även i inkomstslaget jordbruksfastighet. Där finns
också en tredje metod, restvärdeavskrivning. I propositionen föreslås att den
planenliga avskrivningen utmönstras. Vid sidan av den räkenskapsenliga
avskrivningen skall enligt förslaget endast restvärdemetoden finnas. Tilllämpningsområdet för denna metod utvidgas till att iiven avse rörelse.
Avskrivning enligt metoden skall liksom nu få ske med högst :::!5 % av
inventariernas skattemiissiga restvärde. En skillnad i förhållande till elen
nuvarande utformningen av metoden är bl. a. att kravet pil anknytning till
räkenskaperna tas bort.
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I friiga om den räkcnskapsenliga avskrivningen föreslås att vid tilliimpning
av den s. k. komplettcringsregeln anskaffningsviirdet skall reduceras med
tidigare avdrag för kontraktsavskrivning och för avskrivning mot investcringsfond.
I propositionen föreslås även en teknisk översyn av reglerna för
avskrivning av byggnader. I samband därmed diskuteras hur skador genom
brand eller annan olyckshändelse skall behandlas i skattehiinscendc. F. n.
medges avdrag varken direkt eller indirekt för den förlust som förorsakats av
skadan. Förlusten anses hänförlig till kapitalförlust. Innebörden av detta iir
att- vid beräkning av värderninskningsavdrag- avskrivningsumlerlaget skall
minskas med sil stor del av byggnadens värde som förstörts på grund av
skadan. Vidare för utgifter för avhjälpande av skadan inte riiknas som
driftkostnad. Försäkringsersättning som utgår i anledning av kapitalförlust är
å andra sidan inte skattepliktig.
Enligt förslaget skall kapitalförlustbegreppet iindras så att skada eller
förstöring genom brand eller annan olyckshändelse av fastighet- såvitt gäller
underlaget för beräkning av värdeminskningsavdrag - inte skall anses som
kapitalförlust. Detta innebär att avskrivningsunderlaget för en byggnad, som
har skadats genom brand eller annan olyckshändelse. inte sätts ned p[1 grund
av den värdeminskning som har inträffat genom skadan. Även efter olyckan
medges allts[1 avdrag enligt värdeminskningsplanen. Har byggnaden totalförstörts för utrangeringsavdrag i stiillet göras.
Förslaget innebär således en inskränkning i kapitalförlustbegreppet.
Tillämpningsområdet för detta begrepp föreslås ocksä böra begränsas p:I
vissa andra områden. t. ex. vad giilkr rätten till avdrag för utgifter för ett
projektcringsarbete som inte lett till den åsyftade investeringen. l propositionen föreslås :1 andra sidan en utvidgad beskattning av försäkringscrslittning eller annan ersättning för skador på en byggnad. Sådan ersättning skall
riiknas som skattepliktig inkomst i den mån ersättningen avser driftbyggnader på en jordbruksfastighet, hyresfastigheter eller byggnader som är
avsedda för användning i ägarens rörelse. Även ersättning för skadade
markanläggningar skall vara skattepliktig.
Den föreslagna beskattningen av försäkringscrsiittning c. cl. kan. siirskilt
när utgifterna för att avhjälpa skadan inte är omedelbart avdragsgilla, ge
upphov till likviditctsproblem för den skattskyldige. I syfte att undvika
sådana problem föreslås att belopp, som har erhållits i försäkringsersiittning
e. d. för skadade eller förstörda fastigheter, skall få sättas av till en s. k.
eldsvådcfond. Det avsatta beloppet. som iir avdragsgillt, får enligt förslaget
användas för utgifter för reparation av fastigheten. för avskrivning av ny-.
till- eller ombyggnad av fastigheten eller för förvärv av en ny fastighet.
F. n. saknas uttryckliga regler om hur pågående arbeten i byggnads- eller
anläggningsrörelse och hantverks- eller konsultrörelse skall behandlas i
skattehänseende. l propositionen föreslås att sådana nu införs. Utgångspunkten är att inkomsten av ett pågående arbete skall beräknas antingen
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enligt reglerna för löpande räkning eller enligt reglerna för fast pris. Med
löpande räkning avses enligt förslaget att ersättningen för arhctet uteslutande eller så gott som uteslutande skall fastställas på grundval av ett på förhand
bcstiimt arvode per tidsenhet. den faktiska tidsåtgi'rngen och uppdragstagarens faktiska utgifter för arbetet.
Utförs ett pågående arhcte på löpande räkning skall intäktsreclovisningen
ske i takt mt>d faktureringen. Yiirdct av arbetet vid räkenskaps{lft>ts utgång
behöver inte redovisas som tillgång i bokslutet.
I fråga om pågående arbeten som utförs till fast pris skall värdet av
nedlagda direkta kostnader aktiveras i bokslutet medan mottagna ersättningar skuldförs. I byggnads- och anläggningsrörelse godtas den i räkenskaperna
gjorda värderingen om viirdet av arbetena inte tas upp till lägre belopp än
85 r.:r, av de direkta kostnaderna. Hantverks- och konsultföretag skall
aktivera samtliga direkta kostnader men har riitt till ett grundavdrag
motsvarande ett basbelopp.
Skatteförfattningarna inneht1ller f. n. inte några bestämmelser om när en
verksamhet skall anses utgöra byggnaclsrörelse eller handel med fastigheter.
Det saknas också regler om i vilka situationer en fastighet. som förvärvats av

t. ex. en byggmästare. skall anses smittad av förvärvarens rörelse och därmed
bli att anse som omsättningstillgång i rörelsen. Bedömningen av dessa frågor
har överlämnats åt rättspraxis. Att en fastighet räknas som omsättningstillgång får bl. a. till följd att hela den bokföringsmässiga vinsten skall beskattas
som intäkt av rörelse om fastigheten säljs. Bestämmelserna om realisationsvinst - vilka hl. a. tillåter indexuppräkning - får alltså inte tillämpas.
Omsättningsfastighcter kan vidare utnyttjas som underlag för nedskrivning.
Begreppen byggnadsrörelse och handel med fastigheter definieras inte i
propositionen. Däremot föreslås att uttryckliga regler införs om när
fastigheter som genom köp. byte eller därmed jämförligt fång förvärvas av
skattskyldiga. som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter,
skall anses som omsättningstillgångar. Förslaget omfattar även fastigheter
som förviirvas av make till rörelseidkaren eller av företagsleclaren i ett
rörelsedrivande fåmansföretag. Frågan om i vilken utsträckning aktier och
andelar i fastighetsförvaltande företag skall räknas som omsiittningstillgångar behandlas också.
Enligt nuvarande praxis anses fastigheter och värdepapper, som utgjort
omsättningstillgångar i en rörelse, kunna förlora denna karaktär om de
tillfaller en ny ägare genom arv eller testamente. Enligt propositionen bör
som princip gälla att I. ex. en ärvd fastighet behåller sin skattemiissiga
karaktär även i arvingens hand. l vissa fall skall dock elen nye ägaren genom
s. k. avskattning kunna föra över fastigheten från rörelsereglerna till
realisationsvinstsystemet. Avskattningen innebär att den nye iigaren beskattas för det belopp varmed fastigheten varit nedskriven vid förvärvet.
l propositionen föreslås vidare vissa mindre ändringar av reglerna för

Prop. 1980/81 :68

4

beskattning av tomtrörelse och handel med viirdepapper. Förslaget omfattar
även regler om hur värdepapper, fastigheter och liknande tillgångar skall
värderas vid inkomstberäkningen.
Enligt en grundläggande regel för beräkning av inkomst av jordbruksfastighet och rörelse skall hänsyn tas till in- och utgående lager av varor samt till
fordringar och skulder. I propositionen föreslås att denna regel kompletteras
med en bestämmelse om att värdet av de utgående posterna skall bestämmas
med hänsyn till förh[11landena vid beskattningsårets utgång. Innebörden av
förslaget är att ett materiellt riktigt beskattningsresultat kan åstadkommas
även när det föreligger ett fel i den ingående balansen. Detta är ofta möjligt
redan enligt gällande regler men den föreslagna regeln ger en mer
systematisk reglering av problemet.
Enligt praxis är möjligheten att göra invändning om kvittning vid
taxeringen eller i taxeringsprocess väsentligt beskuren i de fall då kvittning
förutsätter ändring av bokslut. Mot bakgrund av detta kan materiellt och
praktiskt mindre lämpliga konsekvenser uppkomma i de fall dt1 det bokförda
resultatet påverkats av att lager eller fordringar tagits upp för lågt eller någon
skuldpost för högt samtidigt som företaget har utrymme för andra
resultatreglerande åtgärder. I propositionen föreslås därför att justering av
inkomsten vid taxeringen skall underlåtas i dessa fall om inte siirskilda
omständigheter talar för att justering bör ske.
Propositionen innehåller slutligen ett förslag om att avdrag inte skall
medges för utgifter för spritdrycker och vin i samband med representation.
De i propositionen redovisade förslagen skall i princip tillämpas första
gången vid 1984 års taxering. För skattskyldiga vars räkenskapsår sammanfaller med kalenderår innebär detta att de nya reglerna skall tillämpas på
intäkter och kostnader fr. o. m. den I januari 1983. Slopandet av avdraget för
utgifter för spritdrycker och vin föreslås böra gälla i fråga om representation
som utövas efter utgången av år 1980.
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1 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928:370) 1
dels att 28 § 2 mom .. punkt 10 av anvisningarna till 22 §. punkt 9 av
anvisningarna till 25 §samt punkterna 3 b--3 d, 6 och W av anvisningarna till
29 § skall upphöra att gälla,
dels att den i punkt 4 av anvisningarna till 41 §gjorda h:invisningen till
punkt 7 av an\'isningarna till 25 §skall hvtas ut mot punkt X;1\· an\'isningarna
till 25 §.
dclf att nuvarande punkterna 3-8 av anvisningarna till 25 §skall betecknas
punkterna 4-9. nuvarande punkt 3 av anvisningarna till 27 §skall betecknas
punkt 5 och nuvarande punkterna 3 a och 5 av anvisningarna till 29 skall
betecknas punkterna 3 och 6.
del~ att 19 och 20
25 § 1 mom., 29 § I 1110111 .. 41 d §.punkterna I och 5
av anvisningarna till 20 §. punkterna 4 och 10 av anvisningarna till 21 §.
punktern;i J och 3-6 av anvisningarna till 22 §.punkt 4 uv anvisningarna till
24 §.punkterna 2 a och 2 b sam~ den nya punkt 4 av anvisningarna till 25 §.
punkt 2 av anvisningarnu till 27 §.punkt 1 av anvisningarna till 28 §.punkt l.
den nya punkt 3. punkt 4. den nya punkt 6 samt punkterna 7. 11 och 16 av
anvisningarna till 29 §. punkt I av anvisningarna till JO§. punkt 1 av
unvisningarna till 35 §. punkterna 2 a och 2 c av anvisningarna till 36 §samt
punkterna 1-3 av anvisningarna till 41 § skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i anvisningarna till 25 §skall införas en ny punkt. 3. i anvisningarna
till 27 ~tvi! nya punkter. 3 och 4. i anvisningarna till 29 §en ny punkt. 5. samt i
anvisningarna till 41 §en ny punkt. 3 a. av nedan angivna lydelse.

*

**.

I Scnaslc.: lydelse av
28 ~ 2 mom. 1959: 170
punkt 10 av anvisningarna till 22
1972:7-11
förutvarande punkt ..\ av anvisningarna
till 25 1953:-lll-l
förutvarande punk! S av anvisningarna
till 25 1968:718
förutvarande.: punkt 6 av anvisningarna
till 25 1975: 13-17
förutvarande punkt 7 av anvisningarna
till 25 1979:1017
förutvarande punkt ~ av anvisningarna
till 25 § 1979:612

*

*
*
*
*

*

punkt 9 av anvisningarna till 25
1978:942
förutvarande punkt 3 av anvisningarna
till 27 1976:85
punkt 3b av anvisningarna till 29
1977: 1172
punkt Je av anvisningarna lill 29
1979:169
av anvisningarna till 29
punkt
1959:170
punkt 6 av anvisningarna till 29
1931U68
punkt 10 av anvisningarna till 29 §
1%5:573
punkt ..\ av anvisningarna till -Il*
1979:612.

*

Ju

*
*
*
*
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lyclelse

19 §"
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:
vad som vid bodelning eller eljest pä grund av giftorätt tillfallit make eller
vad som förviirvats genom arv, testamente. fördel av oskift bo eller gåva:
vinst;'\ icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som avses i
35

*

3 eller 4 mom.:
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning pi\ hiir i riket utfärdade
premieobligationer och ej heller sådan vinst i uthindskt lotteri eller vid
vinstdragning pä utländska premieobligationer. som uppgär till högst 100
kronor:
ersiittning. som på grund av försäkring jämlikt lagen ( 1962:38 l) om allmän
försäkring, lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976:380)
om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade. om icke ersättningen
grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp för år eller
utgör föräldrapenning. sä ock s{1dan ersättning enligt annan lag eller särskild
författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring. som nyss
sagts, till nägon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
eller lagen (1977:267) om krigsskadccrsättning till sjömän om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp för är.
ävensom ersättning. vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit ni\gon pt1
grund av annan försäkring, som icke tagits i samband med tjänst, dock att till
skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av pension eller i form av
livränta i den mån livräntan iir skattepliktig enligt 32 § I eller 2 mom .. så ock
ersättning som utgår pä grund av trafikförsäkring eller, med nedan angivet
undantag. annan ansvarighetsförs[ikring eller på grund av skadeståndsförsiikring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur:
ersättning p<i grund av ansvarighet~försäkring enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den
del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den skadade
är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgiir för insjuknandedagcn till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 kronor för
dag:
belopp, som till följd av försäkringsfall eller iiterköp av försäkringen utgt1tt
på grund av kapitalförsäkring:
ersiitming på grund ar skadeförförsiikringsersiit111ing eller annan
siikring. dock ej i den mån köpeskil- ersättning för skada på egendom,
ling, som skulle hara influtit därest dock art skatteplikt föreligger dels i
försäkrad egendom i stället försålts,
den män ersiit//lingcn m·ser driftvarit att hänföra till intäkt av jordbyggnad på jordbruk.1jl1stighc1.
: Senaste lyd..:lse 197'1: 1157.
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Nurnrandc !\'de/se

Förcslagt'll lydi:lsc

bruk.1ji1stighct, av annan fastighet
eller av rörelse dlcr i den m[m

byggnad pil jäsrighet som ar.ffs i 24 ~
I mom .. byggnad som är m·sedd fiir
användning i ägarens rörelse eller
sådan del m· 1•ärilet av 111arka11liiggning som får dras m· genom ärliga
1·iirdc111imk11ings111'lirag. dels i den
miin köpeskilling, som skulle ha
influtit 0111 den försäkrade eller skadade <'gendo111en i stiillet hade stifts.
hade varit att hiinföra till intäkt av
fastighet eller av rörelse och dels i

ersiittningen eljest motsvarar scldan
skattepliktig intiikt eller motsvarar
sädan avdragsgill omkostnad. vilken

är att hänföra till någon a1· nämnda
fön·än·skiillor:

den mån ersiittningen eljest motsvarar skattepliktig intiikt m· eller
avdragsgill omkostnad fiir jästighet

elfcr röref.1·e:
vinstandel. fJterbiiring eller premieåterbetalning. som utglitt på grund av
annan personförsäkring iin pensionsförsäkring eller siidan sjuk- eller
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel. som
utgått på grund av skadeförsi"ikring. och premieåterhetalning pii grund av
skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat:
ersiittning jiimlikt lagen (1956:293) om ersiittning ät smittbärare om icke
ersättningen grundas pa förviirvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp

för är:
periodiskt understöd eller därmed jiimförlig periodisk intiikt. i den mån

*

givaren enligt 20 ~ eller punkt 5 av anvisningarna till 46 icke är berättigad
till avdrag för utgivet belopp:
stipendier till studerande vid undcrvisningsanstalter eller eljest avsedda
för mottagarens utbildning:
studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studiestöclslagen ( 1973:349). internatbidrag. ;lterbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersiittning enligt 6
och 7 kap. samma lag samt sådant siirskilt bidrag vilket enligt av regeringen
eller statlig myndighet meddelade bestiimmelscr utgår till deltagare i
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likstiillda.
och iiger i följd hiirav elen bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader
som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag:
allmänt barnbidrag:
lön eller annan gottgörelse. för vilken skall erliiggas skatt enligt lagen

(J 958:295) om sjömansskatt:
kontantundcrstöd. som utgives av arbetslöshetsniimnd med bidrag av
statsmedel:
handikappersiittning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring. så ock
hemsjukvårdsbidrag. som utgin av kommunala eller landstingskommunala
medel till den värdbehövande:

8
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Nm•immde lydelse

kommunalt bostadstilliigg enligt lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension:
kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadsbidrag som avses i förordningen ( 1976:263) om statliga bostads bidrag till barnfamiljer. förordningen ( 1976:262) om statskommunala bostadsbidrag eller förordningen (1977:392) om statskommunala bostadsbidrag till
vissa folkpensioniirer m, n,:
sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit frän
personalstiftelse ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxering. vid
första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen:
gottgörelse som arbetsgivare uppburit fr{m pcnsionsstiftelse, till den dl'l
stiftelsen ej iigt andra medel för att liimna gottgörelsen iin siidana för vilka
avdrag icke fltnjutits vid avsättning till stiftelsen:
kompensation av staten för bensinskatt

p~1

bensin som förbrukats vid

yrkesmässig användning av motors{1g.
Beträffande vissa försiikringsbelopp som utg;h till lantbrukare m. fl. gäller
särskilda bestiimmclser i punkt 16 av anvisningarna till 2 l §.
(Se vidare anvisningarna.}

20

~J

Vid beräkningen av inkomsten fr{m siirskild förvärvskiilla skola frän
samtliga ur förviirvskällan under beskattningsärct härflutna intäkter i
penningar eller penningars värde (brut1oi11räktJ avriiknas alla omkostnader
under beskattningsäret för intäkternas förvärvande och bibch{11land~'. Att
konecrnbidrag, som icke utgör s{1clan omkostnad, ända skall avräknas i vissa
fall och inräknas i hruttointiikt hos mottagaren framgär av 43 § 3 mom.
Avdrag m{1 icke ske för:
den skattskyldiges levnadskostnader oeh diirtill hiinförliga utgifter, diiruti
inbegripet vad skattskyldig utgivit såsom gåva eller s{1som periodiskt
understöd eller diirmed jiimförlig periodisk utbetalning till person i sitt
hush{ill:
värdet av arbete. som i den skattskyldiges

förv~irvsverksamhet

utförts av

den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn
som ej fyllt 16 är:
ränta ii den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda
kapital:
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning ä skuld;
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349):
avgift enligt lagen (1972:43.'i) om överlastavgift:

~

Senaste lydelse 1979: 114(1.
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Fiirc'.1lagrn fydl'f.1·1•

N11rnrwule lydt'lsc

avgift enligt Jagen ( 1976:666) om pilföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m. m.:
belopp. för vilket arbetsgivare är ansvarig enligt 75
(1953:272):

* uppbördslagen

avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift:
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978:268):
förlust. som iir att hiinföra till

förlust. som iir att hänföra till

kapitalförlust m. m .. i l'idare mån iin

kapitalförlust m. m.

(Se vidare anvisningarna.)

som jilr ske enligt 36 ,Q.
(Se vidare anvisningarna.)

25 §
mo m

Från bruttointäkten av

I m om . Frfm bruttointäkten av

annan fastighet må, där ej annat
föranledes av vad nedan i 2 och 3
mom. stadgas. a v cl r ag göras för

annan fastighet får. om inte annat
föranleds av vad nedan i 2 och 3
mom. sägs. avdrag göras för

omkostnader. säsom för:

omkostnader. såsom för:

.4

brandförsiikring. reparation och underhi\ll av byggnader:
vicevärd. portvakt. gitrdskarl. vat-

viceviird. portvakt, g[mlskarl. vat-

tenförbrukning. renhällning och be-

tenförbrukning. renhållning och be-

lysning. förbrukningsartiklar nu!d

lysning. förbrukningsartiklar o. d .. i

mera dylikt. i den mim dessa kostnader kunna anses åligga fastighetsäga-

den man dessa kostnader kan anses

ren såsom sådan:

dan:

{!ligga fastighetsägaren såsom så-

pensioner. periodiska understöd

pensioner. periodiska understöd

eller därmed jämförliga periodiska
utbetalningar p{1 grund av förutvarande anstiillning cl fastigheten:
värdeminskning, som byggnad är

eller därmed jiimfiirliga periodiska
utbetalningar pf1 grund av förutvarande anstiillning på fastigheten:
värdeminskning pä en byggnad:

underkastad;
viirdeminskning genom sfiming.

lltrangering eller eljest a1· fastighetsägaren tillhiiriga maskiner och andra
inventarier. som höra till fastigheten:

viirckminskning pil fastighetsiigaren tillhöriga maskiner och andrajör
stadig\'(irwu/e hruk m•scdda inventarier, som hör till fastigheten. eller, i
fall som a11ges i pu11kt 3 m· a11l'is11i11garna till 29 .~. utgijierför a11skafji111de
av tillgångm;

ränta cl l<\nat. i fastigheten nedlagt

riinta på lånat, i fastigheten ned-

kapital samt tomträttsavgäld eller

lagt kapital samt tomträttsavgäld

liknande avgiild:

eller liknande avgiild.

a11skafji1ing och
4

insiittning av

Senaste lydelse 1979: l ll 17.
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sådana 111r11st11i11gstlct11lic·r i skydds1"11111, 1•ilka e111fas1 lwl'tl rörde 11r
cii·il(ör.1·1·11rssy111Nlllk t, såsom speciella dörrar. luckor och karmar .fi'ir
dessa, inre hegrii11sni11g.ffiigg11r för
ga.1jå11g rid ingångar och re.1·en·wgå11g11r, lufirenarl' och tillhårm1de
fördel11ingsled11ingar.
29
mo m ·'Från bruttointiikten av

~

1 m om . Frän bruttointäkten av

rörelse må avdrag göras för allt.

rörelse får av cl r ag göras för allt,

som iir att anse som driftkostrnid. Hit

som iir att anse som driftkostnad. I lit

räknas. bland arrnal:

räknas. bland annat:

hyra för annan tillhörig fastighet eller del därav. som anviints i
rörelsen:
kostnad för anskaffning av rtiiim-

kostnad för anskaffning av råiim-

nen och varor till förädling. förbruk-

nen och varor till föriidling. fiirbruk-

ning cller försiiljning i rörelsen: skolande-där vad s{tlunda föriicllats eller

ning eller försiiljning i rörelsen: och
skall - diir vad sillunda har förädlats

eljest kommit till anviindning ut-

eller eljest kommit till användning

gjorts av produkter eller riliimnen

har utgjorts av produkter eller råiim-

från fastighet. som av den skattskylclige iigts dler brukats. eller fr{m
annan av honom idkad rörelse. som
iir att anse som siirskild flirvärvskiilla
- viirclet av samma produkter eller
r~iiimnen upptagas till det belopp,

nen fr(rn fastighet. som av den skattskyldige har iigts eller brukats. eller
frfö1 annan av honom iclkacl rörelse.
som iir att anse som särskild förviirvskiilla - viirdet av samma produkter eller riliimnen tas upp till det

varmed de redovisas såsom intäkt av
fastigheten eller av elen siirskilda

belopp. varmed de redovisas som
inUikt av fastigheten eller av den

förviirvskällan. samt -chir modcrbn-

siirskilda förviirvskällan. samt - där

lag eller övertagande förening över-

moderbolag eller övertagande före-

tagit dessa diimncn eller varor fr[111

ning har övertagit dessa råämnen

dotterbolag eller

övcrl~ltande

före-

ning vid sädan fusion som i 28
1110111.

*3

första eller andra stycket avses

- viirdet av samma ri1iimnen eller

eller \·aror från dotterbolag eller
överl[1tande

förening

fusion som avses i 28

vid

*3

sådan
1110111. -

viirdct av samma diimnen dler

varor 11pp1up,as till belopp. motsva-

varor tas upp till belopp. motsvaran-

rande det hos dotterbolaget cl kr den

de det hos dotterbolaget eller den

övcrl(1tande föreningen i beskatt-

överli1tande föreningen i beskatt-

5 Senaste
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ningsavseende giillande viirdel ä des-

ningsavseende giillande viirdet

sa tillgfö1gar vid fusionstillfollet:

dessa tillg{111gar vid fusionstillfället:

111"

avliiningar. pensioner. periodiska understöd eller diirmed jiimfiirliga
periodiska utbetalningar och andra kostnader för personal. wm iir eller varit
anställd i rörelsen:
komrnd för reparation och undcr-

kostnad för reparation och under-

hf1ll av till driften hörande byggna-

htill av till driften hörande byggna-

der. inriillningar. maskiner. inventa-

der. markanliiggningar.

rier och dylikt;

och andra .fär stadigl'arandc bruk
aF.1edda ini·cntaricr o. d.:
viirdeminskning [hi rörcl.1·c!lgarc11
tillhöriga maskiner och andra fiir
.wadigrnrmulc hmk m·sedda inventarier eller. i fi1// som a11ge.1 i punkt 3 m·
anl'is11ingama. 111gi.ftcr för anskt~f~
.fä11de av tillgtrngcn:

viirdeminskning genom sliming.
utrangering eller eljest m· rörelseidkaren tillhöriga maskiner och andra
inventarier eller, om dylik tillgtlng iir
underkastad hastig förhmkning.
kostnad för anskajfning av tillg[mg-

maskiner

en;

värdeminskning å patenträtt och
annan liknande riittighet:
värdeminskning genom

slitning
och därmed jämförlig orsak, som
byggnad. l'ilke11 iir avsedd för
användning i iigarens rörelse. iir
underkastad:
värdeminskning å markanläggning. avsedd för anviindning i iigarens rörelse;

viirdeminskning på patL'ntriitt och
annan liknande riittighet:
viirdeminskning på 1'n byggnad.
som iir avsedd för anviindning i

iigarens rörelse. dlcr. if(1// so111 anges

i punkt 7 m· anvisningarna. utg(ftcr
för anskajfa11dc m· byggnaden:
viircleminskning pli <'Il markanliiggning. som är avsedd för anviindning i iigarens rörelse, el/er. i.fii/lsom

anges i p11nk1 16 m· a11l'i.rning11ma,
utgifter för a11skaf/i11ulc m· 1111/iigg11i11ge11:
viirdeminskning tl naturtillgfmgar

viirdeminskning på naturtillgi'1ng-

si'1som gruvor. stenbrott och dylik1
genom deras tillgodogiirande:

ar, s{1som gruvor. sten brott o. d.
genom deras tillgodogiirande;

riinta ä lfoat kapital, som nedlagts

riinta på lanat kapital. som har

i rörelsen ..1å ock ä giild. som den

nedlagts i rörelsen. och på giild. snm

skattskyldige

~1dragit

utbildning för ri·irelsen:

sig för sin

den skattskyldige har i'1dragit sig för
sin utbildning för rörelsen:

kostnad för facklitteratur, instrument och dylikt.

~om

varit nödigt för

utövande av vetenskaplig. litterär. konstniirlig eller diirmecl _iiimförlig
verksamhet:
speciella för rörelsen utgående skatter eller avgifter till det allmiinna:
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förlust. som uppstiitt i ri'1rclsen

förlust. som har uppstått i riirel,en.

och ej ;ir ;1tt h;infiira till kapitalfrir-

.1ii1·ida intc/i'ir/111·1,·11 ;ir att h;infiira till
kapitalff•rlust dia iir a\' si1da11 natur
som avses i punkt 3 .1jr'illi' st\'cket ;1\·

lust:

anvisningarna till

-Il~.

förlust. som uppstå/I i rörelsen och
ej ~ir av sådan natur som avses i punkt
3 andra stycket av anvisningarna till
41

*:

kostnad för anskaffning och insä/1ning m· sådana 11trustningsdetaljer i
skyddsrum. 1·ilka endast hm·a viirdc
ur cil'il/örsmrssynpunkt, såsom speciella dörrar, luckor och karmar fiir
dessa. inre /Jegriinsningsväggar fiir
g11.1jil11g l'id ingångar och resen·utgångar. li~/ire11are och tillhörande
fördelningsled11i11gar.
Har skallskyldig tillgodoriiknat sig
a1·drag för 1·iirde111inskning å tillgång. skall al'draget anses i bcskauningsal'seende ätnjwet i den mc/11 det
flll'dfört atl den taxerade inkomsten
beriiknats till lägre belopp iin eljest
skolat ske eller ock medfiirr ökning
111'förlustbclopp som nu) utny11jasför
m·drag enligt de siirskilda bestiimmelsema om riitr till förlr1.1·n11jäm11i11g.
Tillgtl11gens
a11skajfnings1·iirde
minskat med åtnjutna 1·ärde111inskningsavdrag wgör tillgångens i heska1111ing.rn1·s1'e1ule oa1·skril'fl11 1•iirde.
-Il d
Vid beriikning av inkomst av jord-

*" Vid bL:riikning: av inkomst av jord-

bruksfastighL't och rörelse medges

bruksfastighct och a1111an rörelse iin

avdrag för bdopr som i riikcnska-

pc1111i11g-

pcrna har avsatts till resultatutjiim-

medges avdrag för belopp som i

ning:sfond. Avdraget för uppgil till

riikenskaperna har avsatts till resul-

"Senaste lydelse 1979:1'12.
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högst tjugo procent av summan av de
belopp som elen skattskyldige under
beskattningsåret har erlagt som lön
till arbetstagare hos honom i förviirvskiillan (liinekostnad). I frt1ga
om skattskyldig. som iir fysisk person. fftr avdraget uppgi'1 till högst
summan av tjugo procent av lönekostnaden och femton procent av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av
förvärvskällan efter avdrag för den
lönebaserade men före avdrag fiir
<.len inkomstbaserade fonclavsiittningen och - i förekommande fall före avdrag för avsättning till allmiin
investeringsreserv
enligt
lagen
(1979:610) om allmiin investeringsreserv och före uppskov enligt lagen
( 1979:611) om upphovsmannakonto
samt före schablonavdrag för egenavgifter.

tatutjiimningsfond. A \•draget för
uppg{t till hiigst 20 procent av summan av de belopp som den skattskyldige under beskattnings{tret har
erlagt som lön till arbetstagare hos
honom i förvärvskiillan ( lönekostnad). I fr{1ga om skattskyldig. som iir
fysisk person. far avdraget uppgt1 till
högst summan av :!O procent av
lönekostnaden och 15 procent av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av
förviirvskiillan efter avdrag för den
lönebaserade men före avdrag för
den inkomstbaserade hlndavsiittningen och - i förekommande fall före avdrag för avsiittning till allmiin
investeringsrescrv
enligt
lagen
( 1974:610) om allmiin investeringsreserv oeh före uppskov enligt lagen
( l 979:611) om upphovsmannakonto
samt före schablonavdrag för egenavgifter.

1\ vdrag för m·sii/tning till rcs11ltat-

111j1/11111i11g4011d medges inte i frägu
0111 fi:irviin·skii/111 1·ari ingår lager av
riirilepapper, fastigheter eller liknande tillgångar.

Med lön avses si1dana ersiittningar i penningar som anges i 19 kap. I ~
andra styeket lagen ( 1462:381) om allmiin försiikring. Hiinsyn ~kall dock inte
tas till lön till arbetstagare för vilken avgiftsskyldighet enligt fjiirde stycket
första meningen niimnda paragraf inte föreligger och inte heller till crsiittning
till arbetstagare. som varit bosatt utomlands och utfört arbete utom riket,
siivida asiittningen avsett arbete som utförts fiir annans riikning utan att
anställning förelegat (jfr 19 kap. 1 fjiirdc stycket andra meningen niimnda
lag).
I fr{1ga om handelsbolag och dödsbo. som i beskattningshiinseendl'
behandlas som handelsbolag. beräknas avdrag fiir avsiittning till resultatutjiimningsfond för bolaget respektive dödsboet. Ägs andel i handelsbolag
eller i dödsbo. som i beskattningshiinsecnde behandlas som handelsbolag. av
annan iin hiir i riket bosatt fysisk person. för avdrag för avsiittning inte
heriiknas pii grundval av bolageb eller dödsboets inkomster.

*
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Avdrag för avsiittning till resultatutjiimningsfond skall iHerföras till
beskattning niistföljande bcskattningsilr.
Av punkt 2 tionde och dfte styckAv punkt 2 tionde och elfte styckena av anvisningarna till 41 framena s11111t punkt 3 tredje stycket av
gJir att avsiittning till resultatutjiimanvisningarna till 41 ~ framgiir att
ningsfond kan mcdt'lira att riitten till
avsiittning till resultatutjiimningslagernedskrivning begriinsas.
fond kan medfiira att r;itten till
lagerncd~krivning begränsas.

*

Anvisningar

till 20 ~
I. Till skattskyldigs levnadskostnader. för vilka avdrag enligt denna
paragraf ej medges. r:iknas bland annat premier för egna personliga
försiikringar och avgifter till kassor. föreningar och andra sammanslutningar.
i vilka den skattskyldige iir medlem. Avdrag far dock gi"iras för s;'1dana
premier och avgifter i den omfattning som anges i 25 * l nrnm .. :.B *och 4h 2
mom. samt punkt 2 av anvisningarna till 22 ~-punkt 9 av anvisningarna till
29 och punkt 6 av anvisningarna till :u
Utgifter för representation och
Utgifter
representation och
liknande iindam;\l äro att hiinfiira till
liknande iindami"d iir att hiinföra till
omkostnader i förviirvskiilla endast omkostnader'" i förviir\'sk:illa endast
om de har omedL'lhart samband med
om de h111·a llllledclhart samband
verksamheten. såsom di't fr{1ga utemed verksamheten. s~tsom dil friiga
utcslutanck iir om att inleda eller slutande iir om att inleda eller bibcbibehälla affärsförbindclser och likli<illa atfarsförbindelser och liknande
nande eller di1 utgifterna m·sc jubi- eller di\ utgifterna 111"s1·r jubileum fi.ir
kurn för förcta_get. invigning av
företaget. invigning av mera betymera betydande anliiggning för
dande anliiggning för verksamheten.
stapelavli.ipning eller jiimförliga
verks~trnhetcn. stapelavliipning eller
hiindelscr eller dii utgifterna ilr att
jämförliga hiindclser eller d[1 utgifterna iiro att hiinföra till personalhiinföra till personalviird. Avdrag
vi"mt. A vclrag må i det enskilda fallet
medges i det enskilda fallet intl' med
icke ät11j11ws med större belopp iin större belopp iin som kan anses
som kan anses skiiligt.
skiiligt och inte i 11ågo1 fäll fi"ir utgifter
j'i)r spritdrycker och 1·i11.
5.' A 11giie11de l'ad so111 iir att hiin5. Till kapitalförlust riiknasfiirlust
fiira till kapitalfiirlust i rörelse hii11ri- som ime har samband 1111'd någon
s11s till punkt JO m· 11111·is11i11gam11 till förviirv.1·kiilla samt fiirlust s11111 1·isscr29 .~. Vad diir stadgats a11g1k11de
lige11 har .widt1111 .rn111/J111u/ 111e11 inte
7

*

*

7 Senaste lHklse I l/79: 1157.
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sådan förlust i rörelse skall iiga motsmrande tillämpning iiven för andra
fön·iin•skiillor.

kan anses nomwlfi'irj("ifl'"irl'skti/lan i
fi·äga.
Till kapi1alji'ir/11s1 riik11a.1· dock
inte
a) ge110111 brand. c11111c1n olyckshändelse eller bro11slig ha11dling u11pko111111en skada, fiirstiire/sc e/la jårlust, i den //lån kc'if't'skilling so111
skulle ha injl111i10111 den skadade eller
förlorade egc11do111en i stället hade
stills hade lllgjort i111dkt ifiin·drl'skiillan.
h I genom lm111d eller a1111a11
olyckshiindclse uppko1111m•11 skada
på eller .flirstörelse 111· brggnad eller
a1· sädan del a1· 11wrkanliiggning .för
1·ilken 1·iin/c//li11.1·k11i11g.1·m·dmg kan
komma i ji·äga.
c) förl11.1·1 pd lå11efordri11gar, aklicr.
andelar clla !ik111111de tillgångar, om
innchm·ct bcti11gas m· niiring.1·1·erksa111hc1 som hedri1·s a1· 1frn skattskvldigc eller an11a11. som med hii11.1-rn 1ill
iiganderiitt.1förl1111/anden e/ler organisatoriska förhållanden kan clll.\'t'S si</
den skal/skyldige nära.
d) jörlu.\'/ pcl lwrgensfi)r/lindt'fsc.
0111 denna betingas a1· niiring.1·1·crksamhet som hcdril's m· den .1ka11skl'ldige eller a111w11. sm11111ed hänsyn 1ill
iiga11derä11.1jiirhål/andc11 eller urga11isa1oriska förhå//andc11 kan anses stel
den sk111tskyldigc nära.
c) 111gi/ier Ji'irf'rojck1aing a1· byggmuler och 11111rka11/iigg11ingar, al'snlcla/i'ir stacligl'Clra11de /Jmk i jrm/l>ruk.
skogsbruk eller rörelsl'. ii1·c11 0111
b_1·gg11ads- !:'!ler a11/i'igg11i11gsarbetc1
illlt' gc110111f6rs.
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till 21
4.'' Till intiikt av jordbruk

*
4. Till

intiikt

av

jordbruk

med bin ii r i n g ar hiinfiires intiikt

rn e d b i n ii r i n g a r hänförs intäkt

genom avyttring av djur. andra varor

genom avyttring av djur och andra

eller produkter eller m· maskiner och

varor eller produkter. Vidare hiin-

andra i111 ·en1arier, 111·sedda för s/adigvarandc bruk. eller a1· rillgångar som
iir liks1iillda därmed 1·id heriikning m·
1·iirdcminsk11i11gsa1 ·drag.
Likaledes
hiinförcs hit intiikt genom annan

fiJrs hit inttikt genom annan inkomst-

inkomstgivande anviindning av jord-

skiner o. d. Hit hiinfi'irs iiven viirdet

brukets eller dess biniiringars alster.

av vad dl'n ska11skr/iligc direkt har

inventariL'r eller arbetspersonal. så-

tillgodogjort sig av jordbrukets eller

som kiirslor. uthyrning av dragare,

dess hiniiringars avkastning fi.ir sin.

maskiner och dylik!. Hit hiinfiJrcs

sin familjs eller annan hushiillsmed-

iiven värdet av vad skal/skyldig

lems riikning eller för avlöning eller

direkt tillgodogjort sig av jordbru-

liknande vederlag tit personal. som

kets eller dess biniiringars avkast-

inre har tillhört den skattskyldiges

givande anviindning av jordbrukets
eller dess biniiringars alster. inventarier

eller

arbetspersonal.

silsom

kiirslor. uthyrning av dragare. ma-

ning för sin. sin familjs eller annan

hushiill. eller for föriidling eller för-

hush<illsmedlems riikning eller fiir

brukning i rörelse. som /111r drivits av

avlöning eller liknande vederlag {1t

elen skattskyldige. eller för utgöran-

personal. som icke tillhiirt den skatt-

de av undantagsfiinn;lner eller an-

skyldiges hush;\11, eller för föriidling
elln förbrukning i rörelse. som dri-

nan fi.irpliktclse som har ;iJegat elen
skattskyldige i fi\rldllandc till nfigon

vits av drn skattskyldige. eller för

som inre har tillhört hans hush{Jll.

utgörande av undantagsförmimcr eller annan förpliktelse som i\legat den
skattskyldige i förh{1llandc till nagon
som icke tillhört hans hushi\11.
Värdet av s;idan ny-. till- eller ombyggnad eller annan cHirmed ji"imförlig
förhiittring som avses i punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 22

*och

som bekostats av arrendator eller annan nyttjandcriittshavare utgör intäkt av
jordbruksfastighet för jordiigaren för beskattnings[1r då nyttjandcriittshavarens riitt till fastigheten upphört. om förbiittringen utförts under tid varunder
jordiigaren innehaft fastigheten. lntiiktcn beriiknas p?1 grundval av tillgiingens viirdc vid tidpunkten för nyttjanderättens upphörande till den del
tillgiingen bekostats av nyttjanderiittshavaren. Har nyttjanderlittshavaren
crh{1llit ersiittning av jord ligaren för förbiittringcn. utgi1r ersiittningen intäkt
av jordbruksfastighet för nyttjanderiittshavaren.
S;idan gottgörelse för utgift eller kostnad, som arbetsgivare uppburit fr{m

0
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pensilllls-elkr personalstiftelse, räknas som inti"ikt av jordbruksfastighet. om
avdrag for avsiittning till stiftelsen medgivits vid beriikning av nettointikt av
jordbruksfastighet.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen om tryggande av pensionsutfiistclse
m. m. i sin balansräkning en post Avsatt till pensioner, äga 28 § 1 mom.
sjiitte-nionde styckena motsvarande tilliimpning i fråga om jordbruksfastighet.

I 0. 111 Frsiittning på grund lll" skadc-

fiirsiikri11g skall anses säsmn intäkt lll'
jordhmksji1stighet, i den mcln kiipcskilling, som skulle harn infl/l/it
diirest försiikrad egendom i stiillet
j("irsålts. i·arit att hiinjåra till intiikt m·
jordhruksfitstighet eller i drn 111ä11
crsii1t11i11ge11 eljest 111ots1·arar srldan
ska11cpliktig intiikt eller 111111si•arar
såda11 avdragsgill 0111kostnail, vilkrn
iir att hiinföra till nämnda förl'iirl"skiilla.

10. Till intiikt Il\' jordhruksfastighct riik11as n1d som inf/ytff i·id 1ff\'l/ri11g Il\' maskiner och andra J<"ir stadig1·11ra11de hruk 111·sedd11 im·c11111rier
eller m· tillgångar snm iir likställda
med dessa l'id bcriikni11g 111· riirdc111i11skni11gsm ·drag.

*

till 22
1.11 Till driftkostnader hiinförs lön eller liknande vederlag liksom
underh<111 {it personal, som använts för jordbruket eller dess binäringar:
undantagsförmiiner, pensioner. periodiska utbetalningar p<t grund av
förutvarande anställning

p~1

fastigheten: arrendeavgift: avgäld, som hänför

sig till fastigheten: ränta pi1 länat kapital som nedlagts i fastigheten eller
anviints för dess drift: kostnader för inköp av djur. utsiide, foder,
giidselmedcl och dylikt; kostnader for reparation och undcrh[ill av driftbygg-

nader. markanliiggningar och inventarier: kostnader för anliiggning av ny
skog: kostnader för drd och underhåll av skog, s[1snm förvaltning.
bevakning, viig- och hyggnadsunclcrh[dl. skyddsdikning, skogsindelning
m. m., samt vid

~kogsavverkning

kostnader för virkets huggning, tillredning,

utdrivning. flottning m. m.: kostnader för försiikring av personal, byggnader. skog, gröda, djur, förr:ld och inventarier som inte iir att hänföra till
personlig lösegendom. m. m. Skall ersiittning för avyttrade skogsprodukter
behandlas som engangsersättning på grund av allframtidsuppliitelse (jfr
punkt 4 tredje stycket av anvisningarna till 35 *), iir kostnaderna för
avverkningen iindå att anse wm driftkostnader i skogsbruket.
Till reparation och underhf1ll hiinförs vid tilHimpning av fiirsta stycket
kostnader för sådana iindringsarbeten på ekonomibyggnad som normalt kan
"'Senaste lydelse 1972:741.
lydl'lsc 1979:500.

11 SL·nastc

2 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 68. Bil. A
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påriiknas i jordbruksdrift. st1som upptagande av nya fönster- eller dörriippningar samt flyttning av innerväggar eller inredning i samband med
omdisponering av ekonomibyggnad. exempelvis i samband med omliiggning
av driften från en animalieproduktion till en annan. Ätgiird som innehiir en
väsentlig iindring av byggnaden. såsom niir ett djurstall byggs om för att i
stiillet anviindas för helt annat ändamt1l. hiinförs dock inte till reparation och
underh?1ll.

Som drijikosf/lad skall a11ses iiren
a11skajji1i11g och i11sät111i11g av sådana
lllrustningsdetaljer i skyddsrum som
har i·ärde endast frän cii·ilforsvarssynpunkt. såsom speciella dörrar,
luckor och karmar för dessa. inre
begränsnings1·äggar fiir gasfång vid
ingå11gar och reser\'lltgcingar. /11jire11are och tillhörande jårdclningsledningar.
Kostnad för inköp och plantering

Utgijicr för inköp och plantering

av träd och buskar för yrkesmässig

av träd och buskar för yrkesm:issig

frukt- eller bärodling för efter den

frukt- eller biirodling får efter den

skattskyldiges

eget

val

dras

av

skattskyldiges eget

val

dras

av

antingen i sin helhet för det år

antingen i sin helhet det [1r då

kosmade11 uppkommit eller enligt
avskrivningsplan. Vid planenlig a\'skrir11i11g f ärdc:las kost11adema pä ett
antal år i följd så att de i si11 helhet kan
dras m· 1111der den tidrymd odlingen

inköpet eller pfanteri11ge11 har iigr
rum eller genom ärliga 1·iirdeminsk11i11gsavdrag. Viirdc111i11.~k11i11gsm ·draget beräknas enligt avskrivningsplan till 1·iss procc111 för år räknat m·
odlingens a11skaf.fi1i11gs1·iirde. Beräkningen görs från den tidpunkt då
ad/ingen har fiirdigstiillts. Procentsatsen för riirde111inskningsm·drag
bestäms efter den tid <>cllingen heriik-

beräknas vara ekonomiskt anviindhar. Föreskrifterna i punkt 4 sjätte

stycket skall tillämpas.

nas vara ekonomiskt anviindbar.
Fiireskriftcrna i punkt 4 sjiitte och

.1j1111de styckena skall tillämpas.
Värdet av fastighetens egna produkter. som används för fastighetens
fortsatta drift, får föras av som driftkostnad men skall d[1 samtidigt tas upp
som intäkt.
Avdrag för avsiittning till pensions- eller personalstiftelse och kostnad för
pensionsförsäkring fär ske enligt bestiimmclserna om rörelse i punkt 2 av
anvisningarna till 29 §.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen ( 1967 :531) om tryggande av pensions-
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utfästelse m. m. i sin balansräkning en post Avsatt till pensioner, iiger punkt

2 av anvisningarna till 29

*motsvarande tillämpning i fr{1ga om jordbruks-

fastighet.
Skattskyldigs barn. som fyllt 16 är,
taxeras sjiilvt för den inkomst av

Skattskyldigs barn. som har fyllt
16 f1r. taxeras sjiilvt för den inkomst

arbete pä fastigheten som barnet kan

av arbete på fastigheten. som barnet

ha haft i form av pengar, naturaför-

kan ha haft i form av pengar. natura-

m{mer eller annat, dock högst för

förmåner eller annat, dock högst för

vad som motsvarar marknadsmäs-

vad som motsvarar marknadsmiis-

sigt vederlag för barnets arbetsin-

sigt vederlag för barnets arbetsin-

sats. Morsmrande be/opp för dras av

sats. Den skanskyldige.1· kosmad för

som driftkostnad. För lön och underhMl till skattskyldigs barn, som ej

med mots\'llrande /Jegriinsning dras
av som driftkostnad. För lön och

fyllt 16 år. får avdrag inte göras.

underhåll till skattskyldigs barn, som

Lönen och underhällct skall då inte
heller tas upp som inkomst för barni.:t.

inte har fyllt 16 år. för avdrag inte

göras. Lönen och underhållet skall
cb inte heller tas upp som inkomst
för barnet.

Punkt 18 av anvisningarna till 29

* äger

motsvarande tillämpning

beträffande inkomst av jordbruksfastighet.
3.12 Kostnad för anskaffande av

3. Utgifter för anskaffande av

byggnad. som är belägen på fastighe-

driftbyggnad som är belägen på fas-

ten oclz som iir arsedd att mll'iindas

tigheten. däri inbegripet för driften

ji"ir drijien i föl"l'iin·skiillan, därunder

belzö1·liga bostadsbyggnadcr. dras av

inbegripet bd1övlig bostadsbyggnad,

genom arliga värdeminskningsav-

drages av genom ;"irliga värdeminskningsavdrag. För tillfiillil!, byggnad,

drag. A vdrager beräknas enligt m·skril'l1ingspla11 till viss proce/lt för år

som iir avsedd att användas endast
ett fä tal år, far dock anskaffningskostnaden i sin helhet dragas av för
det år då byggnaden anskaffades.

riiknat ai· byggnadens anskaffnings·
i·ärde. Beräkningen görs frå11 den
tidpunkt då bygg11ade11 har fiirdigstiillts. I fråga om en byggnad, som är

avsedd att användas endast ett fåtal
f1r, får dock anskafji1i11gsutgiftema i
sin helhet dras av det är d[1 byggnaden anskaffades.
Som för driften behövlig bostads-

Som för driften behövlig bostads-

byggnad anses dels byggnad, som är

byggnad anses dels byggnad, som är

upp!f1ten till personal (personalbo-

upplfiten till personal (personalbo-

stad), dels ock ägares eller brukares

stad). dels ock ägares eller brukares

bostadsbyggnad. i den mån byggnaden ej representerar ett större värde

bostadsbyggnad. i den mån byggnaden i111e representerar ett större

12 Senaste lyltelse 1975:259.
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iin som bl'hövs för jordbruk eller
skogsbruk av motsvarande storlek.
Avdrag får sa!unda avse endast s:i
stor del av viirdeminskni ngl'n som
kan anses belöpa p{1 behövlig
bostadsbyggnacl. Med L' konomihyggnad avses annan driftbyggnad
iin bostadsbyggnad.
I byggnads a11skafji1i11gskost11ad
inri·iknas ej kost1111dc11 för sfalana
delar och tillbehör som iiro särskilt
avsedda att direkt t_jiina byggnadens
användning i driften. I cnlighl't härmed i11räk11as ej i 11nska(ti1i11gskost11ad för cko11omibygg11ad kos mad för
sild1111 til!gil11g som b:h. box eller
spilta, båsavskiljare. foderbord, fodergrind. vattenkopp. spaltgolv. utrustning för skrap- och sviimutgödsling med tillhörande urinbrunn eller
gödselbehiillare, gödselstad. mjölkningsanläggning. kylbassiing. pump.
si\dan ledning för elektrisk striirn,
vatten eller avlopp som iir avsedd för
driften eller fläkt eller ventilationsanordning. I byggnads anskaffi1ingskosmad inräknas ej heller kost11ade11
för såda11 tillgång som silo- eller
torkanliiggning. fast transportör.
hiss eller liknande. Diiremot inräknas i anskaff11i11gskostnaden för
byggnad kostnaden för sådan anordning som iir 11ödrändig för byggnadens allmänna användning. s[1som
ledning för vatten. avlopp. elektrisk
ström eller gas nch annan liknande
anordning.

viirde iin som behövs för jordbruk
eller skogsbruk av motsvarande storlek. Avdrag för s<llunda avse endast
si\ stor del av värdeminskningen som
kan anses belöpa pa behövlig
hostadsbyggnad. Med ekonomibyggnad avses annan driftbyggnad
iin bostadsbyggnad.
I en byggnads 1111.1·kalfi1ing.ffiirdc
inriiknas illll' 111gijier för s{1dana delar
och tillbehör. som iir avsedda att
direkt tjiina byggnadens anviindning
i driften (/>yggn11dsi111·e11t11rier). I
enlighet hiirmed räknas so111 hyggnad1·in1·entarier stldana tilfgängar
som bäs, box eller spilta, bt1savskiljare. foderbord. foclergrind. vattenkopp. spaltgolv. utrustning för
skrap- och sviimutgiidsling med tillhörande urinbrunn eller göcbelhehällare. giidsclstad, mjölkningsanliiggning. kylbassiing. pump. s:idan
ledning för dektrisk qröm. vatten
eller avlopp som iir avsedd för driften eller tfakt eller ventilationsanordning. Som hrggnad1·i11n'11t11ricr
räknas också sädana tillg1ingar som
silo- eller torkanliiggning. fast transportör. hiss eller liknande. Diircmot
inriiknas i anskc~fji1i11g.1Tiirdc1 för c·n
byggnad urgijter för sådana anordningar som är nöd1·iindiga för byggnadens allmänna anviindning. s{1som
ledning för vatten. avlopp. elektrisk
ström eller gas och annan liknande
anordning. Anskaffning.1Tiirclt:1 fijr
en ledning som iir a1·sedd för så1·iil c•n
byggnads a111·ändni11g i drif1e11 som
byggnadens a//miinna a111·iim/11ing
fördelas mellan hyggnadsi111·c111arier
och hygg111ulcn i förlull/ancle rill lz11r
stor del m· ledningen som 1jii11ar
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I fri1ga om tillgång för vilken

anskaffi1i11){skos111ad rnligt tredje
stycket ej inräknas i anskafji1ingskostnad jfir bvggnaden tilliimpas i
stället föreskrifterna enligt punkt 5
om 1·iircleminsk11ingsavdrag för maskiner och inn:·ntarier.
Av punkt 4 tredje stycket framgår
att vissa ledningar, som höra till
marken. hiinfäras till al'skrirni11gsunderlaget för byggnad.
A l'lirag fiir årlig värdeminskning
ai· byggnad /Jeriiknas l'llligt ai·skri1·ni11gspla11 till i•is.1· procent m· byggnadem anska.ffi1ingskomwd. Bvggnads
anskaffi1ingskos111ad bcriik.nas enligt
följande.
Har byggnad uppförts 1111dcr tid
raru11dcr iigarrn innehaft fästigheten.
iir byggnadens a11skaff11i11gskost11at!
ägarens kostnader för uppförande av
byggnaden. Till anskaffningsknstnaden hänfi'ircs iiven kostnad för tilleller ombyggnad samt värde av
byggnad som enligt punkt 4 andra
stycket av anvisningarna till 21 ~
utgör intiikt av jordbruksfastighct
för jordiigarcn. Har bebyggd fastighet fiirviin·ats genom köp, byte eller
därmed jämförligt filng. skall på
si.irskilcla byggnader eller byggnads-

21

Föreslagen lydelse
driften respektire byggnadens allmiinna anl'iindning. Ledningen skall
dock i sin helh<'t hänföras till /Jyggnadsim·entarier 011111tg1fternaför led11ingl'll 1ill mimt tre .fjiirdedelar kan
anses lziinfiirliga till drijtl'll. Om
utgifrema fär led11i11gl'll till minst tre
fjärdedelar kan anses hänförliga till
byggnadens allmänna am·iindning
skall ledni11gc11 i sin helhet hiil~föra.r
till hvggnadrn.
I fraga om byggnadsi111·e11tarier
tilliimpas de föreskrifter som enligt
punkt 5 gäller för maskiner och
andra för stadigl'arande bruk m·.1·c·clda inventarier.

Av punkt 4 tredje stycket framgf1r
att wgifter för vissa till markrn
hörande ledningar inräknas i anskaffr1ingsviirde1 för en byggnad.

Har en byggnad uppförts m· den
skal/skyldige. Lir byggnadens anskaffningsl'iirde den skattskyldige.i·
wg(fter för uppförande av byggnaden. Till anskajjr1i11gs1•iirdet hänförs
iiven utgtj/er för till- eller ombyggnad samt värde av byggnad som
enligt punkt 4 andra stycket av
anvisningarna till 21 ~ utgör intiikt
av jordbruksfastighet för jordiigaren. Har . en hyg{?1wd förvärvat.i·
genom köp. byte eller därmed jämförligt fång. skall den l'crkliga wg(f~
ten wgöra anskaffningsi•iirdet. Har
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beständ anses belöpa så stor del al'
fastighetens
anskajfni11gskost11ad

byggnader förviirvats rillsa111111a11s
med den mark på 1·ilka de iir heliigna.
a11ses så stor del m· rederlagct jbr
filstigheten belöpa på siirskilda bygg-

som det vid fastighetstaxeringen
faststiillda eller med tillämpning härav beräknade värdet av skilda bygg-

nader eller byggnadsbeständ som

nader eller byggnadsbestånd bortsett
från 1·ärde m· ö1•erbyggnad utgör av

det vid fastighetstaxeringen faststiillda eller med tillämpning härav

fastighetens hela taxeringsvärde.
Vad som enligt denna beräkning
anses belöpa på bygg11ader m· fastig-

beriiknade värdet av skilda byggnader eller byggnaclsbcst<'\nd utgör av
fastighetens hela taxeringsviirde.

hetens a11skaff11ingskost11ad in11ejättar ä1•e11 sådan tillgång för vilke11
kostnaden enligt tredje stycket ej
skall inriiknas i a11skaff11i11gskost11ad
för hyggnad. Kostnaden för tillgång
al' nu avsett slag skall således avräknas. varefter avskril'lzing.rnnderlag
för byggnader erhålles. Det samman lagda
avskrivni11g.1·1111derlaget

Vad som enligt denna beräkning

för byggnaderna får jämkas om den
del av jästighetens a11skaffningskost11ad som inte anses belöpa pä byggnaderna jämte nyss angivna tillgångar visas mera avsevärt över- eller
understiga värdet av mark. växande
skog, naturtillgångar. särskilda förmäner m. m. som förvärvats. Har
hebyggd fastighet förvärvats på annat
säll iin genom köp, byte eller därmed

jämförligt fång. gäller för beräk11ing
av avskril'l1ings11nderlaget för hyggnaden punkt 3 b sista stvcket av
anvisningarna till 29 .~ i tillämpliga
delar.

p~1 byggnader kan iil'l'll
i1111efi111a brggnadsinventarier. Vederlaget för byggnadsin l'entarier
skall avriiknas. varefter anskaff
nings1·iirde1 för byggnader erhålls.
Det sammanlagda 11nska.ffni11g.n·iirdet för byggnaderna får jiimkas om
den del av 1'('{/erlaget för jiutigheten
som enligt denna beräkning inte

anses belöpa

anses belöpa pa byggnaderna jiimtl'

byggnadsinl'entaricr visas mera avsevärt över- eller understiga viirdct av
mark. växande skog. naturtillgångar. siirskilda förmåner m. m. som
har förvärvats. Har den skattskyldige

eller någon, som står honom niira.
1•icltagit åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgodoriik11a sig ett
högre anskafl11ings1·iirde iin som
synes rimligt och kan det a/lfas att
detta har sketr för att clt någon al' dem
bereda obehörig förmån i beskattni11g.1·m.,~eende. skall anska(fningsriirdet i skiilig mån jämkas.
Har rn i111·csteri11gsfond e. d. eller
statsbidrag tagits i w1spnlk fiir
anskaffning av en byggnad skall som
anskaffning1Tiirdcfiir byggnaden anses den ffrkliga utgiften för bygg11adc11 mi11skad med det ianspråktagna
11<'/nppet.
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h!insyn till den tid varunder byggna-

Ö1wgär en bvggnad till en ny
iigarc pc/ annat siitt iin genom k<Jp.
hyte eller diirmed jiimfiirligt filng, jår
den nye ägarf!lt göra de Fiirdcminskningsavdrag på byggnaden som skulle ha tillkommit i/('11 förre iigaren 0111
denne fortji1rande hade iigt /1yggnade11. Vad m·s.1· sagrs giiller också om
el! moderbolag eller en Öl'ertagande
jårrning ö1·crtc1r c11 hygg11ad .från ett
do11erbolag eller en ö1wlätc1nde förening rid .widan ji1sion, som {Jl".H'S i
:!f) .li 3 /ll()l/l.
Procentsatsen för l'iirdeminskningsm·dmg i fr{1ga om en byggnad
bcsttlms med hänsyn till den tid

der av olika slag anses kunna utnytt-

varunder byggnader av olika slag

Procentsatsen för viirdeminskning
i fräga om hyggnad bestiim111es med

jas.

Därvid skola

sådana

beaktas iiven

omstiindigheter

som

anses kunna utnyttjas. Därvid skall

att

beaktas iiven s{1dana omstiindigheter

bygg11uds anviindningstid kan antagas komma att röna inflytande av

som att bygg11ade11s användningstid

framtida

av framtida rationaliseringar. tek-

rationaliseringar,

ti:k-

kan aflfas komma att röna inflytande

nikens utveckling. omläggning av

nikens utveckling. omliiggning av

verksamhet nch liknande förhiillan-

verksamhet och liknande förhilllan-

den. Har byggnad uppförts av nytt-

den. Har en byggnad uppförts av en

janderättshavare och iir jordiigaren

nyttjanderiittshavare och iir jordäga-

icke

enligt

skyldig att vid

nyttjanderiiltsavtalet

r..:n inte t:nligt nyttjanderiittsavtalet

nyttjandcriittstiden~

skyldig att vid nyttjand..:rättstidens
utgäng eller avtalets upphörande

utgang eller avtalets upphörande
lösa byggnaden. skall siirskild hiin-

lösa byggnad..:n. skall siirskild hiin-

syn wgas till detta förhttllandi:.

syn ras till detta fiirhållande.

Skattskyldig for i fri1ga om i:konll-

Skattskyldig frir i frt1ga om ekono-

mibyggnad och personalbostad göra

mibyggnad och personalbostad göra

avdrag inom avskrivningsplanen -

avdrag inom avskrivningsplanen -

utö1·cr [irliga

wom med itrliga viirdcminskningsavdrag - med 10 procent av de pcl
plan..:n upptagna utgifterna för ny-.
till- eller omhyggnad (primära1·dmg). Primiirm·dragcr medges med 2
proci:nt för är riiknat från den tidpunkt dä brggnadcn eller den tillellcr ombyggda delen av byggnaden

viirdeminskningsav-

drag - med 10 procent av den i
planen upptagna kosmaden för ny-.
till- elli:r ombyggnad. A1·draget fiirddas med 2 procent unda Fan och
ett av de fr:irsta fem beskattningsärcn
riiknat frän och med det år dä kostnaden nedlagts. Ö1·erlåtes byggna-
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den inom denna tidrymd. far drn 11ye
ägaren på mots1·11rande siitt tillgodogöra sig de al'(/rag som återstodo för
ö1·erlä1an:n.
Utrangeras eller nedrii•c.1· ckonomihyggnad eller personalbostad, för
avdrag ske för vad som återstar

har fiirdigstiillts. Fiin·iirrns byggnaden m· en ny ägare. för dcn11e tillgodogöra sig de primiiravclrag som
återstår för den förre ägaren.
Utrangeras en driftbyggnad. fiir
avdrag göras för vad som äterstfa
oavskrivet av a11skajfni11g.1·1•ärtiC't i

oavskrivct av

ansk1~fji1ingskostna

den m{m beloppet överstiger vad

dcn, i den

beloppet överstiger

som inflyter genom avyttring av

vad som inflyter genom avyttring av

byggnadsmatcrial c. d. i samband

/Jyggnadsmatcricl eller dylikt i sam-

med utrangeringen.

m{111

band med utrangeringen eller ri1·-

ningen.
4. L\ Kostnad för anskaffande av
markanläggning pit jordbruksfastig-

4. Utgifter för anskaffande a\ en
markanliiggning pii 1'11 jordbruksfosanl~iggning

het. vilken anHiggning lir avsedd för

tighet. vilken

driften i förviirvskiillan. drages av

för driften i förviirvskiillan. dras av

genom <irliga viirdeminskningsav-

genom

drag. Avdrag mcdgi1·es, om ej annat

drag. Avdrag medges, om inte annat

följer av andra eller sjiitte stycket.

t1rliga \'iirdemimkningsav-

följer av andra eller sjiitte stycket.

kostnad som

endast för sädana utgifter som har

bestritts av den skattskyldige sjiilv

bestritts av den skattskyldige s.iiilv

och endast om kostnaden avser arbete som utförts under tid cl[1 han iig:t
fastigheten.
l'iirilemi 11sk11i11gsa1·drag mcdgin•.1· icke fiir reparation
eller wulerhåll. f'iir tillfiillig a11liigg11i11g. som iir avsedd att användas
endast ett fä tal ar. fi\r am·kaffi1ingsko.1·011ufrn i sin helhet dragas av fiir
det ;\r dii anliiggningen anskaf-

och endast om utgifiema avser arfll'ten som har utförts under tid df1 han
har iigt fastigheten. A t"<lrnger />eriikna.1· enligt ai·skrh·ningsp/1111 till 10
procent för är riiknat 111· ansk.11.ff
11ing.1Tiirdct ar tiickdike och till 5
procelll fi)r år riiknat a1· tre .f]iirdedclar 111· 1111sk11.fli1i11g.1·1·1irdl't m· andm
11wrk1111/iiggni11g11r.
Beriikningrn
görs fri/11 den tidpunkt dä 1111liigg11ingc11 har fiirdigstiillts. lfräga om rn

endast

för

sådan

lir avsedd

facles.

anliiggning. som iir avsedd att anviindas endast ett fä tal i1r, far dock

a11skafji1i11gs11tgifierna i sin helhet
dras av det år d<i anläggningen
anskaffades.

I marka11lilgg11i11g1· a11skajfi1ingskos111ad i11riik11as kosmade11 för

dant markarbete som behövs för att

sådant markarbete som behövs för

marken skall göras plan eller fast,

u Senaste lydelse 1972:741.
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att marken skall giiras plan eller fast.
s<'isom röjning. schaktning eller riYning av byggnad elkr annat som
tidigare funnits pii fastighclt'n. Vidare i11riik11as i ansk11j}i1i11gsko.1·111c1drn
ko.1·111ade11 fiir kiirplan. parkeringsplats eller dylikt. Till 1111sk11f.li1i11gskos111c1de11 hänfiires iiven viirde av
markanläl,!gning som enligt punkt -l
andra stycket a\' anvisningarna till
21 ~ utgör inliikt av jordbruksl'asti!_!hct för jorcbgaren.

s:°tsum r<'ijning. schaktning eller ri\·nin!_! av by!_!gnad eller annat som
tidigare har funnit:.; p~i fastighetL'n.
'fil! 111llrk1111liigg11i11g hiinfån· ock.wi
körplan. parkeringsplats c. d .. tiickclikc, ii1111e1 dike. i11rnll11i11gs- och
1·atl<'11111·IC'd11i11gsfl'irC'tc1g. mark- C'llcr
skogsl'iig el/t'r hrunn. Till c111skc1ff~
11i11gs1·iird<'tfiir 111arka11liigg11i11g hii11fiir.1 iiven viirdct a\· en markanliiggning som enligt punkt -l andra styckl't av anvisningarna till 21 ~ utgiir
intiik t av jorclhrubfastiµhct för
.iorcliigaren. I 1111.1kaffi1ing_1Tiirdet filr
i11riik11c1s lllgifla fiir i.11t/1ulsiit1andl'
och 0111liigg11i11g m· ett .fi'irut anlagt
tdckdike. I liickdike i11hegnj1.1· t1ick1
a\'lopp i direkt a11s/u111i11g till et1
tiickdik<'.
Till 111c1rka11/iigg11i11g hänfi:in i111e
säda1111 c111ord11i11gar snm iir c11·sedd11
att anviindas tilbammans med vissa
mask iner eller andr;tfi'ir .11udignirc111de hruk a\'.1cdila inventarier i driften
I 11wrki11\'e111c1riaJ. I enlighet hiinned
hii11fiir.1 1il/ 111arki111·c11tarier exempl·lvis säda11 a11oril11i11g som µi.idselbassiing .1m11 iir hl·liigL'n utanfi\r djurstall. uri11bn111n eller likn;1nde anordning eller ledning för vatten.
avlopp. elektrisk stri\m. gas eller
annat. Till 11111rki111·1·111aria l11in/i'ir.1·
ocksd stiingsel nch annan jiimfiirlig
avspiirrningsanlll'llning.
A11skc1jf
11i11g.1T1ird1·1 för en ll'd11i11g so111 dr
a1·scdd .fiir siil'ii/ d<'n 111i fi1.11ighe1e11
b<'drirna 1·erksa111he1en som en byggnads allmiinna anviindning .fi'irddas
mel/c111 111arki11\'l'lllarier och hyggnadrn i fårhä//1111de till hur .Hor del c11·
led11i11g<'11 som tiiinar de11 f'1/ .fi1s1igh1'1en bedri\'llll 1·erksamhetc11 re.1·11ck1i-

fhire11101 inräknas ej i 1111ska/(
11i11gsko.1·m1ule11 .fl'ir 11wrkc111liigg11i11g
ko.1·1111ule11 fi'ir a11ord11i11g som iir
c11·s('(/c/ att anviindas tilb;unmans
med \ issa maskiner eller andra
inventarier i driften. exempelvis
utanfiir djurstall hl'liigen giidselhassiing. urinbrunn eller liknande anordning ellt:r ledning fi.ir \'attcn.
a\'lopp. cll'ktrisk ström, gas eller
annat. E.j heller i11riikn11s ko.rn11ulen
fiir stiingsel och annan jiimfiirlig
avspiirrningsanordning. I Jl·1ig11 0111
sådana lillwingar gii/la .fiiresk rificmc1
i pu11k15om11\'drag fiir l'iirdo11i11skni11g a1· maskiner och i111•cn111ricr.
/_ed11i11g som pil samma fastighet
tjiinar sä1·ä/ en byggnads allmiinna
anviindning som den iförl'iirt'skii//an
bcdrirna l'crksa111hc1en får ifi·tlga 0111
1•iirde111i11.1k11ingsa\'drag i sin hc/hcl
behandlas enlig! reglerna .flir maskiner och i/l\'<'11/aria, 0111 ko.1·111adc11
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fiir led11i11gm till 111i11st trcjjiirdeill'lt1r
ku11 u11se.1· hii11(iirlig till cf('// l"<'fhu111hct som bedrirn i fiin-iirl'skii/11111.
Vid dl't 011n·ii11da .fiirh11/lu11clct skall
hela kost11adl'n fiir ll'd11i11gl'11 i11riikna.1 i a11skaf/i1i11gskost1111de11 Ji"ir
byggnaden.

i·c brgg11adc11s al/111ii1111a 11/l\'ä/lll11i11g. Lcd11i11ge11 skull dock i sin
helhet hiin/iirus till 111arkim·c11taricr
0111 111gi/icma _f("ir /cd11i11ge11 till minst
tre .f}<irdedc/ar kan a11.1cs hiinji)r/iga
till di'n pil .fi1stighctc11 hedrirna 1·crksm11hcten. Om utgifiema till 111i11st /rc
fjiil'lh'delar ku11 ansc·.1· lui11fiirligu till
hygg1111drns allmii1111a anrii11d11i11g
skall /ed11i11ge11 i .1i11 helhet hiinfiiras
till hyggnade11.
lfrclga 0111 111arki111·e111i1ril'r tillcimpas defiircskrificrsnm enligt punkt 5
giillcr fär maskiner och andm fiir
stadigrnrandc hmk ai·st'dda i11rc11rarier.
Har en i11\'csteri11gsfimd c. d. eller
statsbidrag tagits i 1111sprilk fiir
a11skaffi1i11g m· Cll 11wrkanliigg11i11g
skall som w1.1·kafli1i11g.1Tiirde fiir
111arka11/iigg11i11ge11 1111se.1· den i·crk/igu 11tgific11 fiir 111arka11/iigg11i11gm
minskad med fvra tredjedelar av det
ianspråktagna beloppet.

,.-\ i·drag jlir ärlig 1·1irdc111i11skni11g
ll\' tiickdikc heriiknas enligt ar.1krii'-

11ingsplan till I0 11roffllt ai· t1nska!fni11gskost11adrn. I tiickdikc i11bcgripc.1· tiickt ll\-lopp i direkt a11s/111ni11g
till tiickilikc. I a11ska_/}i1i11gskost11adcn fiir inriiknas kostnaden fi"ir
i.1·tå11dsiit1a11dc och 0111/iigg11i11g ar
förut anlagt tiickdikc.
I fi·åga 0111 a1111111111111rka11/iigg11i11g.
säsn111 iippet dike. i11\'llllni11gs- och
rnttcnal'/cd11i11g.1jöretag. mark- eller
skogsväg l'ller /irunn. />aäk1111s
al'dragct n1/igr 11vskri1·11i11gsp/a11 ti/15
procent årligen av ert helopp som
11w1srnrar lrt' Jjlirdedc/ar ai· anskaff
11i11gsk ost11adc11.
Övcrgiir fastighet till ny iigarc p[1
annat siitt iin gennm kiip. byte l'ller
diirmed jiimfiirligt fong. frir dl'n nye
iigaren ämjwa de viircleminskningsa\·drag for markanliiggning som
skulle ha tillkommit förre iigaren lim
denne fortfarande iigt fastigheten.
Övergiir fastighctrn till ny iigarl'
genom köp. byte elll'r diirmed jiimförligt fr1ng. fi\r iiverl:'itaren/iir dl'! {tr
dit överlittelsen sker göra avdrag för
den del av m·.1kri1·ni11gs1111der/11gct
för vilkl't han ickl' tidigare titnjutit
avdrag. Motsi·arwufr giiller niir

Överg<'tr rn fastighet till e11 ny
iigarl' pa annat siitt iin genom kiip.
byte eller diirmed jjmförligt föng.
for den nye iigaren göra de viirdeminskningsavdrag för markanliiggning som skulle ha tillkommit den
förre iigaren om denne fortfarande
hade iigt fastighctl'n. Vad 11.rss sagts
Wiffer också il/Il Cft 111oder/Jo/ug eller
en 1h'crtaga11de Ji"irc11i11g iii·ertar en
fi1stighct fn/11 ett dotter/Jo/ag ella l'll
ii1·cr/ätt111de ji'ire11i11g i·id sådan
fi1sio11. som ai·ses i 28 ~ 3 1110111.
Övl'rg<"tr <'Il fiutighct till cn nv
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verksamhekn pt1 jordhruksfastighe-

iigan:· genom köp. byte clkr diirmed

ten liiggs ned utan samband med

jiimfiirligt fang. for iive1fotaren det

fa

avyttring av fastigheten.

da

i.ivcrl~itclsrn

sker göra avdrag

fiir den del av cler m·.1·krirningshara

anskajfi1ingsriirdcr för vi! ket han ini!'
tidigare har medgeus avdrag. Vad nu
sagrs gäller iil'en niir verksamheten
pi·1 jordhrukstastigheten liiggs ned
utan samband med <1,·yt1ring av fastigheten.

Kostnad fiir ansbffandc av

5. Utgijicr för anskaffandl' av

maskiner och andra fi\r stadigvaran-

maskiner nch andra för stadig\'aran-

de bruk avsedda inventarier drages i

cle hruk a\'sedda inventarier clras i

5.14

regel av genom iirliga ,·iirdcminsk-

regel av genom t1rliga viirdeminsk-

A rdrag .fhr riirdc111i11sk11ing filr göras antingt'n enligt

ningsavdrag enligt hestiimmelserna

ningsavdrag.

bestämmelserna

nedan

denna

punkt om rest\'iirdeavskrivning eller

med 1110ts1·arm1de ti/fiim1mi11g ar
föreskrifterna i p1111kt 3 b-d av anvisningarna till 29 .~ 0111 pla11c11/ig
m·skrir11i1115 eller punkt 4 m· samma
am·i.rningar om riikcnskapsen/ig a1·skril'f1i11g m· ma.1ki11er och illl•enrarier i rörelse . .4r tillgång, som m·ses i
denna punkr. undcrkasrad hasrig förbrukning. Filkcr l'clllligcn kan anses
1·cira _f(1/lct niir rillgclngen kan heriik1ws lw en mraktiglzctstid m· högst tre
ilr. för dock hela a11ska.fji1ingskostnaden dragas av för det år di\ tillgi111gen

om riikn1skc1f1sc11/ig al'skril'lling i
punkt ./ m· c1111·i.mi11g11rn11 rill 2lJ ~
eller om restviirdeavskrivning
punkt 5 m· samma c1111'isni11gar. /\.an
i111Yntaricmas ekonomiska lii ·s/iingd
antas uppge/ till högst trL' {ir. fär
eml'llcrtid hc'la utgifrm ji'ir deras
anskaffande dras av wzder amka/f
ningsårer. 0111ecldharr m·clrag .filr
ä1·c11 ske i fråga om i111·l'llfarier cl\"
111indrl' 1·iircle.

anskaffades.
(Angäende

andra

och

tredje

styckena. se punkt 5 av anvisningarna till 29 ~).

Ueg/cro111 a1·clrc1g a1·scc·1llil' he.1·riillcla men inre le1·ereradc im·c11farier
1ko111raktsal'skril'l1ing! finns i punkr
2 sisra stycket ar anl'i.rningama riff
.// -§.

Bl'sfiimmclsl'ma i pwzkr 3 andra
och .fjiirde styckma samt punkt 6 ar
am·isningarna ri/129 ~gälla iit'('n vid

14 Sen;1ste lydelse J972:74J.
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6.1° Avdrag för drdeminskning av
som avses i punkterna 3-5
ät11j111cs endast av skattskyldig iigare
av tillg{rngen. 0111 ei annat följer av
andra och tredje styckena.
Ilar arrendator eller annan nvttjanderiittshavare haft kostnad för
ny-. till- eller 11111byggnad eller annan
diirmed jiimförlig fiirbiittring av fastighet. som han inneha/i med nyttjanderiitt. och blir jordiigaren omedelbart Ugare till vad som utförts. för
nyttjanderiittshavaren å1nf11ta m·drag enligt avskrivningsplan 111cd lll
procent av lida a11slrnj_fi1ingskost11adcn fiJr tiickdike och 111ed 5 procent
av hela anskafji1ingskost11aden för
1111na11 1illgclng iin S0/11 ([l"SCS i /redjl'
stycket. Dessutom iiga nyttjandcriittshavaren riitt till urdrag enligt
punkt 3 nionde styckd i enlighc1111ed
rad dör Jiireskrires.
tillg~ing

I far arrendator eller annan nyttjanderiittshavare haft ko.rnwd för
anskaffande av 1illgäng. so111 enligt
punkt 3 tredje stvcket eller p11nk1 4
ll'l'dje .i·tycke1 ej inriiknas i anskafl~
ningskostnad fiir byggnad eller
111arkanliiggning. eller m· maskiner
och andra fiir stadigvarande bruk
avsedda inventarier. som han inne-

I:'
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hcriikning ur i11ko111s1 111" fordhruksfi1s1ighct.
6. Avdrag för viirdeminskninµ m·
tillg<:mg som avses i punktl'rn<1 3-5
medges endast skattskvldi)! iiµare m·
tillg;ingen. om inlc annat följer av
andra och tredje styckena.
Har en arrendatnr eller c11 annan
nyttjanderiittsha\ arl' llaft ulgifia fl.ir
ny-. till- elll'r ombyggnad eller annan
diirmed .iiimförli)! fl\rbiittring av i·n
fastighet. som han innehar med nyttjanderiitt. och blir jnrdii)!aren nmeddbart ~igan: till vad som har utfiirh.
fiir nyttjanderiittshavaren dra 111" dessa 111gijia gc110111 iirlig11 1·ärdc111i11sk11ing.rnrdrag. A 1·dragct hcriiknas enligt avskrivning:splan till lll procent
får clr riiknal av 1111ska(fi1i11.i,:.1Tiird1·t
111· tiickdike nch 1il/ 5 procent F>r <ir
riik11at av a11skafji1ing.1Tiirdt't tll" andra 11111rk1111/iigg11i11g11r el/a ar hrgg1111dcr. Dessutom /iar nyttj~111deriitts
havaren - .1dri11 giillcr hvgg11<1der riitt till pri111iirunlr<1g enligt punkt 3
liondc stycket. l.fi·cig11 0111 hrgg11adc'r
eller m11rka11/iigg11i11g11r. .10111 iir
a1·.1cdda all a111·ii11d11.1 n1dasl c11 _tii111/
cir. ji1r dock a11.1kalfi1ings111giften111 i
.1i11 he/hc1 dras m· del lir dci 1illg1)11grn
1111.1kaf/i1d1·s.
1lar en arrendator eller en annan
nyttjanderiittshavare haft urgifia fiir
anskaffande av l>ygg11ad.1i111·e111aricr.
11wrki111·c111arier eller maskiner nch
andra för stadi)!varande bruk avsedda inventarier. s11m han innehar med
nyttjanderiitt. och blir jordiigaren
omedelbart iiµare till vad som har
anskaffats. f:ir nyttjanderiit tshava-
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har med nyttjandcriitt, och blir
jnrdiigaren omedelbart iigarc till vad
som anskaffats. fi1r nyttjandcriitlshavarcn lil11J111a ai·drag enligt bestiimmclserna i punkt 5.
Har nyttjanderiittsha\'aren L'rhallit crsiittning av jordiigarcn fiir vad
som anskaffats, for nyttjanderiittshavaren p[i L'll g{1ng g<'ira avdrag för

den del Il\' lilll"kaffi1i11gskm"l11adc11 jih·
vilken h1111 icke 1idig11r<' llt11Jwi1
m·dmg. ck1ck icke med hiigre helnpp
iin L'rsiittningL'n. Fiir det hL'skattningstir d[1 nyttjanderiitten upphör
riir nyttjanderiittshav~1rL'n giirn avdrag fi:ir \'ad so111 llra.1·11/r nm·skril'et
m · an sk aJ.li1i11gskost nadrn.

rL'll dm a1· dessa wgifft•r enligt
hcstiimmclserna i punkt :'i.

Har nyttjandcriillsha\'aren L'rh{illit crsiittning av jordiigaren för vad
som har anskaffats. ff1r nyttjandL'riittshavarcn p{1 L't1 giing giira avdrag
f()r 1wl so111 d1a.1·r1/r oarskrirct 111·

1111skaj/i1i11gl'l'iirdcr. dock i111e med
hiigrL' belopp iin ersiittningL'n. DL'!
bo;::skattningsilr d;'i nvttjanderiittcn
upphlir ft1r nyttjanderiittsha\'aren
giira a\'llrag 111t'd oa\'1kril'l'11 del a1·
an sk affi1 i11gs1 ·ii nlct.

till 24
4. 1'' Ersiitt11i11g f>å grund ai· skade-

försiikring skall anses s1/.m111 intäkt m·
11mw11 .fi1.\'/igher. i dc11 mån kiipc.1kil!i11g. som skulle lz1n·a i11fl111i1
diircst fiirsiikrad cge11do111 i stiillet
ji'irslllts, rnrit alt hii11fåra till intiikt a\'
a11111111 ji1stighct eller i drn 111d11 crsiitt11i11gc11c!Jcsr111or.1T111w· sådan skarrcpliktig intiikt clla 11101s1·arar stldw1
ardragsgill 0111kos111ad. l'i/ken iir all
hiin.fiira till 11ii11111da /i'irl'iin·skii//a.

~

4. Till i111iikt al' llllllllll .fi1s1ighl't
riik11as \'ad so111 i11jl_1·1cr 1·id arvttring
m· .1·1/d1111<1 111aski11cr och 1111dm .för
.11adig1·ara11iil' hmk al'scclt!a i111·c11fi/ria. 1·ilk11 i 111·.1·kril'lli11gshii11sce11de
illf(' hii11/('irs till hrgg1111cl.

till 2:'i ~
2.a. 17 Ai·drag c11/ig1 25 .~ I 1110111.
2 a. U1gi/i1·r för 1111sk111.fi11ulc 111· en
bvggnad. som m·st'.1' i :!.J /;i I 1110111 ..
medgil'cs för siida11 1·iircle111i11sk11ing.
dms a1· ge110111 tlrlig11 1·iirde111i11sksom b~·ggnad ih ·en med nor111a/r
11i11gsa1·drag. Avdraget beriiknas en11nderlul/I och ak1.rn111 i·tlrd iir 1111d<'l"ligt a\·skrirningsplan till l'iss {'mCC/11
kasliul. AvdragL'l beriiknas L'nligt
fiir är riiknat m· byggnadens anskaffavskrivningsplan pii bvggnadL'ns anningS\·ii rdL'. l'Jeriik11i11gm giir.1· ,ti·ån
skaffningsv:irdc. ,-111gål'llde 111insk-

ni11g 1n· m·sk1fr11i11g.1·1111cl<'1"lag .f('ir
10

Senaste lyddsc l 950:3118.
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d<'ll 1idp1111k1 då _l>ygg11ade11 har fiir-
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hyggnad niir scirskilt \'iirdcminskningsavdrag bcriiknas fiir \'iirmepannor och annan maskinell utrustning.
Sf! lllllfrr b lll!dt111.

digs1iil/1s. A 1· f'llnk1 2 b frc1111gcir att
111ulalage1 får m·skrirni11g e11/ig1 m1
fiirl'l'ara11de 1711nkt skall minskas, 11iir
siirskilr \'ärdeminskning.sa\'llrag bcriiknas för viirmcpanntir. hiss111c1ski11cr och jii111jår!ig maskinell utrustning.
Har l'll hygg11ad uppfårts m· dm
skattskrldigc. iir byggnadrns cmskafji1i11g1Tärdc den skllllskyldiges
111gif1a Ji'ir 11ppfi:irc111de m · brggnaden. Till c111.l'kaffi1i11g.1Tiirdet hiinjdrs
ci\'('n utgifier /('ir 1ill- eller ombyggnad
Slllllf lllgificr }år re17amtio11 och
11nder/ull/ jiir 1·ilka al'drag inte medges på grund m· förcskrifiema i .!5 .1$ .!
mom. förs la stycket /1 i eller c) och .fi'ir
1·i!kc1 bidrag ime h11r 11tgåt1. I a11sk11/f
ningsl'iirdctfiir en byggnad inriik1111.1·
ii\'Cll wgijler för plamcring. t'arkeringsplats eller a11111111 jcimf/)r/ig
anliiggning på ji1s1igheten. Vidare.filr
i 11nsk11/fni11g.1Tärdc1inriiknas111gif'r1·r
som iigaren har lwjiför ri1·ni11g m· en
hyggnad eller anntll som 1idigarc hllr
fimni1.1· /iå fästigheten, om ri1·ni11ge11
kan anses ha 1·11rit betingad il\' och
har sket! i niira ans/11111i11g till clen nra
hrggnadcns uppförande.

Som byggnads a11ska/j/1i11gsl'iirdc
anses den l'crkliga ko.1·11wdm jiir dess
amkaf/luule. \lid bcriik11i11g m· anska!f/1ings1·iirde1 .f("h" byggnad, som
förriin·111s 1illsa111111a11s 111cd dC'n
mark på 1·ilken dC11 iir hcliigl'11. anses
så stor del av fas1ighc1rns anskajfningskostnad belöpa pil hrgg11ade11.
so111 det 1•id fastighetstaxeringen faststiillda hrgg11ad.1Tiirdet utgör al' jils1ighetcns hela 1axeri11gsviirdc. Om
den clter.1·tåC11dc dcle11 a1· r111skajf11i11gskos111aden för jils1ighrtc11 1·isas
111era m·seriirt iirer- eller 1111dersti~·a
ett skiilig1 marhiirdc. }år dock det för
brggnadcn heriiknadc riirdct jiimkas. Har hygg1111d fon·iirrnts på
annat siill ii11 gc11om kiip, by1c eller
dcirmed jcim/örligt fäng, skall som
anskaffi1i11g.1·1·ärde anses det belopp.
so111 i heska1t11ing.1·m·sccndc k1•11rsttlr
oal'skri1·c1 för iit·erlcltarcn om e/ siirskilda omstii111/ighe1er fiiranlcda annat. 1/id beriikning m· anskaffi1i11gs1·iirde1 i 1·is.rn fall äger de n·cl sista
meningarna lll' punkt3 h sista styckcl
m· am·i.mingama til! 29 1$ 111otsl'c1ra11de 1il/iimpning.
I byggnads a11ska(ti1i11g.1'l'ärde inräknas kosmad J{)r till- eller 0111/>yggnad .10111 11cdlag1s 1~fier .fÖrl'iir\'e/ m·
byggnaden sa1111 kos1nad för reparation och undcrhäl/ för 1·ilken a\'drag
inte medges på gr1111d m· föreskr(fterJlll i 25 1$ .! 1110111. (örsta stycket bi eller

Har en byggnad fön·iir\'(j/.\' grnom
köp, hytc eller därmed jiimfiir/igt
fclng. skall den l'erk!iga 111gifirn utgiira anskafl/1ingl'l'iirde1. Fört'c'irrndes
hygg1111de11 1il/sam11u111s med den
mark pcl 1·ifk,·11 de11 iir heliigen. w1ws
stl s1or del c11· 1·,•derlagct fi'ir fi1stighc-
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c) och }lir Filk('/l bidrag ('j utgått.
ansk11jji1i11g.l"l'iirdct fiir hyggnwl i11riik1111s iircn kostnad för plamering,
parkeringsplats och annc111 jiimförlig
a11/iigg11i11g på Ji1stighete11, iivcn om
c111liigg11ingens viirde ingdr i det.
111cirki·iirdc som .fi1stställts 1·id fc1stighctstaxcringc11. Vidare jår i anskajfning.n-iirdet inräknas kostnad som
iigaren haft för ril'lling 111· l>yggnlld
eller an11c1r som tidigc1rc ji11111i1s pc/
.filstighetrn. om ril'l1i11gen kll11 ll/ISCS
ha l'(frit hetingad m· och skl'tt i niira
a11slw11i11g till den nra hrgg11c1drns
uppjårande.

ten hl'iiipa pcl brgg11c1de11. so111 det \'id
.filstighetsta.n•ri11gc11 j(1.1·1s1iilldll ln·ggnlld.1Tiird('t 11(1!.iir ll\' fi1stighetc11s helt1
tt1.reri11gsl'iirde. 0111 den del en· \'cderlagetfi'ir/i1stigh('t<'11 so111 mligt dcnnll
/71•räkni11g ime 1111ses he/iipa pcl brgg11ade11 1·isas lll<'m ll\'Sc'l'iirt iin'r- eller
1111dcrstigc1 <'Il skiiligt 11wrkriirdc . .filr
dock det .fi'ir hygg11udc11 heriiknude
t111skllfJi1i11g.11·iirdet iii111ka.1. Hllr den
sk111tskyldigc dia 111/go11. so111 står
ho110111 11iirc1, l'idtllgit iltgiirder/i'ir lift
den skllttskrldig(' skull k111111ll tillgodoriiknll sig <'il hiigre llllSkll/fi1i11gs\'iirde ii11 som srnes rimligt och kc111
det wllll.1· llll dettll hur sk('ft .fi'ir lltt clt
migo11 m· dc111 bl'redc1 ohehörig för111cl11 i beskcllllli11g.1·m.,1·ce111/e. skllll
a11skc1/fi1i11g.1Tiirdet i skiilig 1111/n jii111kas.
liar ('Il in \'e.1Nri11gs/(mc/ ('. cl. eller
stmsl>idrag tagits
t111.1prdk .fiir
a11ska/ji1i11g 111· ('Il hyggnlld. skt11/ so111
1111ska/fi1i11g.1· 1·iin/c /lir h_1·gg//lu/e11 l111scs den 1·l'rkliga 111gUirn .får brgg11c1de11 111i11skad med det iw1.1prdktag11ll
/1e/oppet.
Ö1·crgiir en brgg11t1cl till 1·11 ny
iigare pil annat si'ilt t'in gc·nom kiip.
bi·te ('/ler diir111ed jii111.förlig1 Ji'ing, .filr
den nye iigarc11 göra de 1·iirilc111i11sk11ingsal'drag på hygg11ade11 so111 sk11/lc ha 1il/ko111111it den .förre iigarcn 0111
denne fort/immdc hade iigt hygg11ade11. l'ad 11yss sagts giiller ocksii 0111
ett 111o(frrbolc1g clll'r c11 ii1·crtllga11de
fiirening ii1·crtc1r c'n hygg11adfi"å11 ('ft
dn11erbolc1g eller ('/I cfrerlrltwufr jf"ircning rit! scli/1111 ,li1sio11 . .10111 m·sc.1 i
28 .~ 3 /ll0/11.
Procc11ts11rsc11 .fi'Jr i·ärde111i11sk11i11gsll\'drag iir I .5 fiir byggnad av

Det ärliga l'iirdemi11skni11gsardrnget beriiknll.1· efter 1.5 procent för

>2

Prop. 1980/81:68
N11rarw1de lydelse

Föreslagen lydelse

byggnad a\· >ten, tegel. hl'l!lng eller
annat jiimförligt material och cfier
1.75 procent för byggnad av trii. I fall

sten, ll:gel. hdong eller annat jiimförligt mall:rial och 1.7'5 för hvggn;id
m· trii. I fall som avses i 25 ~ 2 111!1111.

som av~es i 25 ~ 2 1110111. första
styckL't c) />aiiknas <il'llragct ejicr 3
IHO<'<'llt. J\\·dragL't för dock beriiknas
dter hiigre pmce11tt<1I, 11111 siirskilda
omstiindighL'ter fil"C'ligga.

frirsta stycket c) iir 11ron·nts111so1 >.
Avdraget fftr dock beriikn;is dter
högre prnce111.rnts, om siirskilda
l>mstiindighetcr fhranledcr diirtill.
l. !trangera.1 hygg11ad, s11111 m·s1•s i
24 .~ I 1110111.. filr 111·drug giir11sjiir 1·atl
sn111 <itent1/r 0111·sk1fr1·t 11r <111sk11.ff
11i11gsriirdc1 i ii<'n mt/11 hdopp<'I iin·rstiga 1·ad so111 inflyter gc110111 11\Tll-

b. 1·' Avdrag L'niigt 25 ~ I mom. för
~lrlig viirdeminskning av viirmepannnr. hissmaskinericr och jiimfiirlig
maskinell utrustning. ,·ars ,·iirde
ingfir i taxeringsviirdL't ( hyggnadsviirdet ). 111cdgires' enligt siirskild
avskrivningsplan efter högre procenttal :in för byggnaden i övrigt.
Viirdeminskningsa\'draget heriiknas
p;i utrustningens anskaffnings\·iirde.
Ang~1enck beriikningen av detta viirLk giilkr i tilliimpliga delar vad som
siigs i andra stycket 1111.!cr '' mw1.
Vidare medges avdrag enligt ~iirskild
avskri\'ningsplan för anslutnin!,!savgift eller anliiggningshidrag avseende n\'ttighet för fastighet. som fastighetens iigare erlagt. om nyttigheten
iir knukn till fastight'!L'n och ej till
iigaren personligen.
A 1'.1krin•s maskinL'ii

u I rustning

enligt s:irskild plan, skall underlaget
för beriikning av viirderninskningsavdrag.fi'ir hrgg11ade11 minskas i motsvarande m~in. Om 1illgc111g som
ingcir i s(1dan utrustning pd grund 111·

.fårslit11i!lg eller teknikens 1m·cckli11g
I'

Senaste lydelse 1975:259.

ring ,11· />rgg11llll.1-,11araial <'. tl. i s11111band med 11tr<111gai11ge11.
2 h. Avdrag enligt 25 ~ I 1110111.
för iirlig viirdeminskning av viirmepannor. hissmaskinerier och jiimförlig maskinell utrustning. \·ars viirde
ing(1r i taxeringsviirdet ( hyggnadsviirdet), 111C'llgc.1 enligt siirskild avskrivningsplan efter hiigre procenttal iin för byggnaden i Ci\Tigt. Viirde111inskningsanlragl't beriiknas p[1 utrustningens anskaffningsviirde. Ang;it'nde heriikningen av detta viirde
µiiller i tilliimpliga delar ,·ad s11111 siigs
i punkt l a andra - f/iirdc strckcna.
Vidare medges avdrag enligt siirskild
avskrivningsplan for anslutningsavgift eller anliiggningsbidrag a\seende nyttighet för fastighet. som fastighetens iigare har erlagt. 0111 nvttigheten iir knuten till fastigheten och inte
till iigaren personligen.
.·11·sk1frs maskinell utrustning enligt siirskild plan. skall underlaget
för beriiknin!,! av viirdeminskningsavdrag enligt punkt la minskas i
motsvarande m~in. Utrungcras <1dan
utrustning . .fdr ardrag giiras .fi'ir l'lld
so111 1ltcrstär t111\'skri1·ct a1· <111sk11ff~
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hlil'it om11·iindbar innan fastigheten
avyttrats, medgives avdrag för den
del av tillgångens 1·ärde som kvarstår
oavskriven enligt planen.
Avdrag för årlig värdeminskning
enligt särskild avskrivningsplan medgivcs äl'cn beträffande lösa invemaria. Utrangera.i· sådant im•entarium,

ningsvärdet i den män heloppet öFerstiger vad som inflyter genom avyttring av material e. d. i samband med
utrangeringen.

får m·drag ske för !'ad som återstår
om·skrii'ef m· anskajfningsviirdet.

3. Utgifter för anskaffande a1·
maskiner och andra för stadigvarande bruk a1'sedda inl'entarier. 1·ilka i
avskrivningshänseende inte hänförs
till byggnad, dras av enligt bestämmelserna i punkterna 3-5 av anvisningarna till 29 .~.

J. 19 Am·ände.v fastighet helt eller

4. Am•iinds en fastighet helt eller

delvis i ägarens rörelse. skall avdrag
för kostnaden för fastigheten till den
del som sålunda använts medgivas
vid heräkning av nettointäkt av
rörelsen i enlighet med bestämmel-

delvis i ägarens rörelse. skall avdrag
för kostnaden för den del av fastigheten som har använts i rörelsen
medges vid hcräkning av nettointäkt
av rörelsen i enlighet med bestämmelserna i 29 ~ med tillhörande
anvisningar.
Anl'iinds i annat fall än som avses i
första stycket en fastighet för annat
ändamål iin som bostad skall. om
fastighetsägaren begär det. bestämmelserna i punkterna 3-5. 7. 16 och
17 av anvisningarna till 29 tillämpas pä fastigheten eller den del därav
som am·änds för annat än bostadsändamål.

*

serna i 29 med tillhörande anvisningar.
Om fastighetens ägare hegär det.
tillämpas punkterna 3 a-c. 7. 16 och
17 av anvisningarna till 29 ~ i fråga
om fastighet eller del av fastighet som
användes i rörelse bedriven av annan
iin fastighetsägaren. Vid lllrangering
i sMant fall av tillgång, för vilken
föreskrijterna i de nämnda punkterna
3 a-c iiro tillämpliga, får m•drag ske
för vad som äterstdr oavskri1•et av
anskajfningsvärdet.
A 1•skrives tillgång som avses
denna punkt enligt ovannämnda regler för avskriw1ing m· tillgångar i
rörelse. får tillgångens värde icke

19

*

A ~·skrivs en tillgång som avses i
denna punkt enligt bestämmelserna i
första eller andra stycket, får tillgångens värde inte ingå i underlaget för

Senaste lydelse av förutvarande punkt 3 1969:363.

3 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. A
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ing<I i unckrlaget för annan avskriv-

annan

ning enligt 25

mom.

* 1 mom.

till 27
2.~" Tomtriirelse anses föreligga.

avskri\'ning enligt

2:'i

~

~
J

Tomtriirclse anses föreligga.

niir n{1gon bedriver verksamhet som

niir nt1gnn bedriver verksamhet som

huvudsakligen avser försiiljning av

. huvudsakligen avser fiirsiiljning av

mark

för

bebyggelse

(byggnads-

tomt) fri\n fastighet. som uppenbar-

mark

för

bebyggelse

(byggnads-

ti11nt) frim fastighet. som uppenbar-

ligen förvärvats för att ingå i yrkes-

ligen !tar fiirviirvats för att ing{1 i

miissig markförsiiljning. sf1so111 niir

yrkesmiissig markförsiiljning. s.'isnm

fastighet köpts av ett tomtbolag !'/ler

niir fastighet !tt1r kiipts av cl! tomt-

dylikt eller niir förviirvet avsett mark

bolag <'. il. eller niir förviirvet !tar

som enligt faststiilld stadsplan eller

avsett mark S•'m enligt faststiilld

byggnadsplan iir avsL·dd fiir bcbyg-

stadsplan

gel se.

avsedd för bebyggelse.

I övrigt anses fiirsiiljning av bygg-

clkr

hyggnadsplan

iir

I övrigt anses fiirsiiljning av bygg-

nadstomt ingä i tomtrörelse. om den

naclstomt ing:1 i tomtriirclse. om den

skattskyldige under tio kalcndedr -

skattskyldige under tio kakndcr:'tr -

~

fdtnsett iiverl{1telse som avses i 2 ~

lagen ( l97X:970) om uppskov med

lagen ( 197:-\:97tl) om uppskov med

fr<'tnsett överlåtelse som avses i 2

beskattning av realisationsvinst -

beskattning av realisationsvinst- ht1r

avyttrat minst femton byggnadstom-

a\'yttrat minst 15 hyggnadstomter.

ter. Detsamma giillcr om makar

Detsamma giillcr om makar under

under iiktenskapL't s{tlt tillhopa minst

iiktenskapet !tar s[tlt s111111111mlagt

15

/(·1111011 byggnadstomtcr under an-

minst

givna tid. Har försiiljning av bygg-

angivna tid. I [ar fiirsiiljninµ av bvgg-

hyggnadstnmter

under

nadstomter skett frtm olika fastighe-

nadstomtcr skett friln olika fastighe-

ter eller frjn olika delar av en

ter eller fran olika delar av en

fastighL't. medriiknas vid beriikning-

fastighet. medriiknas vid bcriikning-

en av antalet tidigare s[1lda bygg-

cn av antalet tidigare si\lda hygg-

nadstomtcr endast si1dana tomter

nadstomter endast siidana tomter

som med hiinsvn till deras inbördes

som med

liige normalt kan anses ingi't i en och

liigc normalt kan anses

samma tomtrörelse. Vid beriikning

samma tomtriirclse. Vid beriikning

av antalet tidigare siilda byggnads-

av antalet tidigare

tomter likstiilles

hiins~'n

till deras inbördes
ing~·1

s~tlda

i en och

hyggnads-

försiiljning

tomter likstiills med fiirsiiljning upp-

uppEttelse av mark i och för bebyg-

l(1telsc av mark i och för bebyggelse.

gelse. utom da fr:'1ga iir om kommuns

utom dt1 fri1ga iir nm kommuns

uppbtelsc av tomtriitt. Har fastighet

uppli1tclse av torntriitt. Ilar fastighet

genom kiip. byte eller tbrmed _j;im-

genom köp. byte eller diirmed jiim-

2o

med

Senaste lyddse l '17X:'J7 l.
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förlig iiverliitelse eller genom g{1va

förlig iiverlf1tclse eller genom g<h"<t

överförts till fiiriildrar. far- eller

överförts till fiirfälrar. far- eller

morföriildrar. make. avkomling el-

morfi.iriildrar. make. avkomling el-

ler avkomlings make. till diidsbl.l.
vari den skattskyldige eller

n~lgon

av

ler

avkomling~

make. till diidsbo.

vari den skattskyldige eller nt1gon av

niimnda personer iir deliigare. eller

niimnda personer iir deliigare, eller

till aktiebolag. handelsbolag eller

till aktiebolag. handelsbolag eller

ekonomisk förening. vari den skatt-

ekonomisk förening. vari den skatt-

skyldige ensam eller tillsammans

skyldige ensam eller tillsammans

med s{1dana personer p;\ grund av

med s;'1dana personer p;\ grund av

det samlade innehavet av aktier eller

det samlade inneha\'et av aktier eller

andelar har ett bestiimmande infly-

andelar har ett bestiimmande infly-

tande, anses tomtrörelse föreligga.

tande. anses tomtrörelse föreligga.

om överli'ttaren l.lch den nye iigaren

om iiverl{1taren och den nye iigaren

sammanlagt avyttrat minst _f(·111to11

sammanlagt !tar avyttrat minst 15

byggnadstomta. TnmtrörelsL'n an-

hyggnadstomkr. Tomtrörelsen an-

ses taga sin hörja11 i och med avytt-

ses ptlbiirjad i och med avyttringen

ringen av den femtonde byggnads-

av den femtonde byggnadstomten.

tomten.
Försäljning av byggnadstomt för

Försiiljning av byggnaclstomt för

att av anstiillda huvudsakligen an-

<ttt av anstiillda huvudsakligen an-

viindas för gemensamt iindamtil eller

v:indas för gemensamt iinclami1l eller

till anställd för att bereda honom

till anstiilld för att hereda honom

bostad anses ej utgöra tomtrörelse.

bostad anses inte utgiira tomtriirclse.

om icke försföjningen giircs av skatt-

nm inte försiiljningen görs av skatt-

skyldig som avses i första stycket

skyldig som a\'ses i första stycket
eller av skattskyldig som driver

eller av skattskyldig som driver
byggnadsrörelse eller handel med

byggnadsrörclse eller handel med

fastigheter.

fastigheter.

Siilics byggnadstomt av n;lgon som

Siiljs byggnadstomt av n{1gon som

bedriver byggnadsrörelse eller han-

bedriver byggnadsrörelsc eller han-

del med fastigheter. ansL'S försiilj-

del med fastigheter. anses försälj-

ningen ingä i den övriga verksamhe-

ningen ing{1 i dt·n övriga verksamhe-

ten. om icke tomtrörelse utgör den

ten. om inte tomtriirclse utgör elen

huvudsakliga verksamheten.

huvudsakliga verksamheten.

Har skattskyldig och hans make.

I !ar skattskyldig och hans make.

om de med hiinsyn till antalet tomt-

om de med hiinsyn till antalet tomt-

forsiiljningar enligt andra stycket

fiirs:iljningar enligt andra stycket an-

anses ha drivit tomtrörelse. icke

st:·; ha drivit tomtrörelse. inte s[1lt nå-

under de senaste tio kalenderåren

gon byggnadstomt under de. senas-

före taxeringsåret sfä n{1gon bygg-

te til.l kalendL·r{1ren före taxerings-

nadstomt. anses avyttring av bygg-

f1ret. anses avvttring av byggnads-
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nadstomt som därefter sker ej som

tomt som diirefter sker inte som

tomtrörelse. om icke byggnadstom-

tomtrörelse. om i111e

ten ing{1r i faststiilld stadsplan eller

ten ingår i fastställd stadsplan eller

b~1 ggnadstom

byggnadsplan eller avyttringen skett

byggnaclsplan eller avyttringen har

under sådana förhållanden att tomt-

skett under st1clana förhällanden att

rörelse pa nytt anses föreligga enligt

tomtriirelse pil nytt anses föreligga

bestämmelserna i första eller andra

enligt hestiimmclserna i första eller

stycket. Överlåtelse som avses i ~

*

lagen ( 1978:970) om uppskov med

andra stycket. Överl<ltelse som avses
i 2 ;i lagen ( 1978:970) om uppskov

heskattning av realisationsvinst ver-

med beskattning av realisationsvinst

kar icke avbrytande pii uppehi11l som

verkar ime avhrytande p{i uppehåll

nu nämnts.

som nu nämnts.

Utan hinder 111· 1·ad i jårcgårnde
st.veke sagts skall 111·y1tring 111· byggnadstomt anses utgiira led i tomtrörelse,
101111

0111

ncdskril'lling m· byggnads-

har sken i rörelsen och 11edskri-

1·et /Je/opp inte har ilterförts till
beskattning 111i11sl tio clr före taxeringsåret.
Avyttrar skattskyldig återstoden

Avyttrar skattskyldig återstoden

av lagret i sådan tomtriirelse som

av lagret i sådan tomtrörelse som

avses i andra stycket. anses vinsten
av denna avyttring- utom den del av

avses i andra stycket. anses vinsten
av denna avyttring- utom den del av

vinsten som belöper pä mark inom

vinsten som helöpcr på mark inom

fastställd stadsplan eller byggnads-

faststiilld staclsplan eller hyggnads-

plan - icke som inkomst av rörelse

plan- inte som inkomst av tomtrörel-

utan som realisations1·ins1. Som
skattepliktig intiikt av rörelse räknas
likväl belopp. varmed egendomens

se, om inte avyttringen kan anta1· ha
skett väsentligen i syfte att bereda
den skattskyldige eller egendomens

värde nedskrivits i rörelsen och som

förvärvare eller annan. med vilken

icke återförts till beskattning tidiga-

nägondera är i intressegemenskap.

re. Vad som sagts om försäljnings-

obehörig skatteförmån. Som skatte-

l'instens beskattning som rea/isa-

pliktig intäkt av tomtrörelse räknas

tiomTinst gäller icke. om avyttringen

likväl helopp varmed egendomens

kan antagas ha skett väsentligen i

viirde har nedskrivits i rörelsen. i den

syfte att bereda den skattskyldige

må11 nedskrin1inge11 inte har Mer-

eller egendomens förvärvare eller

förts till beskattning tidigare.

annan. med vilken någondera är i
intressegemenskap.

ohehörig

skatteförmån.
Frågan om oskiftat dödsbos avytt-

Fri1gan om diidshos avyttring av
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ring av byggnadstomt iir att hiinföra
till tomtrörelse eller ej bedömes pii
samma sätt som om den avlidne

byggnadstomt är att hiinföra till
tomtrörelse eller ej bedöms på samma sätt som om den avlidne hade

verkställt avyttringen.

verkstiillt avyttringen.

3. Fastighet, so111 fört'iin·as ge110111 kiip. byte eller diirmed jämjorligt fång, utgör 0111siitt11ingstillgå11g
hos fastighetsägaren, 0111 denne eller
dennes make bedrii·er hyggnadsrörclse eller handel med .fi1stighetcr.
Detsamma giillcr 0111 fastighetsägaren eller dennes make dr .färetags/1•dare i ett få111a11sfiiretag och fi1stighetc11 skulle ha utgjort 0111siit1ni11gstillgtlng i bygg1111dsröri'lse eller handel
med filstighetcr 0111 den hade fön·är1·at.1· m· jåmansfiirctagct.
Vad ifiir.1·ra strcket sagts gäller inte
01/l

a) fastigheten 11ppe11barligen har
jon·iirl'l1ts för stadigl'(1randc 11111•iindning i jordbruk, .rkog.rbruk eller
rörelse, som /J('(/rii·s m'fästighctsägare. dennes make eller m· .få111amförctag i 1·ilketfa.1·tighetsiiw1re11 eller dennes 111akc iir företagslcdare,
bJ jon•1ifl'et m-.1w 1'n- eller t1·1lfi1milj.lji1stighet som llflf'e11barligen
skall stadigl'llrwulc a111·ända.1· som
bostad för .fiwighetsiigarcn eller dennes make eller
c) fön'iilTC't uppenbarligen helt
saknar samband 111ed den 111· fastighetsägaren ln:drirna bvggnadsrörclsen.
Har en fi1stighet. som inte är
omsiittning.willgång. rnrit fliremål för
byggnadsarhctc i hyggnadsriirelse,
som - direkt eller genom el/ lwmlelsbolag - bedril·s 111· fi1stighcrstigare11,
skall 1·ärdet 111· arbetet tas upp som
imäkt i hygg11adsriirclse11. 13edrirs
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byggnadsriirclsm - direkt eller gc110111 e/f lu111clelsholt1g - t11 · frsisk
person skt11l dock 1·iirde1 ur dcn11<·s
eget arhcte tas upp so111 intiikr c11dt1.11
0111 1·aror m· mer iin ringa l'l°irtfr tas ut
lir hrggnadsrördso1 i samband m<'cl
arbctct.
/1111char skt1{{skrldig akfi<' eller
andel i ett .fi1stighet.1j(J1Tt1lrand1' fin'tug och slwllc mlgon 111· .fi:iretagt'ts
ji1srigl1erer ha utgjort 0111.1iittni11g.1tillgci11g i hygg11adsriirl'ls1' eller handel
med fi1.1·tigl1e1cr 0111 den lnule i1111chafis m· den .1kmtskyldige. skall aktien eller andefrn anffs utgiim 0111sii{{11ingstillRå11g. Vad nu sagts giill1'r
dock e11das1 0111
a I företaget iir 1'tl ji/111t111s//irerag
och den skatt.1kyldige iir/iirctt1gs/eclare iföreraget eller makt' rill.fiirctagslcdarc,
/1) i11tresscge111e11ska11 elicst rdcfrr
1111'/lan drn skmtskrldi.J!,1' och fån•tt1gc1 eller
c) fiirNaget iir c/f lw111/e/s/)(J/ag.
Iji1ll so111 arscs i jiiregilrnd<' strckc
c) skall - fiiruro111 andelen - en 11101
a11dc/c11 s1-·arwul<' clcl 111· hw1clelsholagets fi1srighetcr anl"l's so1n 0111sii{{11ingstillgclng hos deliigarc11. Vad nu
sagts giillcr dock endast de 111· bolagets fi1stighcter som sk11llc ha 111gjort
0111siit/lli11gstillgd11gar 0111 de inneha/is lll' clc/iigarl'll.
Ska11.1krlclig. so111 cnlig1 ht'.11ii111111e/scma i denna w11·i.rning.1p1111k1
ella punkt./ in11c/111r 0111.1iit111ingstillg1l11g. anses hedrim riirl'lse .
./. Fi.irl'iirrar .1ka11sk.rldig gc1111111
wT eller 11·s1a111C'nte dia gl'1111111
bodl'h1i11g i anll'dning a1· 11111kes diid
1·iirdep11p1n·r . .fi1s1ighc1 ella lik111111de
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rillgil11g. so111har111gjor1 0111sii1111i11gs1illgi/11g i dc11 111'/id11c.1· riirc/.1·c. 1111s1·s
1illg1/nge11 11rgiira ot11sii1111i11gsrillg1/11g
ii1·c11 hos den skattskyld(r;c.
Vad i pirsta st_\'ckct sagrs giiller
endast 0111
a} den sk1111skvldigc 1·id 1idp1111k1c11fiir_l('irl'ii1Tt'l s}iili· hcd1"il'cr rl!rl'lse
ri/ke11 tillgclngm hade 111gjort
0111siitllli11g.1·1illgti11g om den hadcfi'irl'iirvat.1 gcno111 kii/1. /Jyt<' eller diirmed
jii111.fiir/ig1 _li)11g.
bJ den ska11sk_l'lcl(r;c ars er all fimsii1111 d{'// adidncs riirc/.1·1' eller
I') annan ska11skyldig iin som
tll'.H'S under o) och /JJ .fiin·iin·ar
1i/lgång. som iir nl'llskrii·cn l'id fiirl'iirl'l'I, och ars/lir .ti·iln 1111 bcgäm
il\ 'Skilllning .
."vlcd arska11ning aFsi's all den
skalfskrldigi• tar 11/'fl ncdskri\'/lingens belopp som intiikt al' riirc/sc .fi'ir
det dr då :fi'i1Ttln·1•t iigt!c rum.
till 28 ~

1.c 1 Till intiikt av rörelse hiinföra.1
samtliga intiikter i pmningar eller

samtliga

varor. som influtit i rörelsen. Dt·tta

varor. som har influtit i rörelsen.

innebiir. att intiikkn skall vara av

Detta innebiir. att intiikten skall v;1ra

sådan beskaffrnhet, att den normalt

av s[1dan beskafknhL'l, alt den nor-

I. Till intiikt av riirelse hiinfiir.1
intiikter

i pmgar ellt:r

iir att riikna med och ingår såsom ett

malt iir att riikna mnl och ing{1r som

led i denfi'.in·iin'.1·1·crksa111hc1. 1·aro111
.fi·åga iir. Hit riiknas allts<"i inflytande

etl kd i den ifi·1/g1n'l1m11de/i'irl'ii1Ts-

betalning fi\r 1·arPr eller produktn.

inflyta11Lk betalning fiir varor elkr

1·1'rksamhl'IC11.

Hit

riiknas

allts{1

som elen skattskyldige .fiir i hwulcl

produk1er. som den skanskyldigl'

eller tillverkar. och giiller dl'lfil iiven

h1111dlar 111l'd eller tiJIVL·rkar. Det
.111gda giiller iiven dcl riirl'lseidkaren

för dcr /iill. art rörelseidkaren vid
överl[ltelse av rörl'lsen till 111111a11
lhta i i>verbtelsen ingi1 befintliga

vid iil'Crl<ltclsL' av riirelsen

hilt'r

befintliga Yarnr eller produktt:r ing{1

varor eller produkter. Denna ii\'er-

i iiverl:Hl'isl'n.

l<ltelse utgör dt1 st1 att siiga den sista

utgör di1 sii att siig;i dtn sista affärs-

:1 Senaste lydelse 1979: 1149.

Dt'nna i!verlhtelsL'
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affärshiindclsen i hans rörelse. Däre-

händelsen i hans rörelse. Diiremnt

mot räknas icke hit sådan intiikt. som

räknas inte hit sådan intäkt. som kan

till den skattskyldige kan inflyta vid

inflyta till den skattskyldige vid sidan

sidan av rörelsen eller utanför vad

av rörelsen eller utanför vad som

som normalt är att anse såsom drift-

normalt iir att anse som driftin-

inkomst. såsom exempelvis vid avytt-

komst. r. ex. vid avyttring av person-

ring av personlig lösegendom eller

lig lösegendom eller för stadigvaran-

för stadigvarande bruk i rörelsen

de bruk i rörelsen avsedda fastighe-

avsedda fastigheter eller andra tillgångar - angående för sådafll bruk

såda11 oberoende av rörelsen gjord

avsedda 111aski11a och andra inventa-

avyttring, skall tas upp som intäkt vid

rier sä ock patentriittcr och liknande

beräkning ar re11lisario11.n-i11st enligt
35 och 36 §§. Som skattepliktig

tidsbegränsade rättigheter ä1·ensm11
hyresriitta och rättigheter av goodwills natur, se dock andra och tredje
styckena här nedan. Den intäkt. som
erhålles genom en dylik. oheroende
av rörelsen vcrkstiilld avyttring. skall
tagas i betraktande rid inkomstheriikningen för f ön·iirvskiillan til~fiillig
fön·iin-s1·erk.rnmhet och bedömas
eficr de för de11na förrän'.skälla stadgade gru11der. Såsom skattepliktig
intiikt riiknas icke statligt avgångsve-

ter. Intäkt. som erhålls genom en

intäkt räknas inre statligt avgångsvederlag i form av engångsbelopp till
rcnskiitsclutövare i samband med att
han upphör med sin renskötsel.

derlag i form av engångsbelopp till
renskötsel utövare i samhand med att
han upphör med sin renskötsel.
Till intäkt av rörelse hänförs intäkt

Till intäkt av rörelse hänförs l'lld

vid avyttring av för stadigvarande
inventarier samt diirmed vid beräk-

som inflyter vid avyttring av maskiner och andra för stadigvarande
hruk avsedda inventarier eller av

bruk avsedda maskiner och andra
ning av viirdeminskningsavdrag lik-

tillgi/11gar som iir liksrällda med dessa

ställda tillgångar (jfr punkterna 7 och

vid beräkning av viirdeminsknings-

16 m· a11vis11i11garna till 29 §). Till

avdrag. Om beräkning i vissa fall av

i11täkt ar rörelse hä11förs även intäkt
l'id myttring av patenträtt eller lik-

intäkt vid överlMelse av skepp och
luftfartyg m. m. finns bestiimmelser

*lagen ( 1966: 172) om avdrag för

na11de 1idsbegrii11sad rättighet. Det-

i2

samma gäller imiikt vid avyttring av
lzyresriill och tff rnrumärkc. firma-

avskrivning

nam11 eller annan rättighet m· goodwills natllr. Om beräkning i vissa fall
av intäkt vid överlåtelse av skepp

m. m.

på

skeppskontrakt
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och luftfartyg m. m. finns hcsWmmelser i 2

~

lagen ( 1966: 172) om

avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m. m.
Skattskyldig. som driver tomtrö-

Skattskyldig. som driver tomtrö-

relse: byggnadsrörelse eller handel

relse. byggnadsrörelse eller handel

med fastigheter. skall såsom intäkt

med fastigheter. skall som intiikt av

av rörelsen upptaga vad som influtit

rörelsen ta

vid försäljning av siidan fastighet

vid försäljning av sådan fastighet

eller del därav. oberoende Il\" siillct
för fastighetens förl"iirrnnde och
tiden fiir innehal"l't, varefter fr:'1gan

eller del diirav som wgör 0111siit1-

llflfi

vad som har influtit

ningstillgä11g i rörelsen. varefter

fr{1-

gan om och i vad man nettointiikt har

om och i vad mån nettointiikt upp-

uppstått genom försiiljningcn kom-

statt genom försäljningen kommer

mer att hl'rn pi1 resultatet av riirelsl'n

att hero på resultatet av rörelsen i

i dess helhet under beskattningsi1ret.

dess helhet under beskattningsåret.

Utöver vad som giiller enligt anvis-

Därvid iakttages utöver vad som
giiller enligt anvisningarna till 27 ~

ningarna till 27 ~skall dii1Tid iakttas

följande. Om fastighet. som utgör

omsiillningstillgång i riirelse. har förviirvats innan rörelsen på/liirjades.

lagertillgång i tomtrörelse. bvggnadsrörelse eller handel med fastigheter,
förvärvats innan rörelsen piihiirjats,
beräknas

fastighetens

värde

vid

följandt:". Om fastight:'I, som utgiir

ht:"riiknas

fastighetens

värde

vid

tiden för rörelsens p<lbörjande pä
samma siitt som vid beräkning av

tiden för rörelsens pi1hörjancle pö

realisationsvinst enligt punkterna I

samma sätt som vid beräkning av

och 2 a av anvisningarna till 36

realisationsvinst enligt punkterna I
och 2 av anvisningarna till 36 ~.

Detta värde utgör fastighetens upp-

Detta värde utgiir fastighetens upp-

iiven vid senare iirs taxeringar.

riiknade

ingångsviirde

i rörelsen

iiven vid senare ars taxeringar. Om

en skal/skyldig. so111 bedri1·er eller
tidigare bcclrii·it rörelse, m-yttrar fastighet eller del ai· fastighet so111 han
för stadigvarande bruk a111·1/11t i rörelsen, skall den del m·försiiljningssumman smn belöper på sådana till
fastigheten hörande tillgångar, 1·ilka
l'id beräkning m• 1·iirdeminskningsavdmg /11/nfiira.1· eller hiin/{jrts till
maskiner och andra im·entarier lj(r
punkterna 7 och 16 m· anl'isningama
till 29 !i}, upptagas såsom intäkt a1·

räknade

ingiingsviirde

*·

i rörelsen
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riird1·c. 1·1m•11101 i/11·r.1·1tlcnil<' dcll'n m·
f(irsii/j11i11gss1111111w11 sk11// ll/'f'l11gas
s1/so111 intiikt

111·

ti///l'i//ig jf'i1Tiirl'.l-

l'crksa111he1. i den 111än de i 35 ~
a11girna fiin1tsii1111ingama .fiir ska11cp/ik1ig rea/isatio11.1Ti11.1·1 fi)r<'ligga.

i\ n·11ras j(1.11i,i,:h1'/

.10111

111giir 0111-

sii1111i11gs1il/gi111g i riirels<' skall riinl<'111insk11ing1·11rdmg .\'()111 hl'liif'''I" /'''rid
fi'irc <1\'_\'llri11grn 1lrcrfiiri1s rit/ hnkarrning i riin·lsen.

Utskiftar svenskt aktiebnlag. eller svensk ekonnmisk frirening. tillg.<ing p<i
annat siitt iin genom s{1dan fusion snm a\ ses i 2:-: ~ 3 mom. och skull~· \id en
försiiljning. av tillgang.en kiipeskillingcn ha varit skattepliktig. i f\irviirvskiillan. anses bolaget L'lkr fiireningen ha [1tnjutit skattq1liktig inkomst. so1111i111
tillg~tngen

s<llts. Sl1m ki\peskilling giiller lhirvid tillg.;\ngens verkliga viinh: Yid
utskiftningen.
till 2l)

~

I.:: Har annan fastight:t helt eller

I. Ilar annan fastigh.:t helt eller

delvis anviints i iigart·ns egen ri\relSL'.
far hvresYi\rdct av Yad sil a1wi\nts

deh·is anviints i iigarens egen riirt·lse.
h\r hnes\·iirdet av Yad som ptl dc11a

icke m·dragas s1/so111 omkostnad i

siill an\'iints inre dras 111· so111 omkllst-

riirelsen. Detta hvresviirde har niim-

nad i rörelsen. Detta hyresviirde har

ligen icke uppragirs säso111 inkomst
;n· annan fastighet (jfr punkt I av

a\'

*).

niimligen inre r11gir.1· 11/'P som inknmst
ann;rn fastighet (jfr punkt I a\'

anvisningarna till 2-1
Avkastningen av fastigheten kommer i stiilkt till
s\·nes som en del av riirelseinkoms-

anvisningarna till 2-1 ~ ). A \kastningen av fastigheten kllmmer i stiilkt till
synes som en lk'I a\· ri.irelseinkllms-

ten.
Ilar den skattskyldige i riirelse.
som av honom uti)v;1ts. för fi\riidling

ten.
Har den skattskyldiµc· i riirclse.
sllm har utiiYa\s aY honom. för

din förbrukning tillgudo,!!jort sig

fiiriidling L'iiL'r fiirhrukning tillgodn-

produkter fr<111 eget jordbruk elll'r
n[1gon dess hiniirinµ eller fr[111 eget

,!!jorl sig. produkter fri111 t'gct jllrdbruk clkr n{1gnn dess hiniirin,!! elln

skogsbruk clln ri1iimncn fri1n egen

fr{1n eget skog-,hruk elkr ri1:imncn

L'llcr a\· honom brukad. i rörelsen <'j

fr<in egen clkr a\· hlllllllll brukad. i

am·iind fastighet. skall. s1/so111 a\' 21

ri·irL·lsen inr<' an\·iind fasti,!!het. skall.

och 2-i ~~ framg<ir. \'iirdd a\' siidana
prndukter eller r;iiimnL'll i vissa fall

so111 framg;1r a\· 21 och 2-1 ~~. \'iirdet

ll/'f'ft1g111· sciso111 intiikr av fasrighe-

\·issa fall ws 11/l/I som inUikr a\

22

Senaste lyd.:lse 1972:741.

aY <1dana pn>dukrcr eller r;1iimnen i
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kn. Sker sä. for samma viirlk a1:fåras sciso111 om kostnad i riirelsen.
Dct.1·a11111rn g~iller. om han i rörelsen
tillgodogjort sig prndukti:r av annan
rörelse. so111 han 11tii1·c11 och som.

cfier ty i 18

~

siigs. iir att anse som

fastighekn. I scldw// .fl1/I f;'1r samma

dras a1· so111 omkostnad i
g~illn ocks1l. om han
i riirclsen har tillgodogjort sig produkter av annan a1· '10110111 11tii1·ad
rörelse. som iir all allst' som siirskild
v~irde

röreisL·n. 01'/IU

siirskild förv:irvsk:illa.

föniir\'Skiilla.

Utgifia för inkiip och plantering

Kostnad för inköp och plantering
a\' trii(l och buskar för yrkesmibsig

a\' triid och buskar för

yrkesm~issig

frukt- eller biirndling far efter den

frukt- elkr h:irodling far efter den

lll'llragas
antingen i sin helhet ji)r det iir
kostnadrn 1111pko111111it l'llcr !'11/igt
al'sk1frningsplan. Vicl planenlig a1·skrii·ning Ji'irde/a.1· kostnaderna på ctt
a11ta/ tlr i jilljd se/ alf dl' kan i sin li1'//11't
c11·dragas 11111/cr den tidrvmd odling-

skattskyldiges

skattskyldiges

eget

\'al

en beriiknas vara ekonomiskt andndbar. Föreskrifterna i punkt 16
sjiitte stvcket äga 1110t.1·1·aran1fr till-

lc'i1111111i11g.

eget

\·al

dras

m•

antingen i sin helhL't Lkl iir då

i11kii11e1 eller plc11//cri11ge11 har iigr
rum eller gc110111 ärliga 1·iirdc111i11.1k\ 'iird(·111i11sk11i11gs111·11i11gsm ·drag.
dragc1 bcriik1111s nliigr 111·sATirni11g.1p/a11 1ill viss procmt Jl'ir 1/r riik11at 111·
c1dli11gc11s anskaf.li1i11gs1·iirdc. lfrriik11i11gc11 giirs .fr1/11 elen 1idf11111k1 di/
odli11ge11 har .fi'irdig111illts. f'rnc('l(/satse11 fiir 1·1irdl'l11i11sk11i11gs111·dmg
/lc.r1ii111.1· i'./fl'I' dm tid odlingen hcriiknas vara ekonomiskt andndhar.

3. cl. ~.1 l\.ost11adc11 fiir anskaffande
av maskiner och andra for stadig\'aramk bruk avsedda inventarier
avdragcs i regel genom (1rliga \"iirde-

Fiireskrifterna i punkt l<i sj:itte och
.1j11ncll' sn·cke11a skall tillc'i11111C1s.
3. Urgifia fiir anskatlande av

a111i11g<'n enligt
bestiimmelserna nl'llan
denna
p11n/a fiir plan!'nlig c11·skrirni11g c/la
jii111likt reglerna i punkt 4 för riikcnskapsenlig avskrirning. Aro 1illg1/11gar. 1·aro111 1111 iirji"iiga. 1111derka.1·tcllle
hastig fiirhruk11i11g, rilk1't 1·11nligc·n
kan anses 1·cm1fi11/ct. niir iil' haiik11a.1·
fwl'C/ en i·araktighctstid a1· hi·igst tre
år. 111,/ dock om'.1·c11 om ple1n1•11/ig
dia riikc11.1k1111sc11lig arskrirning tilllii1111)(1S under anskaffnings[1rct m·minskningsa\'drag

c.1 ScnaslL' lydelse av fiirutvaralllk punkt-' a

maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier dras i
regel

111·

genum <irliga drdeminsk-

ningsavdrag enligt hcstiimmdserna

0111 riikenskapscnlig avskrivning i
punkt 4 eller 0111 n·.1rriird1·m·skri1·11i11g i r11111kt 5. l\.a11 i11n•11taricmc1.1·
cku110111i.1k11 /il's/ii11gd clllltlS 11/'/1,t.:ci
till hiigst tre <ir. Jiir cnl<'llatid hclt1
111gi/ic11 för deras anskaffande drus
cn· under anskaffnings<lret. ( )111cddhart t1rdmg .fiir c'il'('n 1k1' i .fi·i/ga 0111
i111·c111ari1•r cl\' 111i11clrt• 1·iirclc.

J<J/h:~:'i.
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~1 1 delse

dragas hela kostnaden för deras
anskaffande.
Har fåmansföretag anskaffat in-

Har ett fömansförctag anskaffat

sa

inventarier. som uteslutande eller st1

ventarier. som uteslutande eller

gott som uteslutande liro avsedda för

gott som uteslutande iir avsedda för

företagsledares eller honom närstå-

företagsledares eller honom

ende

persons

privata

bruk, får

avdrag so111 här m·.1·es ej åtnflllas.
<runkt 4 tolfte stycket)

Angåmde avdragji'.ir nedsk rirni11g
m· 1·iirclet ä rättigheter till lel'eram m·
nwskiner och a11dra för stadigrnrande hruk m·sedda inventarier enligt ej
fullgiorda köpekoll/rakt stadgas
punkt 2 av anvisningarna till 41 ~.

niirq~i

cnde persons privata bruk. medges
inte avdrag pd grund m· a11skafTni11gcn.

Regler om avdrag lll'S('l.'nd<' hestiillda men ime lcl'crerade inventarier
(ko11trakt.1m·skrirni11g) ji1111s i punkt
2 sista .1·tl'cket av anvisningarna till
41 ~.
Har den skattskyldige yrkat anlrag
för 1·iirde111i11skni11g m· im'<'ntarier.
skall al'llragct anses medgil'et i den
mån det har medfört all den taxerade
inkomsten har beriik11a1s till lägre
belopp iin a1111ar.1· skulle lw skett eller
medfört en ökning m· förlust som
berättigar till m·drag enligt /Jcstii111111elscma i lagm ( 1960:63 ! 0111 rätt till
förl11st11tjiimni11g 1·id taxering får
inkomst. Inventarierna.i· anskafl~
ni11g.n-iirdc minskat med medgirna
värdt'nri11skningsa1·drag utg<}r det
skatte111iissiga rest1·iirde1.

(punkt 4 första stycket)
4. c4 Skattskyldig må. efter därom

4. Skattskyldig k1111 efter yrkande

besv~ir

hos taxeringsniimnd eller. om besviir

anförts, liinsrätt framställt yrkande.

har anförts. hos länsriitt medges riill

hos taxeringsnämnd eller. om

heriittigas att under förutsiillning m·
motsl'arande m·skril'l1ing i riikemkapema tills vidare åtnjuta avdrag för
m·skril'f1ing ä maskiner eller andra
för stadigmrande bruk m·sedda
inventarier i enlighet med hestii111melsema nedan i denna punkt för
24

Senaste lydelse 1979:612.

att tills vidare få avdrag för riirdc-

111inskning ar sina in\'entarier enligt
reglerna i denna anrisningspunkt om
räkenskaps en I i g avskrivning.

Som förutsiittning för delta gäller
a) att den skattskyldige har haft
ordnad bokföring som avslutas med
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räkenskaps en I i g avskrivning.
Såsom förutsiittning härför skall giil/a att den skattskyldige haft ordnad
bokföring. som avslutas mcdt:lst
vinst- och förl11stkomo, samt att tillfredsstiillandc utredning föreligger
om 1•11d som återstår i heskattningrnr-

seende oavskrii·et <Il" anskajji1ingsl'iirdet å ifrågal'llrande tillgtlngar
samt dessa ävensom m·skrin1ingar å
desamma i den skattskyldiges riikenskaper och i företedd utredning
redovisas på sädant siitt. att trygghl:'t
föreligger att vid avyttring av tillgi\ngarna framdeles mäjligen uppkommande vinster ej skola undgå
taxering.

Föreslagen (vde/se
årsbokslw;
/J) alt m·draget motsvarar m·skrivningrn i riikenskapema;
c) att tillfredsstiillande utredning
föreligger om inventarianas skattemässiga resn·iirifr:
di att inventarierna och m·skrh·na
helopp redovisas pii ett siidant siitt i
den skattskyldiges riikenskaper och i
företedd utredning att trygghet föreligger att vinster vid avyttring av
tillgfö1garna inte undgår hcska({ning:
samt
e} alt - om den skattskyldige inte
11pprii11at årshoks/111 för del niirmasr
föregående riikenskapsåret- det hokförda 1·iirdct av invemarierna före
111·skrivni11g bestämts med 111gångsp11nkt i inl'entariernas skattemässiga
restl'iirde 1•id beskaa11ingsdrets ingång.

(punkt 3 b fjärde stycket)

Stlsom tillgångs anskaffningsviirde
skall anses. d{1 tillgången förvärvats
genom köp eller byte eller därmed
jiimförligt fang. den verkliga kosmaden för dess anskaffande och. d:I
tillgången annorledes öi·ergätt till
rörelsen. dess allmänna sah11·iirde vid
tiden för övergången. Dock skall
iakttagas följande. Har tillgång i
samband med förl'än· av den rörelse.
rnri den 11y11jas, erhållits annorledes
iin genom kiip eller byte eller därmed jämförligt fång. skall. diir ej
särskilda omständigheter till 111111m
föranleda. såsom anskaffningsvärde
för tillgången anses det belopp som
k\'{/rstår i beskaltningsavseende oa\'skriret för Öl'erlåtaren. Skulle det i
något fall befinnas, att den skattskyldige eller någon. som stär honom

Som anskaffningsviirde för im·entarier skall anses. dil im·emarierna
har förvärvats genom köp. byte eller
därmed jämförligt fang. den verkliga
wgif101 för deras anskaffande och.
dlt im·enwriema har jäl'l"ärrnt.r på
annat siitt, deras marknadsl'ärde vid
tiden för fön·iin·et. Dock skall följande iakttas. I !ar im•c11wriema
ingålt i en rörelse. som den skallskvldige har fön·iirvat pd annat siitt iin
genom köp eller byte eller därmed
jämförligt fäng. skall. om ime särskilda omstiincligheter/aran/eder annat. som anskaffningsvärdc för
inl'entariema anses det för den tidigare ägaren gällande skattemässiga
rcst1·iirdet. Har den skattskyldige
eller någon. som står honom nära.
vidtagit åtgiird för att den skattskyl-
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niira. vidtagit iitgärd för att den
skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvär-

dige skall kunna tillgodoriikna sig ett
högre anskaffningsviirde iin som
synes rimligt och kan det amas att

de än som synes rimligt, och kan det

detta har skett för att bereda obehö-

antagas att detta skett för att åt

rig förm[m i beskattningsavseende åt

någon av dem bereda obehörig för-

någon av dem. skall anskaffningsviirdct i skälig mfm jiim kas.

mån i beskattningsavseende, skall
anskaffningsviirdet i skiilig mtm jiim-

Som anskaffningsviirde för im·rn-

kas. Såsom anskaffningsvärde för

wrier. som moderbolag eller överta-

tillgång. som moderbolag dler över-

ganclc förening övertar från dotter-

tagande förening ih•ertager från dot-

bolag eller överlåtande förening vid

terbolag eller överlåtande förening

sf1dan fusion. som avses i 28 ~ 3
mom., anses det skattemässiga rcst-

vid

s~idan

fusion, som i 28

~

3 mom.

första eller andra stycket avses. skall

1·iirdcr vid fusionstillfiillet hos dotter-

anses det helopp. som vid fusionstill-

bolaget eller den i.iverlåtande före-

fällct krnrstår i beskat111i11gsavseende

ningen.

om'.~krilw

hos dotterbolaget eller

den överlåtande föreningen.
(punkt 4 femte stycket)
I !ar skattskyldig heträjjimde under beskattningsåret anskaffade tiilgångar tidigare ämjutit i punkt 2 av
am·i.rningama till .JI .I! omförmiilt
avdrag å viirdet m· rättighet till le1·eram m· tillgångar enligt ej ji1llgjorda
köpekoll/rakt. ska/l 1·id heriikning av
avdrag för värdeminskning med 30

Har skattskyldig medgil'its avdrag
för kontraktsavskril'l1ing m·secnde
inrentaricr. som har anskaffats un-

beskattningstiret. skall som
anskaffningsviirde anses den verkliga wgiftcn minskad med det tidigare
medgi1·1w avdraget. Detta skall gälla
även när investeringsfond eller likckr

procent m· anskajji1i11g.1Tiirdet såsom

nande avsiittning tagits i anspråk för

anskaffningsvärde anses den verkliga kostnaden minskad med det tidi-

anskaffning av im·entaricr under

beskattningsäret.

gare jämlikt nyssnämnda stadgande
åtnjwna avdraget. Vad nu sagts skall
äga n10ts1·arande tillämpning. om

invcsteringsfond i enlighet med vad
för sådan fond finnes stadgat tagits i

anspriik för avskrivning av under
beskattningsåret anskaffade tillgångar.

(punkt 4 andra - fjiirde och sjätte elfte styckena)
Avdrag för avskrivning å här ifrå-

Avdrag för avskrivning får för
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g11l'lmmde tillgå11gc1r nu) för visst

visst heskattnings{1r göras med högst

heskattningsar ätnjlllc1s med högst
trettio procent för {1r riiknat av sum-

30 procent för ftr räknat av summan

man av bokfört värde ä tillgängama
enligt balansräkningen för närmast
föregående räkenskaps{1r och anskaffningsvärdet å sådana under
beskattningsåret anskaffade till-

av bokfört värde pd inventarierna
enligt halansriikningen för närmast
föregftende räkenskapsär och anskaffningsviirdet på s{1dana under
beskattnings{1ret anskaffade inventarier.

vilka

vid

heskallningsdrcts

utgång fortfarande tillhörde rörel-

gångar. vilka vid utgången av
heskauningsdret fortfarande tillhörde rörelsen. Vad sålunda stadgats

sen. Vad m1 sagts gäller oavsett när
under beskattningsåret invema-

skal/ gälla oavsett niir under beskatt-

riema har anskaffats.

ningsaret tillgångarna anskaffats.
lfm·a under beskattnings{iret tillgångar m· 1111 ifrågm•arande slag. som

anskaffats före ingången m· samma
år, avyttrats eller hm·a dylika tillgångar gått förlorade. diirl"id för

fiirsiikringsersättning analats, må särskilt avdrag för
m·skril'lling åtnj111as med belopp
motsvarande den i anledning av
avyttringen eller försiikringsfallet
uppkomna intäkten. Diirest skattskylilig erhållit avdrag i enlighet med
be.Hiimmelscma i tli'tta styckt'. skall
underlaget för bcriikning av avdrag
enligt nästförcgclemlc stycke fastställas till motsvarande l:igre belopp.
Ilar ett siirskilt högt pris eller
eljest en särskilt hög kostnad för
tillgång IJC'tingats därav. att tlen skolat utnyttjas för ett särskilt arbetstillfälle eller för en konjunktur. som
väntas blil'!1 allenast tillfällig. eller av
annan liknande omstiindighct. må
för det beskattnings{1r. varunder ti/1gängcn anskaffats. avdrag gc"ims l'id
inkomstheriikningen för sädant överpris eller s(1dan merkostnad. Diirest
sistnämnda fall

avdrag som nu sagts medgivits. skall
avdrag enligt hcstiimmelserna i and-

Har inrcnlarier, som har anskaffats före beskattningsdrcts ingång,
avyttrats under beskattningsilret eller har den skattskyldige räff till
fiirsiikringscrsättning för inn•ntarier. som har gtltt förlorade under
beskattningsåret, medges ett siirskilt
avdrag med belopp motsvarande
den i anledning av avyttringen eller
försäkringsfallet uppkomna intiikten. /\ i•draget får dock inte örerstiga
underlaget för heriikning av avdrag
enligt fl'mte styckl't. Har den skattskyldige Jiltt avdrag som nu sagts
skall niimnda underlag faststiillas till
motsvarande lägre helopp.
1lar ett särskilt högt pris eller
eljest en särskilt hiig utgifi för inventarier herort pil att <il' ska// utnyttjas
för ett särskilt arbetstillfälle eller för
en konjunktur. som väntas hli endast
tillfällig. eller av annan liknande
omstiindighet, medges för det bcskattningsiir. varunder im·entariema
har anskaffats. avdrag för s[idant
överpris eller sitdan 111er11tgift. nm
avdrag som nu sagts har medgivits,
skall avdrag enligt bestiimmelscrna i
femte stycket bcriikn.as på därefter
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ra stycket heräknas å diircfter f1terst?1cnde del av anskaffningsviirdet.
Oaktat vad ovan st11dgas 111å
avdrag medgiras för avskrivning

äterstäende del av anskaffningsv;irdet.
Oarsett vad ovan /örcskrh·s fdr
avdrag fiir avskrivning medges med

med belopp som erfordras för att det
bokförda värdet icke skall överstiga
anskaffningsvärdet å samtliga 1111
ifrågavarande tillgångar, vilka vid

belopp som erfordras för att det
bokförda viirdet inte skall överstiga
anskaffningsviirdet av samtliga inn·ntarier, vilka vid heskat111ingsilrets
ll(gc/ng tillhörde rörelsen. sedan.från
detta värde har avriiknats en heriiknad arlig avskrivning av 20 procent.
Visar dc11 skmtskyldigc att i1m·11fi1riemas verkliga viircle understiger
iiven ett s(1luncla heräknat viirde.

11tgå11gen m· beskatt11i11gsåret fortfara11de tillhörde rörelsen. sedan å
detta viirde avrtiknats en beriiknad
årlig avskrivning av tjugu procent.
Visar skal/skyldig att näm11da tillgångars verkliga viirde understiger
även sälunda beräknat värde. må
avdrag medgiva.i· jäm1·äl för härav
betingad ytterligare avskrivning. Vid
tillämpning av bestämmelserna i detta stycke skola i fråga om anskaffningsvärde och anskaffnings~tr för
tillgångar, som övertagits genom
sådan fusion. som i 28 ~ 3 mom.
avses. de i fusionen deltagande företagen anses som en skattskyldig.
Då tillgå11gar. som anskaffats
under beskattningsåret. avyttras.
förloras eller såsom för rörelsen
obmkhara utrangeras under samma
år. må avdrag åtnjutas för anskaffningsvärdet eller om·skriven del diirav. Med avyttring likställes det fall,
att tillgå11g uttages ur rörelsen för att
tillföras annan rörelse, som utgör
särskild förvärvskälla, eller för att
nyttjas för annat ändamM. Att
helopp. som erhålles vid avyttring av

medges avdrag för den ytterligare
avskrivning so111 11101i1·eras ai· detfil.
Vid tillämpning av bcstiimmelserna i
detta stycke skall i fråga om anskaffningsviirde och anskaffningsltr för
im·entarier. som liar övertagits ge-

tillgång. i sin helhet skall upptagas
såsom intäkt av rörelse. därom stadgas i punkt 1 andra stycket av anvis-

skall tas upp som intiikt av rörelse.

*

nom si1clan fusion som avses i 28 3
mom .. de i fusionen deltagande föri::tagen anses som en skattskyldig.
[){i i111·e111arier, som har anskaffats
under heskattningsiiret. avyttras.
förloras eller utrangeras under samma år. medges avdrag för anskaffningsvärdet. Med avyttring likställs
att inrentarier tas Il( ur rörelsen fiir
att tillföras annan förviirvskiilla eller
för att anl'ändas för annat iindam<ll.
A 1· bestii111111elsema i punkt I andra
stycket av anvisningarna till 28 ~
framgår att belopp. som erhålls vid
avyttring av im·e111arier. i sin helhet

*.

ningarna till 28
Finnes skattskyldig harn i räkenskaperna l'erkstiillt avskrivning med

Har skattskyldig gjort avskrivning
med större belopp i räkenskaperna
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större belopp än det, varmed han
äger åtnjwa avdrag vid taxeringen.
må den omstiindigheten att al'drag
för a1'skril'l1ing mcdgives med lägre
belopp än md i räkenskaperna

än han får dra av vid taxeringen.
föranleder in le detta att det värde, på
vi/kel räkenskapsenlig avskrivning
beräknas. p(hwkas. Det överskju-

avskri1·its icke föranleda ändring av
det värde. 1·arå räkenskapsenlig
avskrivning beräknas. Avdrag för
belopp. med vilket den skattskyldige i
räkenskaperna l'erkställt m·skrin1ing
utöver l'Cld vid taxering blivit godkänt, må åtnj11tas först sedan taxeringen i fråga blivit slutligt avgjord
och rnligt särskild av raxeringsniimnd eller, om besvär anförts, länsriitt godkänd avskrivning.1plan. avseende e11 tid av minst fem år, riiknat
från och med beskattningsåret efter
det varu11der avskrivningen i fråga
verkställdes.
Den omständigheten att vid tilllämpning av bestämmelserna ovan

avdrag vid beskattningen skall överensstämma med avskrivning enligt
räkenskaperna utgör ej hinder för
skattskyldig att efter övergång till
räkenskapsenlig avskrivning utöver
avdrag enligt räkenskaperna tillgodogöra sig från tiden före övergången restera11de, i räkenskaperna gjorda men ej vid beskattningen åt11j11t11a
avdrag a11ti11gen inom ramen för
avskrivningsplan som m·ses i p1111kt 3
eller, med ULreringsniimnds eller, om
besvär anförts. länsrätts särskilda
medgii'ande, på en gång eller enligt
särskild av vederbörande nämnd
godkänd avskrivningsplan avseende
en tid av högst tio år. Ef1er övergång
till räkenskapsenlig avskrfrning må
dock i intet fall sådant m·drag tillgodonjwas. som avses i punkt 3 c tredje
slycket.
4 Riksdagen 1980181. l sam/. Nr 6/l. Bil. A

tande /Je/oppe! får i stället. sedan
taxeringen i fräga har blivit slutligt
avgjord. dras av genom årlig avskri1·ning efter 20 procent för helt år.
räknat från och med beskattnings{1ret efter det under 1•i/ket avskrivningen i fdiga verkställdes.

Den omständigheten att vid tilllämpning av bestämmelserna ovan
avdrag vid beskattningen skall överensstämma med avskrivning enligt
räkenskaperna utgör illte hinder för
skattskyldig att efter övergång till
räkenskapsenlig avskrivning utöver
avdrag enligt räkenskaperna tillgodogöra sig avdrag för sådana
avskrivningar. som har gjorts i
räkenskaperna före övergången men
i111e har föranlett avdrag vid beskattningen. Avdrag för sådant belopp
görs genom årlig avskrivning efter 20
procent för helt år.

SQ
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Ilar före Öl't'rgtl,,g till räkenskapst:nlig ;;.vskrivning skattskyldig vid
taxeringen tillgodoräknats större
värdeminskningsavdrag än enligt räkenskaperna, skall, för åstadkommande av överensstämmelse mellan
tillgångens återstående värden enligt
räkenskaperna och i beskattningsavseende, det belopp, varmed tillgångens värde sålunda i beskattningsavseende understiger värdet enligt räkenskaperna. upptagas såsom intäkt
under det första beskattningsår. för
vilket räkenskapsenlig avskrivning
gäller, eller, om den skattskyldige
hellre vill, med en tredjedel för
nämnda beskattningsår och ett vart
av de två närmast följande åren. Vid
tillämpning av detta stycke skall även
sådant ptl tidigare år enligt avskrivningsplan belöpande värdeminsk11i11~.rnvdrag, som den skattskyldige
ej kunnat utnyttja, anses hava tillgodoriiknats honom.
Har aktiebolag eller ekonomisk
förening, som åtnjuter avdrag för
a1·skrivning å maskiner eller andra
för stadigvarande bruk avsedda
inventarier i enlighet med be.vtämmelserna för räkenskapsenlig avskrivning, övertagit dylika ti/{gångar
genom sådan fusion, som i 28 § 3
mom. avses, och ha dessa tillgångar i
räkenskaperna upptagits till högre
värde än vad som enligt bestämmelserna i punkt 3 b sista stycket är att
anse som anskaffningsvärde för
bolaget eller föreningen må företaget efter därom hos taxeringsnämnd
eller, om besvär anförts, länsrätt
framställt yrkande berättigas att även
efter fusionen tillämpa räkenskaps-

Har skattskyldiR före övergång till
räkenskapsenlig avskrivning tillgodoräknats större värdeminskningsavdrag vid taxeringen än enligt
räkenskaperna. skall. för åstadkommande av överensstämmelse mellan
inventariernas bokförda ~·ärde och
deras skattemässiga restvärde, det
belopp,
varmed
i11ventariernas
skattemässiga restvärde understiger
dt!t bokförda viirdet. tas llfl{J so111
skattepliktig intäkt under det första
beskattningsår, för vilket räkenskapsenlig avskrivning gäller, eller,
om den skattskyldige begär det, med
en tredjedel för nämnda beskattningsår och vart och ett av de två
närmast följande åren.

Har aktiebolag eller ekonomisk
förening övertagit inventarier genom
sådan fusion, som avses i 28 § 3
mom., och har dessa inventarier i
räkenskaperna upptagits till högre
värde än vad som enligt bestämmelserna i tredje stycket skall anses som
anskaffningsvärde för bolaget eller
föreningen, får företaget efter yrkande hos taxeringsnämnd eller, om
besvär har anförts, hos länsrätt medges rätt att även efter fusionen tillämpa räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att skillnaden mellan der bokförda värdet och anskaffningsvärdet, beräknat enligt tredje
stycket, tas upp som intäkt under det
beskattningsår, då fusionen genom-
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enlig avskrivning, under förutsättning att skillnaden mellan värdet
enligt räkenskaperna och clflskaffningsvärdet, beräknat på sätt i punkt
3 b sista stycket sägs. upptages som
intäkt under det be~kattningsår, då
fusionen genomföres. eller. om företaget hellre vill. med en tredjedel. för
nämnda beskattningsår och ett vart
av de två närmast följande åren.

förs, eller. om företaget begär det,
mecl en tredjedel för nämnda
beskattningsår och vart och ett av de

(punkt 5 ;indra och tredje styckena
av anvisningarna till 22 9)
Vid rest1·ärdeavskrir11i11g f"r skllttskyldig, tmda för11tsiitt11i11g liv motsvarande m·skrivning i räkenskaperna, årn/uta avdrag för visst beskattningsc'1r med högst 25 procent för år
räknat av rillgångarnlls restvfirde.
il/ed restl'iirde förstås tillgångarnas
bokfiirda Färde cn/igt ha/ansriikningen räkcizskapsåret närmast före
beskattningsåret med tilHigg av
anskaffningskostnaden för tillgångar. som anskaffats under bcskattningsaret. och med avdrag för
belopp motsvarande vad som utgör
intäkt i form av vederlag för under
samma år avyttrade, skadade eller
förlorade tillgångar. Dock skall i
rest1·iirdet ej inräknas anskaffningskosmaden för tillgång som anskaffats
under beskattningsåret och avyttrats. förlorats eller utrangerats under
samma år.

två närmast följande åren.

5. Vid r c s t v ii r d c a v s k r i v ni n g medges den ska11s/.:.yldige
avdrag för \'is~t beskattnings[1r med
högst 25 procent för år räknat av
för maskiner
och andra i111-'entarier. A Fskrivningsunderlaget 111görs 111· im'i'fliariemas
skat1emiissiga restvärde vid wgången
a1· det närmast föregående beskatt·
ningst1ret med tillägg av anskaff11ingsFärdet för inl'entarier, som har
anskaffats under beskattnings[1ret
och so111 vid 1t1gänge11 av delta fort[aran de tillhörde rörelsen, och med
avdrag för belopp motsvarande vad
som utgör intiikt i form nV vcderl;ig
eller försiikringsersiiflning för inventarier som har anskaffats färe
beskattningsårers ingång och som har
avyttrats eller förlorats under beskattningsåret.
Visar den skattskyldige att inventariernas 1•erkliga värde understiger det
11~·skriv11ing.rnnderlaget

ska1temässiga resrviirdet efter avdrag
enligt bestämmelserna i första srycker, medges det ytterligare avdrag som
motiveras av del/il.
Anskaffningskostrwdenför maskiner och andra för stadigrnrande bruk
uvsedda im•entarier beräknas med

Vad som föreskrivs om riikenskapsenlig avskrivning i punkt 4
andra-fjärdo .\'amt sjätte, sjunde och
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iak ttagandc i tilliimpliga delar 111·
punkt 3 h sis1a strcket ar 1m1·i.ming11rna till 29 f I öi-rigt g;iller bctrii(
fandl' restv;irdeavskrivning i tiWi111pliga delar vad som fiireskrii'l'S om
r;ikenskapsenlig avskrivning i punkt
4 tredje. femti' och s;1111de-clfie styckena av 11iim11da anl'isningar.
5. "' Avdrag för jii1111·1H ske fiir
1·iirde111insk11i11g. som patcntr;itt och
liknande tidsbegriinsad riittighet undagått på grn11d m· 111i11skni11g m·
gil1igliet.stide11. Det iir hiirvid utan
betydelse 0111 riirelseidkaren förviir\'at riittighcten för att utnyttja den
vid tillverkning som han bedriver
eller om han tillgodogiir sig r{ittighcten genom att övcrlMa utnyttjandet
av denna till annan. Ge110111 vdrdcmi11skni11g.1·m·drag ardragcs ocksi'i
kosmad för anskaffning av hyresriitt
och av varumiirke. jim1ww11111 eller
annan riittighct av go•.idwills rwtur.
Betriiffi111de 1·iirdeminsk ni11g.rn1 ·drag för tillgång som anes i .fiirsta
stycket iiga föreskr(liema i p1111kterna
3 och 4 111ot.11·ara11dc tillii111pning.
0111 moderholag eller ö1·crtag11ndc
förening genom sådan f11sion. som i
28 ~ 3 1110111. första eller andra stycket
avses. öi·crtag<'r patentriitt. h1·r<'.friitt
eller tillgång m· goodwill.1· 1icitui-, .1·kall
rid hcriik11i11g m· 1·iirdc111i11.1·k11i11gsal'(/rag och m· l'ild som citcrstår om·skril'el 111· anska//i1i11g.1Tiirdet ar til/gå11ge11 så anses som om bolagen eller
föreningarna 111gjor1 en ska1tskyldig.
7. 2" Kostnaden för anskaffande av
byggnad, vilken är avsedd för

11i1111dc sryckma giiller i tilliimpliga
delar ockl'li i ji·tiga 0111 rest\·;inkavskrivning.

25
"

6

6. Avdrag l'nligt hestii111111clserna i punk tema 4 och 5 för iii·l'n giiras
fi:ir utgificr fiir t1nskt1fji1i11g m· patentriitt och liknande tidshegriinsad riittighet. Det ;ir lliirvid utan betydelse
0111 rörelseidkaren har fiin·;irvat riittigheten fiir att utnyttja den vid
till\'erkning som han bedriver eller
om han tillgodogör sig r;ittigheten
genom att iiverlt1ta utnyttjandet av
denna till annan. Ocks<i utgificr for
anskaffning a\' hyresriitt och av
varum;irke. firma eller annan r;ittighet av goodwills natur dras al' rnligt
de 111/11111da he.\·tii111111elsema.

7. Urgifrer fiir anskaffande av en

byggnad. so111 iir avsedd fiir anviind-

Senaste lydelse: av förutvarande punkt 5 I%6:72-L
Senaste lycll'lsc 1975:259.
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anviindning i iigan:ns ri.irL'lse. m·drages genom iirliga viirdeminskningsavdrag c11/igt .fiirt'.1krificrna i chww
p1111/.:t. Ar ji·åga 0111 rt'11/ tillfi"il/iga
brggnadcr, 111·seild11 att anv~indas
L'ndast L'lt fatal M. for dock bvgg1wds/.:o.1·111ade11 i sin helhL't 111·c/rag11.1
fiir det ~ir d{1 1111s/.:affi1i11gc11 tig!
rum.

ning i iigarens rörelse. drns m· genom
ärliga viirdeminskningsavdrag. i\ 1·-

clragct bcrii/.:11a.1· enligt c11·s/.:rirni11gspla11 till 1·is.1· 11roco11 .fi'ir är rii/.:nat 111·
hrggmu!cns 11ns/.:ajji1i11g1Tiirtle. Bcrii/.:11i11gm giirs /i·c/11 ilc·n tid1>1111/.:t t/1)
/1rgg1111dc11 har .fi'iriligstiill!s. I _li·tiga
m11 en hyggnad, so111 iir 111'.l'Cdd att
an\·iindas endast ett fötal iir, för dock

tillbehör. som iiro avsedda att direkt

c111.1/.:a/ji1i11gs111gijlcma i sin hdhct
dras a1· det ~1r dii brgg11c11il'l1 ims/.:af
faclcs.
l en byggnads ansk<iffningsviirdc
inriiknas inte lllgificr_li)rs<idana delar
och tillbehiir. s11111 iir a\'scdda att

tjiina byggnadens anviindning för

direkt tjiina byggnadens anviindning

riirelseiindamid. iii·c·11 0111 deras l'iir-

för rörclsdndam{1l (h1-.~gm11/si11rrn

de ingår i det l'id ji1s1ighet.1·taxai11ge11
ji1ststiillda hygg11ads1·iirdet.
I enlighet hiirmed i11rii/.:1111s ej i
1·iirdt't 111· industribyggnad 1·iirde1 m·

wricr). I enlighet hiirmed rii/.:nas
so111 hygg11adsi111·c·11taria i en indu-

tillg{111gar avsedda för den industriel-

skiner. anordningar fiir godstrans-

I byggnads anskaffningsv1irde inriiknas ej i·c'irdet av si\dana delar nch

stribyggnad tillgfogar avsedda fiir
den industriella driften. S<isom ma-

la driften såsom maskiner. anord-

port som t. ex. riils, travcrsbanor

ningar för godstransport som t. ex.

och hissar. heh<illare. stiillningar för

riils. traversbannr och hissar. behid-

lagring e. d .. samt anordningar fiir

lare. ställningar för lagring e. cl.
samt ci heller 1·ärdct m· anordningar

anviindningen av dessa tillg{1ngar
somt. ex. särskilda fundament. Som

för anviindningen av dessa tillgimgar

hvgg1111dsi111·e11tarier rii/.:nas vidare

som t. ex. särskilda fundament. I

ledningar för vatten. avlopp m. m ..

bvgg11ade11s l'iirdc i11rii/.:1111s vidare e;
i·iirdct ar ledningar för vatten.

avsedda att direkt tjäna elen industriella driften. och speciella viirmc-

avlopp m.

anHiggningar.

111 ..

avsedda att direkt

ventilationsanord-

tjäna den industriella driften. eller

ningar och siirskilda skorstenar för

viirde1111· speciella viirmeanliiggning-

avledande av gaser och annat som

ar. vcntilationsanordningar ellc•r siirgaser och annat som alstras vid

alstras vid produktionen. Som hygg11adsi111·c11111ricr i en byggnad som iir
avsedd för affärsiindamiil rii/.:11as

produk tinnen. I l'iirdct m· byggnad

cxempdvis hyllor. diskar eller annan

skilda skorstenar för avledande av

som iir avsedd för affiirsiindamid

hutiksinrcdning. rulltrappor m. m.

i11rii/.:11a.1 cxempdvis ej l'iirclct m·

Tjänstgör en konstruktion, för vil-

hyllor. diskar eller annan butiksin-

ken ett byggnadsviirde !tar faststiillts

rcdning. rulltrappor

vid fastighetstaxeringen. i sin helhet

111. 111.

Tjiinst-
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gör konstruktion, för vilken bygg-

eller till viss del som maskin eller

nadsvärde fastställts vid fastighets-

redskap. såsom kan vara fallet med

taxeringen. i sin helhet eller till viss

oljecisterner och siloanläggningar.

del som maskin eller redskap. såsom
kan varafallet med oljecisterner och

anses en siidan konstruktion som

siloanläggningar, anses viirdet av
sådan konstruktion ej ingå i byggna-

de11.1·: l'iirde.

I fråga om tillgångar, vilkas vilrde
enligt andra och tredje styckemi ej
inräknas i hyggnadem värde. tillämpas i stället de föreskrifter som enligt
punkterna 3 och 4 gälla för be räkning av värdeminskningsm·drag
m. m. för maskiner och andra inventarier i rörelse.
Av punkt 16 fjärde stycket fram;~r. att värder av vissa till marken
höran<.io.. anordningar inräknas i
anskaffningsvlin.\:.-t för byggnad,

byggnadsi111•e11tarier.
Diire111ot
inräknas i amk4Ji1ingn•iirde1 för en
byggnad utgifter för sådana anordningar som är nödvändiga /Dr byggnadens all111iin11a anviind11i11g, såsom
ledning för 1•a1tcn. avlopp. elektrisk
ström eller gas och a11111111 liknande
anordt1i11g. A11skajft1ingwiirde1 _(iir
en fed11ing som iir avseddför så~·iif 1'11
byggnads användning för riirclsciindamå{ som byggnadens allmänna
användning fördelas melfan hyggnadsinl'entarier och byggnaden i förhållande till hur stor del av ledningen
som tjii11ar röre{seiindamålet respektive byggnadens allmänna anviintlning. Ledningen skall dock i sin
helhet hiinfnras tilf hyggnaclsinn'ntarier om wg((rema .for led11i11gc11 till
minst tre fjärdedelar kan anse.1· hänförliga till röre/seiindamålcr. 0111
lilgiftema fiir ledningen till minst tre
fjärdedelar kan ames hänförliga rill
byggnadens allmänna w11·iind11ing
skall led11i11ge11 i sin he/hcr hänföras
tili byggnaden.
I fråga om hygg1111dsin1•e11111rier
tillämpas de föreskrifter som enligt
punkterna 3-5 gälla för maskiner
och andra för stadigl'arandc bruk

avsedda inventarier.

Av punkt 16tredjestyckctframgfir
att 111gifrer fiir vissa till marken
hörande anordningar inriiknas i
anskaffningsvärdet för en byggnad.
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även om de icke ingå i byggnadsvärdet.
Värdeminskningsavdrag för byggnad beräknas pd ett anskaffnings11ärde, bestämt enligt de grunder som
angivas i punkt 3 b sista stycket. Har
byggnad förvärvats tillsammans med
den mark, på vilken den är belägen,
anses så stor del av fastighetens
anskaffningskosmad belöpa ·på
byggnaden, som det vid fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Om den återstående
delen av anskaffningskostnaden för
fastigheten visas mera avsevärt övereller understiga ett skäligt markvärde, får dock det för byggnaden
beräknade värdet jämkas. Till anskaffningsvärdet räknas även de
kostnader för till- eller ombyggnad
som nedlaKts efter förvärvet av byggnaden.

Föreslagen lydelse

Har en byggnad uppförts av den
skattskyldige. är byggnadens anskaffnir.gsvärde den skattskyldiges
utgifter för uppförande av byggnaden. Till anskaffningsvärdet hänförs
även utgifter för till- eller ombyggnad. Har en byggnad förvärvats
genom köp, byte eller därmed jämförligt fång, skall den verkliga utgiften utgöra anskaffningsvärdet. Förvärvades byggnaden tillsammans
med den mark på vilken den är
belägen, anses så stor del av vederlaget för fastigheten - i förekommande
fall efter a1•drag för egendom som
avses i 2 kap. 3 § jordabalken belöpa på byggnaden, som det vid
fastighetstaxeringen
fastställda
byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Vad som
enligt denna beräkning anses belöpa
på byggnaden kan iivcn inne/atta
byggnadsinventarier. Vederlaget för
byggnadsinventarier skall avräknas,
varefter anskaffningsvärdet för byggnaden erhålls. Om den del av vederlaget för fastigheten som enligt denna
beräkning inte anses belöpa på byggnaden jämte byggnadsinventarier visas mera avsevärt över- eller understiga ett skäligt markvärde, för dock
det för byggnaden b.:räknade anskafji1ingsviirdet jämkas. Har åen
skattskyldige el/er niigon, som står
honom nära, vidtagit åtgärder för att
den skattskyldige skall kunna tillgodoräkna sig ett högre arisbffningsvärde än som sy.'1<.s rimligt och kan
det ant~::; att detta har skett för att åt
någon av dem bereda obehörif5, för-
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mån i beskattningsm'.~eende, skall
anskaffningsvärdet i skälig mån jämkas.
Har en investering~fmul e. d. eller
statsbidrag wgits i ampråk för
anskaffning al' en byggnad. skall som
anskafji1ings1•ärde för byggnaden anses den verkliga 11tgiftc11 för bygwwden minskad med det ianspråktagna
beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på a1111at siifl än genom köp,
byte eller därmed jämförligt få11g. far
den nye ägaren göra de viirde111i11sk11i11gsal'drag på byggnaden som slrnlle ha tillkommit den förre ägaren om
denne fortfarande hade ägt byggnaden. Vad nyss sagts gäller också om
el/ moderbolag eller en ö1•ertagande
förening övertar en byggnad frän el/
douerbolag eller en rfrerlåtande förening vid sådan fusion, som ai•st'.\' i

Avdrag för årlig värdeminskning
. av byggnad beräknas enligt a1•skriv11ingsplan till viss procent av anskafl~
ningsvärdet. Procentsatsen för l'ärdeminskningsavdraget
bestämmes
efier den tid byggnaden anses kunna
utnyttjas. Vid denna bedömning
skola beaktas jämväl sådana omständigheter som att byggnadens ekonomiska varaktighetstid kan antagas

komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar. förändringar
med hänsyn till teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och
liknande. Är på grund av särskilda
omständigheter av annan art än nyss
nämnts byggnadens värde för rörelsen begränsat till förhållandevis kort
tid, skall hänsyn tagas även härtill.

28 .~ 3 mom.
Procentsatsen

för 1•ärdeminsk11i11gsavdrag i fråga om en byggnad
bestäms med hänsy11 till den tid
byggnaden anses kunna utnyttjas.
Diirvid skall beaktas äw11 sådana
omständigheter som att byggnadens
am·ändningstid kan antas komma att
röna inflytande av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling. omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Är på grund av
särskilda omständigheter av annan
art än nyss nämnts byggnadens värde
för rörelsen begränsat till förhållandevis kort tid. skall hänsyn tas även
till detta. Sa kan vara fallet exempelvis då fråga är om en byggnad för
utnyttjande av en hegriinsad malmfyndighet eller då en byggnad. som

Prop. 1980/81:68

57

Nui·urande lydelse

Föreslagen lydelse

Så kan vara fallet exempelvis dit
fritga iir om byggnad för utnyttjande
av en bq;riinsad malmfyndight•t clln
dit byggnad. sllm iir bcliigen p;'1
annans grund och som c1111·iincl<'.1 i
ri>relse. \'id nyttjandcriillcns upphörande icke skall lösas av jnrdiigaren.
Skattskyldig for i friiga om byggnad. som iir avsedd alt an\ iindas i
hans rörelse. giira a\'drag inom
avskrirningsplancn - utllm Jiir itrliga viirdeminskningsavdrag - med JO
procent av den p;I planen upptagna
ko.1·r1uulm för ny-. till- eller ombyggnad. i\ 1·clraget fiirdclas med 2 procent lllllier 1·an och ett c11· de fc:m
Jilrsta /)('skaru1ingscire11 riiknat frt111
och med det är del ko.1·111cule11 11edlagrs. Ö\'(·rlätes byggnaden inom
clen1111 tidrymd. för den 11rc cigc1rc:11 pil
mot.1·1·ara11de .1ii111illgoclorcik11a sig de
arclrag som åt<'rsrcl för ii1·crlclrarc11.

iir bcliigcn pi1 annans mark och som
wm'ind.1 i riirclsc. \'id nyttjandcriitlL'ns upphi.iramk i11t1' skall liisas av
jllrdiigarcn.

Utrangeras eller 11C'dril'cs i riirclst:
anviind byggnad. fär avdrag ske för
vad som :1tcrstitr na\·skrivct av
anskaffning.sviirdct. i dt'll mi'1n detta
helopp iiverstigcr vad som i11/!111it rid
avyttring av hygg11c1d.1111af('ri11/ier
o. dyl. i samband med utrangeringen
eller 1'il'11i11ge11.
11. 27 Punkt I ciuomlc stycket av
anvisningarna till 22 ~ iiger 111ot.\\'11ra11d1• tilliimp11i11g hetriiffande inkomst av riirelst:.
16. 2x Kostnadc•n fi.ir anskaffande
av siidana markanliiggningar pii fastighet. avsedd för anviindning i iigarens rörelse. som avses i :1ndr:1 styck:'7
2x

So.:nask lydelse j(J?(i: I0 1J4.
Senast.: lydebe 1%9:3<13.

Skattskyldip f:fr i fr:iµ:1 om 1·11
byggnad. s1im iir avsedd att anviindas i hans riirclst:. göra avdrag inom
avskri\'11ingspl:111cn - utom lll<'d hrliga viirdeminskningsa\'llrag- mt:d l!J
procent av de pi1 planen upptagna
utgi/iema frir ny-. till- t:ller llmhyggnad (pri111iira1·clrag). l'ri111iim1·clr11get
11wdges med 2 procent fi'ir clr riiknat
fr:·1n cirn tidpw1kr dii hrgg11ade11 ella
elen rill- ell<'I" 0111h_l',!!.,!!.dc1 del<'n 111·
brgg1111de11 har fiircligstiillrs. fiirriir1·11s byggnaden c11· c•11 nr iigan'. ft1r
c/0111c tillgodogiirct sig de 11ri111iirc11·clrag som åtcrsrär for dm .fl'irrC' iig<1ren.
Utrangeras e11 i riirelse anviind
hvggnad. for avdrag giiras för vad
s1im [1krst[11" oavskrivet av anskallnings\ iirdct i den m{1n hl'lo11pe1 iiverstiger vad som i11/lr11·r gc1111111 avvttring av brgg1111cfs111111t•rial c. d. i samband med utrangeringen.
11. Punkt

I .1J111ufr stycket av

arl\'isningarna till 22 ~ 1ilhi111pas ocksii bctriiffandc inkllmst av riirclse.
I h. Utgijier för anskaffande av

siidana markanliiggnin!_!ar p{1 fastighet. avsedd fiir anviindning i ii!_!arens
ri>relsc. som avses i andra stycket.
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et, ardragcs genom årliga värdeminskningsavdrag, enligt föreskrifterna i denna punkt. Avdrag medgiFcs
endast för sådan kosmad som
bestritts av den skattskyldige och
avser ar/Jcte, i·ilket utförts under tid
han ägt fastigheten. Ar fråga om rent
tillfälliga anläggningar, arsedda att
anviindas endast ett fåtal år. får
a11skajfni11gskost11aden i sin helhet
awlragas för det i'ir dii anläggningen
anskaffades.

dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdrag medges, om

I anskaffning.n•1/rdct för markanläggningar inräknas kostnaden för
sddana markarbeten genom vilka
marken göres plan eller fast, såsom
röjning m• triid, buskar och annat,
schaktning m· jord- och /Jergmassor,
uppförandet av stödmurar och torrläggning av marken. Till anskaffningsvärdetföres även kostnaden för
rivning av byggnad eller annat som
tidigare funnits på fastigheten. Vidare inräknas i anskajji1ingsvärdn
kostnaden för olika anordningar
såsom vägar, kanaler, hamninlopp
och andra tillfarter. körplaner, parkeringsplatser, fotbollsplaner och
tennisbanor eller diirmed jiimförliga
anläggningar för personal, plante-

inte annat följer ai· ~jätte stycket,
endast för sådana utgifter som har
bestritts av den skattskyldige själv
och endast om utgijierna avser arbeten som har utförts under tid då han
har ägt fastigheten. Avdraget beräknas enligt avskrivning~plan till 5 procent för år räknat av tre fjärdedelar av
an Iiigg ni ngens ans kaff"n i ngsvä rde.
Beräkningen görs från den tidpunkt
då anliiggningen har färdigställts. I
fråga om en anläggning, som är
avsedd att användas endast ett fåtal
år, får dock anskaffningslllgiftema i
sin helhet dras av det år då anläggningen anskaffades.
Till markanläggning hänförs sådant markarbete som behövs för att
marken skall göras plan eller fast,
såsom röjning, schaktning, rivning
av byggnad eller annat som tidigare
har funnits på fastigheten, uppförandet av stödmurar och torrläggning av
marken. Till markanläggning hänförs också olika anordningar såsom
vägar. kanaler, hamninlopp och
andra tillfarter, körplaneL parkeringsplatser. fotbollsplaner och tennisbanor eller därmed jämförliga
anläggningar för personal, planteringar e. d. samt, i den mån de inte
vid fastighetstaxering är att hänföra
till byggnad, även brunnar, källare
och tunnlar c. d.

ringar e. d. samt, i den mån de ej vid
fastighetstaxering iiro att hänföra till
byggnad, även hrunnar. källare och
tunnlar e. d.

Däremot inräknas ej i anskaffni11g.1Tärdet för markanläggningar

Till markanläggning hiinförs inte
sådana anordningar som iir avsedda

59

Prop. 19SO/S1:68
Nuvarande lydelse

Föi·es/agen lydelse

kostnaden för följande slags tillgångar - även om deras värde ingår i det
~·id fastighetstaxeringen fastställda
markvärdet - nämligen anordningar,
avsedda att användas tillsammans
med vissa maskiner eller andra
inventarier i rörelse, eller sådana
inventarier som användas för viss
verksamhet såsom fundament e. d.,
industrispår, traversbanor samt ledningar för vatten, avlopp, elektrisk
ström, gas m. m. Ej heller inräknas
kostnaden för stängsel och andra
jämförliga avspärrningsanordningar. På dessa slags tillgångar tillämpas
föreskrifterna om värdeminskningsavdrag för maskiner och inventarier i
punkt<'rna 3 och 4.

att användas tillsammans med vissa
maskiner eller andra far stadigvarande bruk avsedda inventarier i rörelse
eller sådana inventarier som används för viss verksamhet såsom
fundament e. d., industrispår, traversbanor samt ledningar för vatten,
avlopp. elektrisk striim. gas m. m.
(markinventarier). Till markinventa·
rier hänförs också stängsel och andra
jämförliga avspärrningsanordningar. Anskaffning.~värdet för en ledning som är avsedd för såväl den på
fastigheten bedrivna verksamheten
som en byggnads allmänna användning fördelas mellan markinventarier
och byggnaden i förhållande till hur
stor del av ledningen som tjänar den
på fastigheten bedrivna verksamheten respektive byggnadens allmänna
användning. Ledningen skall dock i
sin helhet hänföras till markinventa·
rier om utgifterna för ledningen rill
minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till den på fastigheren bedrivna verksamheten. Om wgifterna till
minst tre fjärdedelar kan anses hänforliga till byggnadens allmänna
användning skal/ ledningen i sin helhet hänföras till byggnaden.
I fråga om markinventarier tillämpas de föreskrifter som enligt punkterna 3-5 gäller för maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier.
Har en investerings/ond e. d. eller
statsbidrag tagits i anspråk för
anskaffning av en markanläggning.
skall som anskaffningsviirde för
markanläggningen anses den verkliga utgiften för markanläggningen
minskad med fvra tredjedelar av det
ianspråktagna beloppet.
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I a11skajfning.1Tärdet för markanläggningar inräknas ej heller kostnaden för sådana anordningar, som
ingå i det l'id fastighetstaxeringen
åsatla marki·iirdct, såsom ledningar
för rallen, aFlopp, elektrisk strr)m,
gas m. m. samt andra där111ed jämförliga anordningar som iiro nö1friindiga för en byggnads allmänna
mll'ändning. Vid heriikning al' 1·iirde111insk11i11gsavdrag skall 1•iirdet av
dessa slags anordningar inräknas i
avskril't1ings111ulcrlaget för byggnad.
Dock gäller att, 0111 på samma fastighet kostnaden för de ledningar som
avses i detta stycke Fid sammanläggning med kostnaden för sådana ledningar som m·ses i närmast föregående stycke kan antagas understiga en
fjärdedel ar det sammanlagda kostnadsbeloppet får ledningarna, även
de i dctla stycke å.1)jiade ledningarna

få i avskrivni11g.1·hiinseende hänföras
till maskiner och inventarier enligt
niistföregående stycke. Vid det omvända förhållandet skola ledningarna i sin helhet hänföras till avskrh·nings1111dcrlagct för byggnad.
A l'lirag rnligt första stycket för
årlig 1·iirde111imkning m· markanläggning beräknas enligt avskrivningsplan på ett avskrivningsumlerlag, som m01s1•arar tre fjärdedelar lll'
anskafji1i11gsl'iirdet. A vdraw:t utgör
for år räknat 5 procent m· aFskrivningsundcrlaget, oavsett om anläggningens varaktighets/id iir längre eller
kortare än tjugo år.
Har rörelsefastighet övergått till
ny ägare på annat siitt iin genom köp.
hyte eller därmed jämförligt fång.
får den nye ägaren tillgodoräkna sig

Övergår en rörelsefastighet till en
ny ägare på annat sätt iin genom köp.
byte eller därmed jiimförligt fäng.
för den nye ägaren göra de värde-
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viirdeminskningsavdrng
de
för
markanliiggning på fi1.\"/igh!'tcn som
skulle ha tillkommit förre iigaren.
om denne fortfarande iigt fastigheten. /-for diirm101.fi1s1ighell'll. ii1'<'rg1/11
till ny iigare genom köp. byte eller
diirmed jiimförligt föng. för iiverliitaren giira avdrag för \'lid som kl'ilrsliir
Oll\'Skrirer i hcska1111i11g.1·a1·.\'('Cll1fr lll'
ll\'skrir11ings1111derlaget.
Vad nu
sagts om om·.1·/.:.rire1 resfl·iirdc 1iffii111pas iiven niir den på fastigheten
bedrivna rörelsen 11edliigg<'.1· och fastighetens
markanHiggningar pi1
grund diirav sllkna viirde för fastighetens iigare.

minskningsa\'drag fiir markanliiggning som skulle ha tillknmmit den
förre iig:iren. om dennL' fprtfarnmk
llllile iigt fastigheten. \'lid 11r.1·1 sllgfs
gii/ler ocksll 0111 c11111odcrhnlllg ella
<'11 iircr1agll11dc .fi'irc11i11g iin'r/llr <'11
/i1s1ig/ie1 ji·ii11 t'lf dottcrholag eller <'Il
iil·erlilillnd!' fiircning 1·id s1idw1
fi1sio11, so111 a1·s1's i ]8 ,(' 3 1110111.
Ö1·ag1/r l'll .fi1s1ighe1 till en nv
iigare genom köp. byte eller diirmed
_jiimfiirligt fong. f;ir iiverl;'1taren det
1lr dci iirerliltl'lsc11 sker göra a\'drag
fiir den del m· d!'t a1·skrir11i11gsl>llra
a11skaffi1i11g.1·1·iird!'t.flir rilkct han inre
1idigllrt' llllr 11wdge11s m·dmg. Vad nu
sagts giilla iiven niir den pit fastigheten bedrivna rörelsen liiggs ned och
fastighetens markanliiggningar p:i
grund diirav saknar \'iirde för fastighetens iigare.

till 30 ~
1. 2'' Vid beriikning av nettointiikt av försiikringsriirelse sPm dri\'its a\·
lilförsäkri11g.1·c111s1111! skall följande iakttagas.
Som hruttointiikt upptages intiikt av kapital- och fastighetsförvaltning med
undantag av den del av intiikten som belöper pi1 pensionsfi\rsiikrinµar. ,·ilka
anstalten meddelat direkt eller meddelat i iiterförsiikring iit inliindsk
försiikringsanstalt.
Som bruttointiikt upptages iiven
Som brnttointiikt upptages iiven
vinst vid fi.irsiiljning av eller vid
vinst \'id fiirsiiljning av eller \'id
uppskrivning av viirdet av annan
uppskrivning av \'iirdet av annan
tillgang iin inventarium eller för
tillgimg iin in\'entarium elkr för
stadig,·arande bruk i röreben avsedd
stadigvarande bruk i riirelsen avsedd
fastighet. I hruttointiikten upptages fastighet. Vidforsiilj11i11g 111·fi1s1igh1•1
som 111giir 0111sc'if111i11g.1·1illgcl11g i .fi'irvidare hyresviirde av fastighet. som
använts i fiirsiikringsrörelscn. I !ar siikri11gsriirt'lse11 sk11ll 1ll111kr I .fjiirdc
slrckcl a1· a111·i.rni11gamll till 28 ::i
livförsiikringsanstalt hos utliindsk
tillämpas. I bruttointiikten upptages
försiikringsanstalt i1terförsiikrat direkt meddelad eller i i1terförsiikring
vidare hyrcsviirde av fastighet. som

~· 1 Senaste lydelse 1%9:7-N.

62

Prop. 1980/81 :68
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

åt inländsk försäkringsanstalt meddelad annan försäkring än pensionsförsäkring uta11 att hos sig behälla
premiereserven. anses som ränteintäkt ränta på vän.Jet av återförsäkrarens unsvarighet enligt den räntefot
som legat till grund för premieberäkningen.

använts i försäkringsrörelsen. Har
livförnäkrlngsanstalt hos utländsk
rörsäkringsanstalt återförsäkrat direkt meddelad eller i återförsäkring
åt inländsk försäkringsanstalt meddelad annan försäkring än pensionsförsäkring utan att hos sig behålla
premiereserven. anses som ränteintäkt ränta på värdet av återförsäkrarens ansvarighet enligt den räntefot
som legat till grund för premieberäkningen.
Från bruttointäkten får avdragas dels ränta på gäld, dels, i fråga om
fastighetsförvaltning, annan enligt 25 § avdragsgill omkostnad för fastighet,
dels förlust vid försäljning av annan tillgång än inventarium eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet, dels belopp varmed värdet av
,11rnan tillgång än inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen avsedd
fastighet enligt denna lag nedskrivits, dels 5 procent av vad som återstår av
bruttointäkten efter avdrag enligt detta stycke.
I fråga om individuell livförsäkring, individuell annan personförsäkring
och gruppförsäkring får i varje sådan verksamhet för sig, sedan avdrag
åtnjutits enligt föregående stycke, från återstående bruttointäkt göras avdrag
med belopp motsvarande för varje direkt tecknad personförsäkring, som
icke är pensionsförsäkring, 3 promille av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 §
Jagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring fastställts för januari
månad under taxeringsåret. Avdraget skall för varje försäkring beräknas till
helt krontal så, att öretal bortfaller. Som en försäkring anses dels alla
individuella livförsäkringar, som samtidigt tecknats på samma persons eller
samma personers liv, dels alla andra individuella personförsäkringar, som
samtidigt tecknats med samma person som försäkrad, dels samma persons
alla gruppförsäkringar som han har inom en och samma grupp. Sammanlagt
avdrag enligt detta stycke får icke överstiga återstående bruttointäkt av den
verksamhet till vilken avdraget hänför sig.
Avdrag får icke ske för sådan ränta på återbäringsmedel som tillkommer
försäkringstagare.

till 35 §
1. :io A 1·y1tras jordbruksfastighet
1. Skall viss del av vederlaget vid
eller fastighet, som i11gå11 i den skatt- a~·yttring av f<L~tighet enligt punkt JO
skyldiges rörelse, skall, såvida viss av anvisningarna till 21 §. p1mkt 4 av
del av vederlaget enligt punkt 4 av anvis11ingarna till 24 § eller punkt 1
"' Scna~te lydelse I976:3·f1.
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*

anvisningarna till 21 eller punkt
av anvisningarm• till 2H !i Wgör imiikr
a1· jordbruksfastiglret eller rörelse.

av

;111visningarna till 2:-:

*

1a.1 11/lfl so111

intäkt av .fäsrigfl<'l t.::ller m· riirebe.
medriiknas i111c denna dd av veder-

denna del av vederlaget icke med-

laget vid beriikning :1v realisati1)11s-

riiknas vid beriikning av realisations-

vinst.

vinst.
till 36 ~
2 a. Skall \"id heriikning av reali2. a. -''Skall vid beriikning av reasationsvinst p{1 grund av avyttring av
lisationsvinst på grund av avyttring
fastighet vederlaget fiir viss del av
av fastighet vederlaget för viss del av
fastigheten upptagas som intiikt av
jordbruk.\fasrigliet eller rörelse (jfr
punkt I av anvisningarna till 35 *)för
i omkostnadsbeloppet icke inräknas
kosmad som hiinför sig till si1dan del
av fastigheten och som vid inkomst-

fastigheten fas 11p11 som intiikt a1·
j(1.1·1ight'I eller m· rörelse ( ifr punkt I
av anvisningarna till 3:i
for i
omkostnadsbeloppet i11t1' inriik nas
lllRi.fi som hiinför sig till <ldan del av

taxeringen behandlats enligt regler-

eringen har behandlats enligt regler-

na för maskiner och andra inventari-

na för maskiner och andra f("ir s1adig-

er.

1·11rmule bruk arsedtla inventarier.

Som

förbättringskostnad

enligt

*)

fastigheten

Som

sum

vid

inkLimsttax-

förbiittringskostnad

enligt

punkt I riiknas iiven kostnad. som

punkt l riiknas iiven k1istnad. som

under tid. dä intiikt av avyttrad

under tid. di1 intiikt av avyltrad

muwn fastighet eller i förekomman-

fastighet eller i förekommande fall

de fall del diirav beriiknats enligt

del diirav liar beriiknab enligt 24

*

24 2 eller 3 mom .. har nedlagls pli
reparation och underh:'1ll av fastighe1en eller fastighetsdt:len. i den mi\n
den avyttrade egendomen p:'\ grund
därav vid avyttringen befunnit sig i
hiittre skick iin vid förviirvet samt
kostnad för reparation och underhåll
för vilken avdrag inte medges på

*2

t:llcr 3 mom .. har nedlagts pfl reparation och underh[ill av ra,tigheten
eller fastighctsdelen. i den 111{111 den
avyttrade egendomen pf1 grund diirav vid avyttringen har befunnit sig i

biil!re skick iin vid fiirviin·et. samt
kostnad för reparation och umlerli:'11l
för vilken avdrag inte medges pt1
~

2 mum.

grund av föreskrifterna i 25 ~ 2 mom.

grund av föreskrifterna i 2:i

första stycket b) eller c) och för

första stycket b) eller c) och för

vilken bidrag ej utg:ltt. Förbiittrings-

vilken bidrag ej Ilar utgf1tt. Förbiitt-

p{1

ringskostnad. som ime har uppförts

avskrivningsplan. och med forhiitt-

p<°1 avskrivningsplan. och med för-

kostnad.

som

icke

uppförts

ringskostnad jämförlig reparations-

biit!ringskostnad _jiimförlig rcrara-

eller undcrh{11lskostnad får dock

tions- eller underh{tllskostnad för

inräknas i omkostnadsbeloppet en-

dock

dast för år då de nedlagda kostnader-

endast för i1r lEt de nedlagda ktistna-

31 Lydelse

enligt prop.

llJ~ll.'~ I :32.

inr~iknas

i omki)stnadsbelorpL'l
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na uppg{1tt till minst -~ 11011 krnmir.
Kostnad enligt jiircg1/c·11t!e .1/rck<'.
som uppförts pii avskrivningsplan.
skall normalt ansö nedlagd det iir di'i
kostnaden uppförts p;i planen. I
andra fall skall slidan k1>stnad normalt anses 11L'dlagd niir faktura eller
riikning nh~illits. varav fra111g{1r vilket arbete som utfiirts.

derna har uppg;"\tt till minst 3 0110
krllnor. Kllstnad. s11111 !tar uppfiirts
pi1 a\·skri\'11ingspla11. skall nllrmalt
anses nedlagd det [ir da kostnaden
!tar uppfi.irts p;i planen. I andra fall
skall s;'1dan kostnad normalt anSL'S
nedlagd niir faktura elln riikning !tar
erhiillits. varav framgiir vilkd arbete
s11m !tar utförts.
Har .Jl1s1igltct l'Clri1 fiircmi'il fiir
_hirhc'irrri11grnrhe11· eller t!iin11ed jii111.fi'irligt rer1arcui1111s- dia 1111daltclllsarhc1c i iig11f'l'11s hrgg1111dsriirl'lsc
skall - 111l'd iak11c1ga11de al' dl'
/JCgrii11.rni11g<1r so111/1t1r1111gcus i.fi'ircgcrt'llde s1_1•c·k<' -som fl:irbc'it1ri11gskos111c1d riiknw· d1·1 hclo11p ro111 c11lig1
riu11kr 3 lr<'dic s1rckl'I m· a111·is11i11g11r1111fil!27 .~!tar lag ils upp so111 i111iik1 i
riirclscn f}{f gnmd a1· hrp,gnadrnrbl'te/.
Om kl1stnadsbL' il1ppet
minskas med viinkminskningsa1·drag m. m .. sPm belöper p~I tid före
avvttringen av fastigheten. s;lsom
avdrag p;'1 grund a\· avyttring av
skog. a\'Clrag fiir viirdeminskning av
annan naturtillgi\ng eller för drdcminskning av tiickdikl'n elln andra
markanliiggningar (jfr p1111k1emll I,
4. 7 och <)av anvisningarna till 22 ~
samt /'llllklcma l. 8 oclt I 6 av
anvisningarna till 24 ~). Pa samma
s{itt
skall
om k11stnadsbei< 1ppet
minskas med a\'Clrag för viirdeminskning av byggnad m. m. (jfr {Jllltk1cr11a 3 och -I a\' an\·isningarna till 22 ~.
1n111k1cnw 2 a. 2 h oclt -I av anvisningarna till .::'5 ~ sa1111 pu11k1l'm11 7
och 16 av a11\isningarna till 29 *L
dock inte fiir i1r dit a\'Clragct hllr
undl'rstigit :; ()()() kronor. Om kost-

Omk11stnadsheloppet
skall
minskas mc·d 1·iirde111inskningsavdrag m. m .. Sl.lm belöper p;"i tid fl.!re
<11·yttringen al' fastigheten. si'tsom
avdrag JXl grund a1· a\·vttring av
skog. avdrag för viirdeminskning av
annan naturtillgiing eller för l'iirdeminskning av tiickdiken eller andra
markanliiggningar (jfr ptlllkf -I .fjiirde-sjiirtc srydow och 11w1k1 7 av
anvisningarna till 22 *samt punkt l<i
fc1/l/e oclt sjiillc .1·1yckrna al' anvisningarna till 29 *l· P[1 samma siitt
skall omkostnadsbeloppet minskas
nlL'd avdrag för viirdeminskning a\'
byggnad m. m. (jfr f}{{llkt 3 lredie
s1yckc·1 och pu11k1 -I tn·die s1yck1·1 av
anl'isningarna till 22 *·punkt 2 och
punkt 3 a11drc1 s1yckt•1 av anvisningarna till 25 oclt flllllkl I 6.ffiirdc s1rckn
a\· anvisningarna till 24 *).dock inte

*
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för år dä avdraget understigit 3 000

nadsbcloppet skall minskas iivcn

kronor. Omkostnadsbeloppet skall

med belopp varmed fastigheten har

minskas även med belopp varmed
fostigheten avskrivits i samband med

avskrivits i samband med ianspråktagande av investeringsfond e. d.

ianspriiktagande av invcsteringsfond

e. d.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall fastighl't. som förvärvats före
år 1952. anses förvärvad den I januari 1952. lngängsvärdet skall därvid anses
utgöra 150 procent av fastighetens taxeringsviirdc för <lr 1952. I liinsyn skall
vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag som belöper pi\ tid
före {ir 1952. Dock far det vid förviirvet erlagda vederlaget för fastigheten
upptagas som ingångsviirde, om den skattskyldige kan visa att köpeskillingen
överstiger 150 pr()(;ent av taxeringsvärdet för {ir 1952. Fanns taxeringsvärde
ej åsatt för i'1r 1952, for motsvarande värde uppskattas med ledning av
taxeringsvärdet för fastighet. i vilken den avyttrade egendomen ingått, eller
närmast därefter åsatta taxeringsvärde.
Har fastighet vid avyttringen innehafts mer iin tjugo år för den
skattskyldige vid vinstberäkningen som ingängsvärde upptaga ett belopp
motsvarande 150 procent av det taxeringsvärde, som gällde tjugo år före
avyttringen. Har taxeringsvärdet åsatts vid fastighetstaxering som verkställts
år 1970 eller senare fär dock som ing<'mgsvärde upptagas endast 133 procent
av taxeringsvärdet. Om ingtmgsvärdet beriiknas med ledning av det
taxeringsvärde som gällde tjugo år före avyttringen. skall hänsyn vid
vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på
tidigare år än tjugo ;lr före avyttringen. Fanns taxeringsvärde ej åsatt tjugo t1r
före avyttringen. får motsvarande värde uppskattas på siitt angives i femte
stycket sista meningen.
I Iar avyttrad fastighet förvärvats genom arv eller testamente eller genom
bodelning i anledning av makes död, för den skattskyldige, i stället för
köpeskilling eller motsvarande vederlag för fastigheten vid närmast föregående köp. byte eller därmed jiimförliga fång eller i stället för ett med ~töd av
förcgi1ende stycke framriiknat viirdc, som ingångsviirde upptaga 150 procent
av fastighetens taxeringsvärde året före det år då dödsfallet inträffade eller
motsvarande i arvsskattehänsccnde gällande värde, förutsatt att dödsfallet
ägt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter år 1970 för dock som
ingångsvärde upptagas endast 133 procent av taxeringsvärdet eller motsvarande i arvsskattehänseende giillandc värde. Fanns taxeringsviirdc ej åsatt
året före det f1r dt1 dödsfallet inträffade, får motsvarande värde uppskattas på
sätt som angives i femte stycket sista meningen. Har ingångsvärdet upptagits
med stöd av bestämmelserna i detta stycke. skall hänsyn vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare år iin året före
dödsårct.
5 Riksdugen 1980181. I sam/. Nr Mi. Bil. A
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Bcriiknas ingångsvärdet med ledning av taxcringsviirde skall. såvida viss
del av taxeringsvärdet avser egendom som i kostnadshiinseende hiinförts till
maskiner och andra inventarier i jordhruk eller rörelse (jfr punkt I av
anvisningarna till .35 §). taxeringsviirdct reduceras med den del diirav som
kan anses belöpa pa egendom av nyss an_givct slag. Sädan reducering skall
dock icke göras om mindre iin 25 procent av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten belöper p<t egendom. som vid hcrtikning av viirdcminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier.
Skall taxeringsvärdet reduceras enligt förcg{1ende stycke iakttages följande. Har taxcringsviirdet äsatts tidigare än vid 1975 ttrs fastighetstaxering.
skall taxeringsviirdet reduceras med sä stor del diirav som vederlaget för
egendom. som vid beriikning av viirdcminskningsavdrag hiinföres till
maskiner och andra inventarier. utgör av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten. Vad nu sagts gäller i"ivcn om taxeringsvärdet ?tsatts <'tr 1975 eller
senare. dock att vid beriikningen skall bortses från den del av vederlaget vid
avyttringen som belöper pil egendom som enligt 5

*5 mom. är undantagen

fr{m skatteplikt. Kan den skattskyldige visa att den andel av taxcringsviirdct

som kan anses belöpa på egendom. som vid beriikning av viirdeminskningsavdrag hiinföres till maskiner och andra inventarier. iir mindre iin den andel
av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten som kan anses belöpa på
egcnck1m av nu angivet slag. får dock taxeringsvärdet reduceras p{1 grundval
av förhållandena vid fastighetstaxeringen.
Det fiir fastigheten g;illamk ingi'mgs\·iinkt

nm dL't inte' har hniik11:1ts

enliµt t rettnmk stycket sista mc·ni ngen - li ksllm de fiirhiitt ringsk, 1stnadn nch
diirmcd libtiillda hclllpp fiir \·ilka a\·drag f<ir ske samt de \'iirderniil';kningsavdrag och andra belopp som skall minska omkostnadsbeloppet skall i den

!i nedan r:iknas nm lllL'd hiinsyn
till fiiriindringarna i dt't allmiinna prisl:iget ( prisut\'ecklingen) u1Hkr dL·n tid
d{1 fastighetL'n har innL·hafts.

omfattning som anges i punkterna

11

a och

'1

Omräkningen sker med ledning av en indexserie, grundad pti konsumentprisindex. Riksskatteverket fastställer årligen omriikningstalen.
Har <t\')'\tring a\' fastighet omfattat byggnad. som i hu\'11dsak iir aYsc'lhl att
andndas för bostadsiindamM och som vid a\Vtlringstillfallet \aril clk:r h<irt
vara ;isat! ett taxerat hyggnads\·iirdt• a\· liigsl 111 llilil kn>nnr. anlr;iges
vtterli.!.!arc ett belopp av 3 llllll kn.1nor fiir \·ark p;ibiirjat kak·ndnitr fiire
taxeringsåret som hostadshyggnaden under innchavsticlen lunnits pa fastigheten. Om det taxerade byggnadsvärdet inte uppgi\tt eller bort uppgii till
10 000 kronor. avdrages 3 OllO kronor för varje pt1bi.irjat kalt'mkriir under
innehavstiden som byggnaden utnyttjats till stadigv<1rande bostad. Avdrag
medges inte för tidigare år iin år 1952 och inte heller fiir senare ~tr iin iir 191-10.
Finns på fastigheten mer iin en bostadsbyggnad bcriiknas nu avsett avdrag
endast för fastighetens huvudbyggnad. Sker vinstbt•riikningcn med utg~ings-
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punkt frän taxeringsviirdct tjugo [ir forc avyttringen enligt sjiitte stycket ovan
eller frtin taxeringsviirdct året fiirc dödsfallet enligt sjunde stycket ovan eller
motsvarande viirden. for avdrag enligt ddta stycke ej ske för tidigare f1r iin
tjugo år före avyttringen eller ~lrct före dödsfallet. Om bostadsbyggnad rivits
eller fiirstiirts genom brand eller liknande. skall avdrag enligt detta stycke
medges i"ivcn för tid d~I denna byggnad funnits pf1 fastigheten. om den
skattskyldige inom ett {1r igi111gsatt arbete med att uppföra ersiittningsbyggnad. Om en bostadsbyggnad under mer iin ett {ir tagits i anspråk
huvudsakligen för annat iindamt1l iin bostadsiindamiil medges avdrag enligt
detta stycke endast for tid dii byggnaden diircftcr i1ter utnyttjats huvudsakligen för bostadsändamtil.
Vinstberäkning pä grund av avyttring av del av fastighet ~kall grundas på
fiirhiillandena pii den avyttrade fastighetsdelen. Om den skattskyldige så
önskar skall dock så stor del av det för hela fastigheten beräknade
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdcminskningsavdrag m. rn. - anses belöpa på den avyttrade delen som vederlaget för
fastighetsclelen utgör av fastighetens hela viirde vid avyttringstillfället. I sist
avsedda fall skall. om den skattskyldige iinskar det och värdet av skogen och
skogsmarken p:I den avyttrade fastighctsdclen är mindre än 20 procent av
värdet av hela fastighetens skog och skogsmark. omkostnadsbeloppet inte
minskas med avdrag pt1 grund av avyttring av skog. Om den avyttrade delen
avser en eller ett fåtal tomter avsedda att hcbyggas med bostadshus och
vederlaget iir mindre än 10 procent av fastighetens taxeringsviirde, för vidare
ingångsviirdet pi1 den avyttrade fastighetsdelcn utan siirskild utredning
beriiknas till I krona per kvadratmeter. dock ej till högre belopp än
köpeskillingen.
Vad i de tre första meningarna av föregående stycke föreskrivits giiller i
tillämpliga delar iiven vid marköverföring enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988).
Har den skattskyldige erhållit sådan engångsersättning som avses i punkt 4
andra stycket av anvisningarna till 35 ~- skall så stor del av det för hela
fastigheten beriiknade omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat
med värdeminskningsavdrag m. m. - anses belöpa på den del av fastigheten
som ersättningen avser. som eng[mgscrsättningen utgör av fastighetens hela
värde vid tiden för upplåtelsen eller inskränkningen i förfoganderätten. Vid
bedömningen av om omkostnadsbeloppet skall minskas med avdrag på
grund av avyttring av skog gäller vad som är föreskrivet i fråga om del av
fastighet.
I far den skattskyldige under innchavstiden avyttrat del av fastighet skall
hiinsyn tagas härtill vid beräkning av det omkostnadsbelopp som fär avdragas
vid vinstberäkningen i anledning av avyttring av äterstoden av fastigheten.
Kan utredning icke förebringas om den andel av omkostnadsbeloppet - i
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förekommande fall minskat med

v~irdeminskningsavdrag

m. m. - för

fastigheten. som belöpt på den avyttrade fastighetsdelen, skall denna andel
anses ha motsvarat hälften av erhållen ersättning för fastighetsdelen.
Andelen skall dock i intet fall anses överstiga omkostnadsbeloppet - i
förekommande fall minskat med värde111inskningsavdrag 111. 111. - för hela
fastigheten omedelbart före avyttringen av fastighetsdelcn.
Vad i föregående stycke föreskrivits iiger motsvarande tilliimpning om den
skattskyldige under innchavstiden erhållit engångsersättning som avses i

*·

punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 35
Har den skattskyldige under
innehavstidcn avstått från mark genom marköverföring enligt fastighctsbildningslagcn ( 1970:988), skall omkostnadsbeloppet på i\terstodcn av fastigheten anses ha minskat med så stor del av omkostnadsbeloppet fiir den tidigare
avstådda marken som ersättningen i pengar utgjort av det totala vederlaget
för marken.
Beräknas omkostnadsbeloppd vid den slutliga avyttringen med ledning av
ett taxeringsvärde som åsatts efter det att delavyttringen, markupplåtelsen
eller marköverföringen m. m. ägt rum. äro bestämmelserna i de två
föreg{iende styckena icke tillämpliga.
Kostnad för förbättringsarbcte el-

Kostnad för förbättringsarbetc el-

ler därmed jämförligt reparations-

ler därmed jämförligt reparations-

och

oeh underhållsarbete för vilket försäkringscrsiitlning eller annan skadeersiirtning har utgått beaktas, såvida
ersättningen inte räknas till skattepliktig inkomst enligt denna lag, vid
beräkning av realisationsvinst endast
i den mån kostnaden har överstigit
ersättningen. Har sådan skattefri
ersättning uppburits med större
belopp än det som har gått åt för
skadans avhjälpande giiller följande.
Fastighetens ingångsvärde, omräknat enligt tionde stycket till tiden för
skadctillfället, minskas med skillna-

underhållsarhetc,

för

vilket

ersättning på grund m· skacleförsiikring utgått, beaktas icke vid beräkning av realisationsvinst i vidare mån
iin kostnaden överstigit ersättningen. Har ersättning på grund av
skadeförsiikring uppburits med större belopp än det som giltt f1t för
skadans avhjälpande giiller följande.
Fastighetens ingfrngsviirde, omräknat enligt tionde stycket till tiden för
skadetillfiillet, minskas med skillnaden mellan ersättningen och kostnaden för skadans avhjälpande. För tid
efter skadetillfället ligger återstoden
av det omräknade ingångsvärdct till

den mellan ersättningen och kostna-

grund för omriikning enligt tionde

efter skadetillfället ligger återstoden

stycket.

den för skadans avh jälpandc. För tid
av det omräknade ingångsvärdet till
grund för omriikning enligt tionde
stycket.

Avyttrar delägare i fåmansföretag eller honom närstående persern fastighet
till företaget får vid vinstberäkningen fastighetens ingångsvärde icke
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beräknas p~l grundval av taxeringsvärde enligt sjiitte och sjunde styckena. Ej
heller får omräkning göras enligt tionde stycket eller tilliigg göras enligt tolfte
stycket. Riksskattcverket får medge undantag från bestämmelserna i detta
stycke om det kan antagas att avyttringen skett av organisatoriska eller andra
synnerliga skiil. Mot beslut av riksskatteverket i siidan fråga får talan icke
föras.

2. c.>2 Vid avyttring av egendom

2 c. Vid avyttring av egendom
~

som avses i 35 § 4 mom. iakttages

som avses i 35

följande. Har den skattskyldige tidi-

följande. Har den skattskyldige tidi-

gare åtnjutit avdrag för värdeminsk-

gare 111edgct1s avdrag för värde-

ning eller dylikt av egendomen.

minskning

minskas omkostnadsbeloppet med
sådant avdrag. i den män vid avytt-

minskas omkostnadsbeloppet med

e. d.

4 mom. iakllas

av

egcndo1i1en.

sådant avdrag i den män vid avytt-

ringen Mervunna avsk;ivningar icke

ringen återvunna avskrivningar ime

skola upplagas som intäkt av jord-

skall ws upp som intiikt av jästighet
eller av rörelse. Viirdeminskni11g.1·a1·-

bruksfastighet eller rörelse. Vad som
förstås med i heskattningsavscende
åtnj11tet

viirdeminskningsardrag

framgår m· 29 .9 I

1110111.

andra styck-

et.

drag, som den skattskvldige har
yrkat, skall anses medgil·et i den mån

det har medfi>rt aff den taxerade
inkomsten hur beriiknat.1· till liigre
belopp än annars skulle ha skctl eller
medfört en ökning

cl\'

förlust som

berättigar till a1y/rag enligt hcstämmelscma i lagen ( 1960:631 om rälf till
förlust11tjiim11ing
inkomst.

till 41

J .33 Inkomst av jordbruksfastighet
eller rörelse skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. För
skattskyldig. som haft ordnad bokfö-

t'id taxering Jdr

*

l. Inkomst av jordhruksfastighet
eller rörelse skall beriiknas enligt
bokföringsmiissiga grunder. För
skattskyldig som har haft ordnad

ring, skall beräkningen av inkomst

bokföring

~kc

inkomst ske pi1 grundval av hans

på grundval av hans bokföring

skall

beräkningen

av

med iakttagande av bestämmelserna

bokföring med iakttagande av be-

i denna anvisningspunkt. Vid inkomstberiikning enligt bokförings-

stiimmclserna i denna anvisnings-

mässiga grunder tages hänsyn till in-

bokföringsmässiga grunder tas hän-

och utg[1ende lager av varor. däri

syn till in- och utg}tende lager av

.<c Senaste lydelse J<J76:3.J3 .
.<.1 Scna,tc h·dcl'c l <J7l):ll 12.

punkt. Vid inkomstberäkning enligt
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inbegripet djur_ rämaterial, hel- och
halvfabrikat m. m., samt till ford-

varor, diiri inbegripet djur. ramaterial. hel- och halvfabrikat m. m .. till

ringar och skulder. Som värde av

pågtlende nr/>etrn samt till fordrings-

ingäende lager, fordringar och skul-

och skuldposter. Viirdct

der skall därvid upptagas viirdet av

lager, pågdcnde arbeten samr ford-

närmast föregående beskattningsårs

rings- och sk11ldpo.1·1t'r hcstiims med

utgående lager, fordringar och sk11l-

hänsyn till förhållanclrna vid heskart-

der. Bestiimmelserna i 41 §om lager
ja i varvsrörelse tilliimpas iiven i
fdga om skepp eller skeppsbygge,
på vilket den skattskyldige utfört
eller avser att utföra arhete i icke
oviisentlig omfattning. utan hinder
av att den skattskyldige avyttrat
skeppet eller bygget. Vad nu föreskrivits gäller dock endast intill dess
skeppet eller skeppsbygget levererats till förvärvaren. Vad som avses
med skepp framgår av sjölagen
(1891:35 s. 1).

ningsårcts utgilng. Som viirde av

111·

ulgil<'lule

ingt1ende lager. påg1k11cle arhNen

samt fordrings- och skuldposra ws
upp värdet av närmast föregaende

beskattnings{irs utgiiende lager. på-

gående arhetm samt f(mlrings- och
skuldposter. Bestiimmelserna i 41

~

om lager får i varvsrörelse tilliimpas
även i fråga om skepp eller skeppsbygge. på vilket den skattskyldige

har utfört eller avser att utföra arbete i ieke oviisentlig omfattning. utan
hinder av att den skattskyldige har
avyttrat skeppet eller bygget. Vad
nu föreskrivits gäller dock endast
intill dess skeppet eller skeppshygget
har kvererats till förvärvaren. Vad
som avses med skepp framgtir av
sjölagen (1891:35 s. I).

*

Inkomst av annan fastighet som avses i 24 I eller 3 mom. för heriiknas
enligt bokföringsmässiga grunder p{1 sätt anges i föregående stycke. Har
skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst av annan fastighet
enligt bokföringsmässiga grunder. skall den skattskyldige även för niistföljande beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana grunder om bestäm-

*I eller 3 mom. är tillämpliga det !het. I fraga om fastighet som
*3 morn. gäller dock vad som sagts i förcgäende stycke endast i den
mån annat inte föl_jer av 24 3 mom. och 25 * 3 mom.
melserna i 24

avses i 24

~

Har det bokförda resultatet påver-

Ilar det bokförda resultatet p<1ver-

kats av att bland intäkterna tagits

kats av att bland intiikterna har tagits

upp belopp. som inte skall beskattas
såsom inkomst, eller uteslutits he-

upp belopp. som inte skall beskattas

som inkomst. eller uteslutits belopp.

löpp. som hort medräknas, eller

som borde ha mcdriiknats, eller

bland kostnaderna tagits upp belopp

bland kostnaderna har tagits upp

som inte är avdragsgilla vid inkomst-

belopp. som inte är avdragsgilla vid

beräkningen, skall resultatet juste-

inkomstberiikningen, skall rcsulta-

Prop. 1980/81 :68

71

Fiires/agen lydelse

N11rnmnde lydelse
ras så att det kan Higgas till grund för

tet justeras s{1 att det kan läggas till

inkomstheräkningcn enligt denna

grund för inkomstberiikningen en-

lag.

ligt denna lag. J de fall resultat('( har

f}{lt'erkats m· alt lager. pågående
arbetm eller fordringspost har tagits
11pp 111ed för fågt belopp eller sk11/dposr med för h6gt belopp skall dock
pä yrkande av den skattskyldige justc·ring lll" det lwkjörda resulratet
11nderlåtas i den män det iir 11ppenbart art denne - i överensstii111111el.1·c
med reglerna för inkomstbcriikning i
denna lag - genom dispositioner i
hokslwct aFsccndc nämnda tillgångsoch skuldpo.1"/t'r eller genom större
a\'skriv11i11gar pä a11/iigg11i11gstillgängar än som skelf skulle ha kunnat
redovisa ell liigre resultat iin det som
skulle framkomma efier j1tSrai11ge11.
Om särskilda omständigheter .fi'iranleder det skall dock resultatet j11steras
iivcn i stld~nt fall.
Vid beräkning av inkomst enligt
bokföringsmiissiga

grunder

skall

Vid beräkning av inkomst enligt
bokföringsmiissiga

grunder

skall

iakttas. att en inkomst skall anses ha

iakttas. att en inkomst skall anses ha

i\tnjutits under det ar. di\ den enligt
vedertagen redovisningssed eller en-

den enligt
åtn.iutits under det
god redovisningssed eller enligt vad

ligt vad som bt'träffande jordbruk iir

som hetriiffande jordbruk är allmiint

ar. cm

allmiint brukligt hör tas upp som

brukligt biir tas upp som intäkt i

intiikt i riikenskaperna. även om

räkenskaperna, iiwn om inkomsten

inkomsten iinnu inte upphurits kon-

ännu inte har uppburits kontant clla

tant eller eljest kommit den skatt-

eljest kommit den skattskyldige till-

skyldige tillhanda t. ex. i form av

handa t. ex. i form av levererade

levererade varor. fullgjorda presta-

varor, fullgjorda prestationer eller

tioner eller på annat härmed jiimför-

pi\ annat hiirmed jiimfiirligt siitt.

ligt sätt. Vad som gäller i fri\ga om

Vad som giiller i fri1ga om inkomst-

inkomstposterna har motsvarande
tilliimpning i fdga om utgiftsposter-

posterna tillämpas ocksä i fr{1ga om

na. Avdrag för tantiem eller liknan-

eller liknande ersättning fr[m få-

de ersättning fdn fämansfiiretag till

mansföretag till förctagslcdare eller

utgiftsposterna. Avdrag för tantiem

företagskdare eller honom niirstä-

honom niirstäende person för dock

ende persern fär dock åtnjutas först

iltnjutas först under det är d{1 ersiitt-
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under det år då ersättningen har

ningen har betalats ut eller blivit

betalats ut eller blivit tillgiinglig fiir
lyftning. I fråga om tiden för

tiden för inkomst- och utgiftsposters

tillgänglig fiir lyftning. I fråga om

inkomst- och utgiftsposters uppta-

upptagande enligt bokföringsmässi-

gamle

bokföringsmiissiga

ga grunder tilliimpas i allmiinhet det

grunder tillämpas i allmänhet det

förfaringssiittet. att fordringar tas
upp som inkomst under det år. d[1 de

enligt

förfaringssiittet, att fordringar tas
upp som inkomst under det år, di1 de
uppkommer. och att räntor hiinfiirs

uppkommer. och att räntor hiinförs
till inkomsten för det är. p[t vilket de

till inkomsten för det år. på vilket de

belöper. i bägge fallen oberoende av

belöper, i bägge fallen oberoende av
om de verkligen influtit under nämn-

om de verkligen har influtit under

da är eller inte. Å andra sidan bör
förskottsvis influtna räntor. som till
större eller mindre del belöper p~1 ett

niimnda i\r eller inte. Å andra sidan
bör förskottsvis influtna räntor, som
till större eller mindre del belöper pil
ett kommande år, till denna del

kommande är, till denna del bokfö-

bokföringsmiissigt hiinföras till det

ringsmässigt hiinföras till det sist-

sistnämnda :hets inkomst. Avdrag

nämnda årets inkomst. Avdrag för

för ränta p<\ lån ur statens lfö1efond

ränta på lån ur statens lånefond för

för lån med uppsk.iuten riinta ritnjuts
för det {1r clä räntan har. betalats.

lån med uppskjuten ränta åtnjuts för
det år då räntirn har betalats.

Vid tillämpning av fiiregfiende stycke skall iakttas bl. a. att viirdet av
avyttrade varor skall - iivcn om fakturering inte skett - redovisas som
fordran. si'1vida varorna levererats till den nya ägaren före :hets utgiing.
Har avverkningsrätt till skog upplåtits mot betalning. som skall erläggas
under loppet av flera iir. får som intäkt för varje [1r tas upp den del av
köpeskillingen ~om influtit under samma år.
I fråga om avdrag för kostnader
för reparation och underhäll av fas-

I friiga om avdrag för kostnader
för reparation och undcrhi'tll av fas-

tighet varav intäkterna beräknas

tighet varav intäkterna beriiknas

enligt 24

enligt 24

*I morn. gäller även punkt

*·

*1 morn. gäller iiven punkt
*·

7 åv anvisningarna till 25
8 av anvisningarna till 25
Om beskattningsmyndighet, med frångäcnde av den skattskyldigcs på
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning. som inkomst för ett år
beskattat vinst. som i bokföringen framkommer som vinst först ett senare år.
skall vid inkomstberäkningen för det följande år. dä vinsten redovisas i
bokföringen, det sistnämnda årets bokförda resultat justeras på si'tdant sätt
att den redan beskattade vinsten inte beskattas en giing till.
Motsvarande gäller för det fall. att beskattningsmyndighet ansett att en
förlust, som är i och för sig avdragsgill. inte får beaktas vid inkomstheriikningen för det år då den redovisats i räkenskaperna eller beskattningsmyndighet i annat fall visst år frångått den skattskyldiges bokföring pa sådant sätt

Prop. J980/8 I :68
Nul'{lrande lydelse

73

F<Jres/agen lydelse

att det piiverkar följande i'trs inko111stberiikning.
2. 3 ~ Den i riikenskaperna gjorda viirdesiittningen p[1 tillgängar avsedda för
omsiittning eller fiirbrukning (lager) skall godtas vid inkomstberiikningen.
om värdesiittningcn inte stilf i strid med vad nedan i denna punkt eller i punkt

3 sägs.
Vid bestiimmande av lagrets anskaffningsviirde skall de lagertillg{1ngar,
som ligger kvar i den skattskyldigcs lager vid beskattningsi1rcts utgång. anses
som de av honom senast anskaffade eller tillverkade.
Lagret vid beskattnings{1rets utg{mg far inte tas upp till liigre belopp än
fyrtio procent av lagrets anskaffningsviirde eller. 0111 i1teranskaffningsviirdet
pä balansdagen iir lägre. sistniimnda viirde. i förekommande fall efter avdrag
för inkurans. För tillgf111gar. som den skattskyldige framstiillt eller bearbetat,
skall som anskaffningsviirde anses direkta tillverkningskostnader (materialkostnader och arbctsliiner) ökade med ett ti!Higg som svarar mot den del av
de indirekta tillverkningskostnaderna som skäligen belöper pi'1 tillgimgarna.
diirvid hänsyn dock inte behöver tas till riinta pi't eget kapital.
Avdrag för inkurans medges inte med större belopp iin vad den
skattskyldige enligt vid sjiilvdcklarationen fogad utredning visar svara mot
den konstaterade viirdenedgtmgen p;i lagret pi1 balansdagen. Oaktat vad nu
sagts medges dock avdrag för inkurans med fem procent av det liigsta av
lagrets anskaffnings- och äteranskaffningsvän.lcn om detta inte framstår
s{1som uppenbart op?1kallat. eller med det hiigrc procenttal som riksskatteverket kan ha angett för lagren inom vissa branscher eller hos vissa grupper
av skattskyldiga.
Lager av djur pti jordhruksfastighet eller i rcnskötsclrörclsc får inte tas upp
till liig:rc belopp än fyrtio procent av den genomsnittliga produktionskostnaden för djur av det slag och den Itlderssammansiittning varom fr{1ga iir.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksskatteverket faststiiller
för varje taxerings{1r föreskrifter för beriikning av produktionskostnaden.

I Iar denna kostnad inte faststiillts. t. ex. i fraga 0111 siirskilt dyrbara avclsdjur.
for djuret tas upp liigst till fyrtio procent av det liigsta av anskaffningsviirdet
och allmiinna saluviirdct.
Uppgdr värdet pil lagret. beriikn<tt till anskaffnings- eller iiteranskaffningsvärdet och i förekommande fall efter avdrag för inkurans. till Uigre belopp än
som motsvarar medeltalet av viirdena pii lagren vid utgi\ngen av de tva
närmast föregitcnde beskattnings;iren (jiimfiirelsefaen). ftir lagret vid
beskattningsårets utg<lr1g i stiillc:t tas upp till lägst ett belopp motsvarande
förstniimnda viirclc pi't detta lager efter avdrag med sextio procent av sagda
medcltalsviirde. Diirvicl skall lagren vid jiimfiirelsdirens utgilng tas upp till
anskaffningsviirde11a eller. om äteranskaffningsviirdena pi\ balansdagarna i
-'~Senast<.:
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friiga varit liigre. sistnfönnda viirden. i förekommande fall efter avdrag för
inkurans. I fri1ga om djur pi'1 jordbruksfastighe1 el kr i renskötselrörelse gäller
dock att viirdet av djuren skall tas upp till den gL'nomsnittliga produktionskostnaden eller till det allmiinna saluviirdet eller - i förekommande fall - till
anskaffningsviirdet. Föreligger sttdant fall att sextio procent av nyssn;imnda
medeltalsviirde överstiger

v~inlct av

lagret vid

beskattnings~irets

utgäng

medges avdrag iiven för det överskjutande beloppet om den skattskyldige
avsatt motsvarande belopp i riikenskaperna till lagerregleringskonto. Har
avdrag medgivits för st1dan avsiiltning skall avsiittningen Merföras till
beskattning niistföljande beskattning<tr. diirvid fri1gan om avdrag för
förnyad avsiittning till lagerregleringskonto fih prii\·as enligt bestiimmelserna
ovan.
Skattskyldig, som ing[tr i en grupp niiringsidkare mellan vilka intressegemenskap r[1der (moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak
gemensam ledning). för tillämpa reglerna i föregt1ende stycke endast under
förutsättning att dessa tillfönpas av samtliga företag som tillhiir gruppen. Vad
nu har sagts giilkr dock endast i frf1ga om verksamhet i forviirvskiilla som har
sådant samband med verksamheten i den skattskyldiges förviirvskiilla att
verksamheterna skulle ha ansetts utgöra en förviirvskiilla om de hade
bedrivits av ett enda företag.
Ingär råvaror eller stapelvaror i lagret. för dessa varor eller en del av dem
tas upp till liigst sjuttio procent av varornas viirde beriiknat efter lägsta
marknadspris undn heskattningsiiret eller under n{1gnt av de n;irmast
föregående nio

beskattnings~!ren.

Tilliimpas denna regel för lagret inte

värderas enligt bestiimmelserna i sjiitte stycket.
Är det p{1 grund av överenskommelse om {1terköp eller annan omstiindighet uppenbart att vissa varor anskaffats för annat iindam<il iin att ingä i den
skattskyldiges normala verksamhet. skall bcstiimmelserna i tredje-;1ttondc
styekena inte tilliimpas i fräga om dessa varor. Varorna far i s;idanl fall inte
tas upp till lägre belopp iin det liigsta av varornas anskaffnings- eller
åtcranskaffningsviirden, i förekommande fall efter avdrag för inkurans.
Har den skattskyldige vid heriikning av inkomst av viss förviirvskiilla yrkat
avdrag för avsättning till resultatutjiimningsfond. som avses i -Il d

~-

för

lagret inte tas upp till I;igre belopp iin femtinfem procent av det vfö·de som
enligt tredje-femte styckena skall ligga till grund för lagerviirderingen.
Bcstiimmclserna i sjiitte-i1ttonde styckena iir inte tillfönpliga i nu angivna
fall.
Vad som föreskrivits i fliregiiende stycke giillcr iiven i det fall dt1 den
skattskyldige ing{1r i en grupp niiringsidkarc mellan vilka intressegemenskap
dder (moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam
ledning) och nitgnt av dessa företag yrkat avdrag för avsiittning till
resultatutjiimningsfond. En s<ldan avsiittning skall dock beaktas endast om
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den hiinfiir sig till \'erksamhet i fiir\'iir\'sk:illa som har siidant samband med
verksamhl'len i dt•n skattskyldiges frin·:irvsk;illa att \'erksamhetnna skulle
ha ansetts Utj!i·ira en fi'in·iirvskiilla nm tk hade bedrivits a\· L'tt enda
fiirl'lag.
Utan hinder av \'ad s11m fiireskrivits llVan i denna an\'isningspunkt tllll den
liigsta \'iirdi:siittning pi1 lagret. snm kan µndtas vid inkomstbi:riikninµi:n. for
det liigre \'iirde pii laµret gtidtas S\llll den skattskyldige med hiinsyn till
fiirdiggande risk for prisfall visar \'ara p<"ikallat.
>Jedskrirning av \'iirdet pil riittig'.\ledskrivning av \ iirdl't p:i riittighetl'r till le\·erans a\ laµi:rtillg{111gar
hett:r till levaans av lagL·rtillµangar
enligt ej fullgjnrda kiipt'knntrakt
enligt ej fullgjorda kiipekontrakt Lir
1ko111rc1k1.1·11edskrirni11gJ far gndkiingoc:lkiinnas endast i den miin det
na<; endast i den m;in dl't \'isas. att
visas. att inköpspriset l'iir tillgi111gar
a\' samma slag pii balansda_!.!en
understiger det kontraherade priset.
eller det görs sann\llikt att si1dant
prisfoll k\lmmer att intriitla innan
tillgt1ngarna levernas clln siiljs
vidare av den skattskyldigL' i ofiiriindrat clkr föriidlat skick. lktriiffande viirdet pf1 riilligheter till kverans av maskiner \ldl andra f<'ir
stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej fullgjorda köpeknntrakt kan 11cdskrii·11i11g g:ndkiinnas
endast i den m;ln den skattskyldige
visar. att inki·ipsprisl't flir tillg{ing;1r
a\' samma slag 1<1 balansdagen
understiger det kuntraherack priset.
eller det görs sannolikt att sfalant
prisfall kommer att intriiffa innan
tillgiing;1rna levererns.

inköpsprist·t fiir tillg;ingar av samma
sia!! p;1 balansdagen understiger det
kuntraheradL' priset. eller det görs
sannolikt att s{1dant prisfall k\lmmcr
att intriiffa innan tillgt111).!arna kverL'ras L'ikr siiljs \'idart' m· den skatt<;kvldigL' i 11fiir:indrat el kr fiiriidlat skick.
l:ktriiffandL· \'iirdet p:'1 riilli!,!heter till
k\·erans av maskiner nch andra fiir
stadig\·arande bruka\ sedda invt·ntarier L'niigt L'j fullgjorda kiipekontrak t kan al'skrin1i11g (ko111rnk1.1·a1·.1krirni11gJ gndkiinnas endast i den
111{111 den skattskyldige visar. att
inkiipsprisl't för tillgt111gar av samma
slag p:'1 balansdagen umkrstiger det
kllntraherade priset. elli:r det !,!iirs
sannolikt att s:idant prisfall kommer
:11t intriilfo innan till!,!:'1n).!:1rn:1 lcvt'rt'ras.

). -" Vad i punkt 2 trL·dje. sjiittL'
och {1ttonde styckena sii!,!S an!,!<lende
det liigsta viirde p:'1 skattskyldigs

.1. Vad i punkt 2 tredje strcki-1
)iint({ 111<'11i11,i;c11 .1·a1111 sjiittt' Pch
;ittunde styckL·na siigs ang:lt'lllk det

varulagL'L som för gPdtas 1·id
inkomstberiiknin).!en. giilkr intL' i

gl'I" spm Lir j!lldtas vid inkomsthe-

fri1ga om /lC/111i11g(iirrnlta11dc fi'in•tags och .(iir.1iikri11,i;s/i'in'lc1gs 11{,1,·c·-

riikningen giilkr inlt' i fr:°1p 0111
sk({//skrldigs laµL'r av aktiL'f. obli!,!a-

-'~
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ringar m· fiirl'i/llade lllt'dd i aktier.
obligationer. li'1ndordringar 111. 111.
eller skartskrldigs lag.er av fastigheter och liknande til\g{1ng.ar. Tillgli11gar m· dclla slag skall tas 11/'I' till dl't
i·iirdc som med hii11.1_rn riff risk .fiir
_fi'ir/11s1. pris_fi1l/ 111. 111. _ti·11111.1·11ir .1·u111

tinner. l<'111dordringar och lik11a11d1·

1illg1i11t;11r (1·iird''l}(ll'l'cr) och inre heller ifi·äga 11111 la,!!er av fastigheter och
liknandt• till!!angar.

skiiligt.
Lager m· viirdcpapper .fär inte tas
upp till lägre helopp ii11 l'lld so111 111cd
hiinsyn rill risk för pri.1ji1ll 111. 111.
framstär som skiiligt. Dock giilla art
sådan aktie eller 11ncle/ i.f~1srigher.1för1·altande fiire111g. som enligt p11nkr 3
Jjiirde strcker m· am·isningama rill
27 ~ sk11ll anses wgöra 0111siit111ingsrillgi111g i rörelse. får i·iirderas med
iaktragmule m· de _/i:ir laga m· ji1stighctcr och liknande 1illgå11gar nedan
a11gi1·1111 grnndern11. Nedskril'11i11g 11v
andel i hamlelsholag, .\'0111 1111 sagts,
.filr ske endast 0111 någon nedskril'ning 111' ji1stighetenw inte har ske/f i
h1111de/sholagct.1· riikcnsk11pcr.
Lager lll' fasrigheter och liknande tillgångar .får inte tas upp till liigrc
belopp 1'i11 85 procent 111· sw111nm1 m·
tillgångarnas anskaff'11ings1·iirden.
liar den skattskrldige l'id heriikning
111· inkomst 111· l'is.1· fiin·iirrskiifla
yrkat m•drag för a1·siifl11i11g till resulta1Utiä111ning.1fond }år lagret dock
i111e tas upp till /iigrc belopp iin <)()
proccm ar s11111111w1 ai· tillgångarnas
c111ska.fji1ing.1Tiirdcn. Denna bcgfi'i11s11ing i 11edskriv11i11g.m'iflen gii/ler 1/l'en
- 1111der de fönctsiitt11i11gar som anges
i punkt 2 l'ljie stycket - om etr_fi')retag.
som iir i i111ressegc111cnskap med den
skattskyldige, har yrkat a\'drag jiir
avsiitt11i11g till re.rnl1at11tjiim11i11gsjimd.
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Vid tillii111p11i11g m· fön·glic111/c
stycke beriiknas anskaf.ti1ings1•iirdct
enligt de grunder som anges i punkt 3
av anvisningarna till 22 ~- /-/ar ti/1gtlngen iil'ergätt till ny iigare genom
an· eller tc.1·tw11entc eller genom
bodelning i anledning 111· makes död.
giiller för den nre iigaren samma riill
till 11edskril'lli11g al' tillgången som
sk 111/e ha tillkommit .filrre ägaren om
denne forrfim11ule hade iigt tillgtlngen.
Uwn hinder av rnd .1·0111 fiireskrivits i tredje stycket om dn1 liigsta
i·iirdesiittning pä lager m· .fi1stighctcr
och liknande tillgclngar. som kan
godtas 1·id inkomsthcriikningen. jår
det lägre l'iirdc pä lagrl'f godtas som
den skattskyldige med beaktande av
111edgiv1w 1·iirdcminskningsm·drag
och föreliggande risk för pri.1ji1/l visar
rnra påkallat.

Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig. som driver bank- eller
annan penningrörelse eller försäkringsrörclse. eller av annan skattskyldig.
för vilken aktien utgör omsiittningstillg;mg. och iir det inte uppenbart att elen
skattskyldige diirigenom erhiillcr tillgiing av verkligt och särskilt värde för
honom med hänsyn till hans rörelse. får sädan nedgt1ng i aktiens vänk som
beror pä utdelning till den skattskyldige av medel. vilka fanns hos det
utdelande bolaget vid förviirvet och inte motsvarar tillskjutet belopp. inte
föranleda att aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige tas upp till
liigre belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnad för aktien. Har
denna. innan siklan utdelning skett, tagits upp till lägre belopp iin den
skattskyldig.es anskaffningskostnad, for aktien vid utgimg.en av det beskattningsår. under vilket utdelningen iiger rum, inte tas upp till Higre belopp iin
aktiens värde i beskattningshiinscende vid ingången av samma {ir med tillägg
av ett belopp. som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffningskostnad för aktien och niimnda viirde. dock högst av det utdelade
beloppet. Sker utdelning utan att det viirde för aktien, som ligger till grund
för beräkningen av den skattskyldiges inkomst. piwerkas och medför detta
att den skattskyldige efter iiverl[itclse av aktien eller upplösning av bolaget
redovisar förlust. skall diirifrän avräknas det belopp som motsvarar
utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand giilla
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andra 111.:dd iin sildana som motsvarar tillskjutL'l hL'illpJ1. Vad spm s:igs om
aktie i dctla stycke giillcr iivcn hl'triillandc :indt•I i t•knnnmisk l'lircning. l\kd
tillskjulL't hl'lllpJ1 a\'SL'S d:irvid inhctald insats.
3 a. I //·liga 0111.1k111tskrldi.i:t1. sn111
hcdt"ii'<'I' hrgg11<1cls- <"ila t111/iigg11i11g.1riircls<' l'l!a lll11111·1·rks- l'ller
ko11rnltriirelse'. gud111s de·11 i riiko1sk111J('/"llll giorc/11 n•tlo1·is11i11g<"11 m·
111)g1)<'11d1· arh<'te·11 1·icl i11ku111.11111.rcri11gc11 0111 rl'llori.1ningc11 illll' .11dr i
.1·1rid 1111·cl ht'slii111111clsem<1 i d<'llllll
11111·i.111ing.1p11nk1. Utji'irs de· p1igiirndc
urhcte·na Jl<i lii1111nde· riik11i11g giil/er
h<'.1·1ei111111t'l.1a11<1 i lrl'dic. 111101ulc oc!t
nionde .1'!.r<"kcn11. lfr1riif./i111<h' <1rhl'1c11 . .10111

111_/i'ir.1· 1ill ./i1.11 !'ris. giillcr
hn I ii 111111 d.ff rl la
lfiir<lc 11io11de
strdena. Lnskilcl 11iiri11g.1idkarc i
1·11r.1· n•rkst1111!te·1,/,•n 1)r/iga hr11/lon111siill11i11gss111111111111 nur11111!1 11nclas1igl'I' e'// griins/J('f UJl/1 .l'(}/11 1//1 l/.\'\'1/ /"Il/" 211
gc'111~ade1 n1/ig1 lagen ( IW12:381!0111
a/1111ii11 Jl'irsiik ri11g ht'.1·1ii111dt1 hasl><"lopf'e'I .fi'ir den si.1111 111eln11dcn 111·
riiko1ska11seirt'I. tär 1ilt.'i11111a lws1ii111111d1·l'r1111 Ji'ir t1rhc1,·n s11111 111/iirs /le)
lii/1<1111/e riikni11g ii1·,·11 i .fi·iiga 0111
arh<"ll'll so111 111./iirs 1il/ .fi1s1 Jlris.
f'11 11rh<'ll' llll.l'<'.I 111/i'irt f'cl lii11111ull'
riikning 0111 crsii11ni11gcn 11f<'.1/11t1111lle
t'!ll'I' sii go11 so111111n/1111111ill'.fi1s1.11ii/l.1
1111gm111/i ·t1f m · <'11 IJ/i .fi'.ir/111ntl hcsrii1111
111'1'01/c> 11a 1idscnhc1. den jl1kri.1ka
1ids<i1ge/11ge11 och - i fiirc/.;1111111111111/e
/ii/1 - ilen .1lw11.1·krldigc.1 fi1k1isk11
111gificr fi'ir 11r/1c1,·1. f t1nnt11.fiill 1111.H'.I'
11rh1·1c1 111/i'irt 1i/l .fi1s1 {'tis.
Fiirc/1·1 111 · 11c'ig1/,·nde a rhl'te·n. so111
w/iirs /Ni lii11t111rlc riikning. hchii1·1·r
i111c 1as 11p11 so1111il/g,i11g. I s1!illc1 skall
so111 intiikt retlm·is11s .111111111<111 <Il' de·
hc/01111 111·se·1·111/c t1rl>e·1t·1111 w111 den
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Prop. 1980/81:.68
Nurnrande lydelse

Föreslage11 lydelse
de beska1111i11gs1lre11 ljii111jhrl'lsl'åren), filr värd er av pägåcnd<' arhet<'ll
rid hcskat111i11gsilre1.1· 11tg1l11g tas upp
till liigst ett belopp 111ot.1Tar111ufr skill11adcn mellan viirde1 m· pågående
arbeten 1·id niimnda tidp1111k1 och 15
procent m· jii111förelseäre11s 111cdel/lll1Tiirden. Rlir skillnaden nega1il·
jiir be.1·1t1111mclscnw i d1' /1·ä si.1'/a
llH'llingarna m· punkt 2 .1jiit1c s1ycket
1illii111pas.
Har den skauskvldige åwgil sig alt
till fast pris lllfiira risst arhetc fiir
1111111111s riikning skall. si/vida intrcss<'gcmcnskap räder mellan den skaltskvldige och 11ppdragsgirnren och
anledni11g jl11ns att anta all beslii111111elserna 01·an i denna a11ris11ingsp11nkt !Il nyttjats får att hereda obehörig skattefärmiin ät den skal/skyldige
eller uppdrag1xil'(lren. nämnda hcstiimmelser inte gälla. I nu arscdda
fall skall den skattskyldiges i11kom.1·1
på grund al' arbetena hcriiknas c1ter
l'lld som med hii11sy11 till omständigheterna framstår som skäligt.
Har den skattskyldige i l>ctydandc
0111fä1tning underlätil alt slwrcdm·isa
cllerfi1kturtr11 helopp som e11ligt god
redm·isningssed luule kunnat slutredm·isas eller .filkwrera.1· skall .1·om
inliikt tas· upp de belopp som sk11ligl'l1
hade kunnat sllllrcdol'isas eller fakwreras.
Kan den skattskyldige göra .rnnnolikt att det belopp. som C'llligt l>estiimmelsema ol'(ln skall redorisas som
intäkt m· piigäendt' arhl'tl'll, iirerstiger vad som kan anses förenligt med
god redovisningssed, .fiir inkomsten i
skiilig 11tstriick11ing jii111k11s nedclt.
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Denna lag träder, såvitt gäller den nya lydelsen av punkt l andra stycket av
anvisningarna till 20 §,i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift på
den har kommit ut frlm trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas i
fråga om representation och liknande som har utövats efter utgången av år
1980.
Lagen i övrigt träder i kraft den l januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1984 års taxering om inte annat följer av punkterna 1-5 nedan.

I. Den nya bestämmelsen i punkt 2 sjätte stycket av anvisningarna till 27 §
tillämpas inte i fråga om nedskrivning som har återförts till beskattning senast
vid 1984 års taxering.

2. Fysisk person som den 1 januari 1983 innehar en- eller tvåfamiljsfastighet som utgör omsättningstillgång i rörelse får, såvida han varit bosatt på
fastigheten under åren 1981 och 1982, vid 1984 års taxering som intäkt av
rörelse ta upp belopp varmed fastigheten varit nedskriven vid utgången av år
1982 (avskattning). Sedan avskattning skett anses fastigheten inte utgöra
omsättningstillg[mg. Har fastigheten inte varit nedskriven vid utgången av år
1982, skall fastigheten inte i något fall anses l tgöra omsättningstillgång efter
utgången av år 1982.
Vad i första stycket sagts gäller inte om fastigheten under åren 1981 eller
1982 varit föremål för annat byggnadsarbete än normalt underhåll i
byggnadsrörelse som bedrivs av den skattskyldige, dennes make eller av
fåmansföretag i vilket den skattskyldige eller dennes make är företagsledare.
3. De nya bestämmelserna i punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till
27 § gäller endast i fråga om aktier och andelar som har förvärvats efter
utgången av år 1982.
4. Sista meningen i punkt 4 nionde stycket och sista meningen i punkt 4
tionde stycket av anvisningarna till 29 § i den äldre lydelsen skall tillämpas i
de fall då övergång från planenlig till räkenskapsenlig avskrivning skett för
beskattningsår, för vilket taxering sker år 1984 eller - om den skattskyldige
på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras nämnda år - år
1985.
5. Genom den nya lagen upphävs med verkan fr. o. m. 1984 års taxering
dels punkt 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1969:363) om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370), dels 9 § tredje stycket lagen ( 1972:742)
om ikraftträdande av lagen (1972:741) om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370).

6 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. A
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2 Förslag till
Lag om eldsvådefonder
Härigenom föreskrivs följande.

1 § Vid beräkning av nettointäkt av jonlbruksfastighet eller nettointäkt av
rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt medges avdrag enligt denna lag för belopp som har
avsatts till eldsvådefond. Sådant avdrag medges iiven vid beräkning av
nettointäkt av annan fastighet som avses i 24 § 1 mom. kommunalskattelagen. Den som enligt bokföringslagen ( 1976: 125) eller jordbruksbokföringslagen {1979: 141) är skyldig att upprätta årsbokslut skall ha satt av ett mot
avdraget svarande belopp i räkenskaperna för beskattningsåret.
I fråga om handelsbolag beräknas avdrag för avsättning till eldsvädcfond
för bolaget.
2 § Eldsvådefond som avses i denna lag är
l) eldsvådefond för inventarier,
2) eldsvådefond för byggnader.
3) eldsvådefond för markanläggningar och
4) eldsvådefond för lagertillgångar.
Med inventarier, byggnader, markanläggningar och lagertillgångar förstås
vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas
enligt de bestämmelser som gäller för maskiner och andra för stadigvarande
bruk avsedda inventarier, byggnader. markanläggningar respektive lager.
Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370).
3 § Avdrag får för viss förvärvskälla och för ett och samma beskattningsår
inte överstiga den skattepliktiga försiikringsersiittningen eller annan ersiittning för skada nämnda är pö inventarier. byggnader. rnarkanliiggningar eller
lagertillgfmgar. som har förstörts eller skadats genom brand eller annan
olyckshändelse eller - såvitt avser inventarier och lagertillgfmgar - som har
förlorats genom statligt eller kommunalt förfogande.
Med statligt eller kommunalt förfogande jämställs avyttring som sker
under sådana förhållanden att statligt eller kommunalt förfogande i annat fall
skulle ha kommit i fråga.
Har den skattskyldige på grund av förhållande som i första stycket sägs
medgivits högre avdrag för avskrivning av inventarier. byggnader eller
markanläggningar än han i annat fall varit berättigad till, skall avdraget för
avsättning till eldsvådefond begränsas i motsvarande mån.
Avdrag för avsättning till eldsvådefond för lagertillgångar får inte
överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under
beskattningsåret. Har lagret stigit i pris under beskattningsåret får lagerre-
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serven vid beskattningsårets ingång beriiknas på grundval av den procentsats
varmed lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid beskattningsårets utgång.
4 § Eldsvådefond får tas i anspråk för följande ändamål:
1) eldsvådefond för inventarier: för avskrivning av inventarier samt för
kostnader för reparation och underhåll av inventarier;
2) eldsvådefond för byggnader: för kostnader för reparations- och andra
underhållsarbeten på en byggnad, som inte utgör omsättningstillgång i
rörelse, och för avskrivning av sådan byggnad:
3) eldsvådefond för markanläggningar: för kostnader för reparations- och
andra underhållsarbeten på en markanläggning, som inte utgör omsättningstillgång i rörelse, och för avskrivning av den del av en sådan markanläggnings
anskaffningsvärdc som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag;
4) eldsvådefond för lagertillgångar: för nedskrivning av lagertillgångar
med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för
tillverkning eller anskaffning av sådana tillgångar, dock att ett lägre värde på
lagret i dess helhet vid beskattningsårets utgång än som enligt eljest gällande
regler är medgivet inte godta~.
Belopp. som har avsatts till eldsvådefond, får tas i anspråk endast för
arbete som utförs, inventarier som levereras, byggnader som anskaffas och i
övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.
Har den skattskyldige under ett beskattningsår då ersättning för byggnader
eller markanläggningar enligt 3 § första stycket skall tas upp som skattepliktig inkomst anskaffat en byggnad eller en markanliiggning för han - utan
hinder av vad i andra stycket sägs - ta belopp. som enligt bestämmelserna i
denna lag kunnat avsättas till eldsvådefond för byggnader respektive
cldsvådefond för markanläggningar, i anspråk för avskrivning av byggnaden
respektive den del av anskaffningsvärdct av markanläggningen som får dras
av genom årliga värdeminskningsavdrag. Därvid skall så anses som om
avsättning till eldsvådefond har gjorts varefter beloppet omedelbart har
tagits i anspråk för sitt ändamål.
Om eldsvådefond får tas i anspråk för reparations- och andra underhållsarbeten på en byggnad eller en markanläggning eller för avskrivning av
sådana tillgångar får den skattskyldige, såvida arbetet hänför sig till flera
beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det
·sista året ta eldsvådefonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för
täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna
kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om
ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier enligt kommunalskattelagen (1928:370).
5 § Eldsvådefond får tas i anspråk endast för avskrivning, nedskrivning eller
kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig. Riksskatte-
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verket får dock. om det finns siirskilda sbl. medge att eldsv<kkfond. som har
avsatts i viss förviirvskiilla. för tas i anspr{1k för investering eller kostnad i
annan förvärvskiilla. Mot riksskattcvcrkcts beslut för talan inte föras.
6 §Har eldsvådefond eller del av sf1dan fond tagits i anspd1k enligt denna lag.
utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intiikt. A andra sidan far
sådana utgifter. för vilka fonden har tagits i ansprf1k. vid taxeringen inte dras
av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspr[1k för anskaffning av en
anläggningstillgång. skall vid beräkning av viirdeminskningsavdrag som
anskaffningsviirde för tillgiingen räknas endast den del av utgifterna som inte
har täckts av det ianspr{1ktagna beloppet. Har fonden tagits i anspriik för
tillverkning eller anskaffning av lager. skall lagret anses nedskrivet med det
ianspråktagna beloppet.
7 § Vid tilHirnpning av denna lag skall ett tidigare till eldsvi1defond avsatt
belopp anses ha tagits i anspd1k före senare avsiittningar.
8 § Eldsvådefond skall återföras till beskattning om
1) fonden har tagits i anspråk i strid med 4 och 5 ~~.

2) hela eller den huvudsakliga delen av den förviirvskiilla. diir avsiittningen till fonden har gjorts. under hcskattnings{1ret har övcrli1tits eller
verksamheten har upphört.
3) det företag som innehar fonden skall anses upplöst genom fusion enligt
14 kap. aktiebolagslagen (1975: 1385) eller 96

~

1 mom. lagen ( 1951 :3D8) om

ekonomiska föreningar eller 78 ~ lagen ( 1955:4161 om sparbanker och
fonden inte enligt femte stycket har övertagits av det övertagande
företaget.
4) beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall triid,1 i
likvidation.
5) beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försiittas i konkurs.
eller
6) fonden inte har tagits i anspr<'1k senast under det beskattningsår. för
vilket taxering sker under tredje taxerings{1rct efter det dii avdrag för
avsättningen har medgetts.
Med överlåtelse som avses i första stycket 2) likställs att hela eller en del av
den förvärvskälla där avsättningen har gjorts tillfallit en ny iigare genom
bodelning eller genom arv eller på grund av förnrdnande i ti:stamente.
Riksskatteverkct får dock. om det finns siirskilda skäl. medge att eldsv:ldcfonden i stället för att <lterföras till beskattning iivertas av förviirvskiillans
nye ägare. I fråga om sådant medgivande skall bcstiimmclserna i ((I~ tredje
och fjärde styckena tillämpas.
Återföring till beskattning skall göras i den förviirvskiilla cHir avsättningen
har gjorts.
Riksskatteverket kan. om det finns s(irskilda sLil. medge att eldsviidefond
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som skall äterföras till beskattning enligt första stycket 6) 1fa behi'illas under
viss tid. dock liingst till och med det beskattningsår för vilket taxering sker
under sjiitte taxeringsi'iret efter det di'1 avdrag för avsiittningen har
medgetts.

*

Vid s1lclan fusion. som avses i 28
3 mom. kommunalskattelagen
( 1928:370). för moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende överta eldsvådefond. Har fonden övertagits skall det anses
som om moderbolagd eller elen övertagande föreningen har gjort' avsiittningen under det beskattningsi'ir. d{i avsiittningen skett hos dotterbolaget
eller den överlt1tande föreningen. Vad som har sagts nu giiller även i fräga om

*

fusion enligt 78 lagen om sparbanker.
Vad i första-femte styckena siigs om clclsvi\defond skid! i förekommande
fall giilla en del av sådan fond.
Mot riksskatteverkets beslut enligt andra och fjiirdc styckena för talan inte
föras.

*

9 Har eldsvi1clefond eller en del av sådan fond återförts till beskattning
enligt 8 ~ skall som skattepliktig intiikt i elen förviirvskiilla. diir avsättningen
har gjorts, tas upp ett särskilt tilliigg som svarar mot trettio procent av det
återförda beloppet.
Riksskatteverket kan. om det finns synnerliga skiil. medge befrielse helt
eller delvis från det särskilda tilliigget. Mot riksskatteverkets beslut for talan
inte föras.

JO* Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan. om det
finns särskilda skäl. medge att ett företags clclsv;ldefond helt eller delvis
övertas av ett annat företag. För ett s{1dant medgivande kriivs
l) att det ena företaget i"ir moderfön:tag och det andra företaget dess
heliigda dotterföretag. eller
2) att båda företagen är heliigda dotterföretag till samma moderföretag.
eller
3) att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än
nittio procent iigs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess heliigda dotterföretag och det andra företaget
antingen är ett annat sådant aktiebolag eller oeksi\ moderföretaget eller dess
heliigcla dotterföretag.
Vid tilliimjJning av första stycket avses med moderföretag svenskt
aktiebolag. svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med helägt
dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer iin nittio procent iigs av
moderföretaget.
I beslut om övertagande av en eldsvåclefoncl skall anges i vilken
förviirvskiilla hos det övertagande företaget som fonden skall anses
avsatt.
Har en eldsvådefond övertagits skall det anses som om det övertagande
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företaget gjort avsättning till fonden vid den tidpunkt då det överlåtande
företaget gjort avsättningen.
11 §Skattskyldig, som vid beskattningsårets utgång har en eldsvådcfond eller

som under beskattningsåret har avvecklat sin eldsvåddond, skall vid
självdeklaration lämna uppgifter om fondens storlek, användning och
avveckling. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som
fastställs av riksskattevcrket.
Har den skattskyldige under beskattningsåret haft intäkt av jordbruksfastighet, annan fastighet eller rörelse från mer än en förvärvskälla, skall
uppgifter som avses i första stycket lämnas särskilt för varje förvärvskälla där
avsättning har gjorts.
12 § I fråga om skattskyldiga som taxeringsnämnden skall taxera till statlig
inkomstskatt skall nämnden lämna uppgifter till länsstyrelsen om skattskyldiga som vid beskattningsårets utgång har eldsvådefonder eller som under
beskattningsåret har avvecklat sina cldsvådcfonder.

13 § Hos länsstyrelsen skall föras register över eldsvådefonder.

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. I samband
med ikraftträdandet iakttas följande.
1. Den nya lagen tillämpas första gången i fråga om beskattningsår för
vilket taxering i första instans sker år 1984.
2. Genom denna lag upphävs med verkan fr. o. m. 1984 års taxering
förordningen (1959:168) om särskilda investeringsfonder för förlorade
inventarier och lagertillgångar. Avsättning till särskild investeringsfond
enligt nämnda lag får göras sista gången i bokslut till ledning för 1983 års
taxering. Bestämmelserna i nämnda lag gäller dock alltjämt i fråga om
belopp som har avsatts i bokslut till ledning för 1983 och tidigare års
taxeringar.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Hiirigcnnm för~·skrivs i fri1ga om lago:n ( 1951 :7<13) om bniikning av statlig
inkomstskatt for ackumu1L'r:1d inkomst'
dels att 3 3 och 4 1110111. skall betecknas 3 4 och 5 mom ..
dels att 3 *I och 2 1110111 .. nya 3 4 1110111 .. punkt I av anvisningarna till I
anvisningarna till 2 och anvisningarna till 3 skall ha nedan angivna
lydelse.
dd1· att till 3 skall fogas ett nytt moment. 3 mom .. ·av no:dan angivna
lydelse.

*

*

*

*

*·

*

*

N111·ara11d1' lydel.1·1'

Föreslagen lydelse

1 111o111 .~ Vad i denna lag siigs
skall, med den begränsning som
följer av vad nedan i 2-../ 111om.
stadgas. iiga 1illii111p11i11g betriiffande
all ackumulerad inkomst.

I mo m . Vad i denna lag siigs
giiller. med den begriinsning som
följer av vad nedan i 2-5 mom.
stadgas. betriiffande all ackumulerad inkomst.

2 1110111. 3 I fråga om inkomst av jordbruk.1jästighc1 skola lagens. bes.tiimmelscr giilla endast följande inUikter. niimligcn:
I) intäkt genom ersiittning för skada [1 \'iixande skog pä grund åv brand
eller annan diirmed jiimfiirlig av den skattskyldiges iitgi.iranden obcroendo:
anledning samt intiikt genom avyttring av skog och skogsprodukter. om
avverkningen framtvingats av brand. stormfällning. torka. inseJ..tsskador
eller dylikt eller av vattenuppdiimning eller framdragande av kraftledning.
allt under förutsiittning att intiikten icke föranlett avdrag för insättning {i
skogskonto:
2) intiikt i form av eng{111gscrsiittning vid uppl[1to:lse eller upphörande av
nyttjanderiitt eller scrvitutsriitt och vid överlfitclse av nyttjanderätt. intäkt i
form av ersättning som utgår vid avriikning enligt 9 kap. 23 jordabalken
samt intäkt för jordiigare avseende viirde av förbättring som nyttjanderiittshavare bekostat:
3 ). intiikt i form m· försiikri11g1l'l'3) intäkt. som uppkommit genom
siitt11i11g eller wuwn ersä1111i11g jör
att egendom tagits i anspra_k genom
skada på byggnader eller 111arka11expropriation eller liknande förfarande eller eljest avyttrats under liigg11i11gar. som har förstörts eller
sådana förh{1llandcn att dylik tvi"ings- skadats genom brand eller annan
olvckshii11dclsc, eller intiikt. som har
försäljning måste anses vara för ha11uppkommit genom att egendom har
de11. under förutsiittning att intäkten

*

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860.
··
i Senaste lyiiclsc. I 974:8<iO.
.1 Senaste lydelse 1978:946.

Prop. 1980/81:68
Nuvarande lydelse

88
Föreslagen lydelse

icke föranlett avdrag för insättning å

tagits i ansprftk genom expropriation

skogskonto eller för avsiittning till

eller liknande förfarande eller djest
har avyttrats under s{1dana fiirh;il-

särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar;

landen att sådan tv[mgsförsill.jning
måste anses föreligga. allr under
förutsiittning att intäkten illle har
föranlett avdrag för insiittning på
skogskonto eller för avsiittning till

eldsvådefond:
4) intäkt i form av skadest{md eller annan ersiittning avseende inkomst-

bortfall till följd av skador och intr[mg {1 fastigheten. som föranlells a\'
industriell eller därmed jiimförlig verksamhet:
5) intäkt vid avyttring av djur i samband med upphörande av djurskötset;
6) intäkt vid avyttring i samband med upphörande av jordbruksdrift av fiir
stadigvarande bruk i jordbruksfastigheten avsedda maskiner eller andra
inventarier, vilka icke vid beräkning av värdeminskningsavdrag iiro att
hänföra till byggnad, ävensom av varor och produkter i jordbruksfastigheten: samt
7) intäkt. som uppkommit därigenom att avsätming till särskilda
i111·estering1fonder för förlorade inventarier och lagertillgångar återförts till beskattning under sådana
förhållanden att, därest der återförda
beloppet i stället lllgjort köpeskilling
för de förlorade rillgångarna. köpeskillingen enligt 5) eller 6) m·an skulle
ansetts såsom ackumulerad inkomsl,
dock att ränta som tillägges det
återförda beloppet icke skall anses

7) intiikt. som har uppkommit
genom all eld1·1·ådef(md har iiterförts
till beskattning på gmnd 111· att jordhmksdrijien har upphörr eller-s1h·it1
al'ser eldsnldcfond för lagcr1illgclngar - pcl grund ar arr dj11rskii1.1·cl11 har
upphör!. dock att siirskilr rilliigg /I(/
dd äterförda beloppet i111e skall
anses utgöra si1dan inkomst.

utgöra sådan inkomst.
3 mo 111 • I fråga 0111 inkomst m·
annan fastighl'I skall lagens hcsrii111melser enda.1·1 giilla fiJ/jande i11tiikter.
Il ii 111 I ig ('Il:
I) i111iikt i j(mn 111· .fårsiikringscrsii1111ing eller annan ersii1111i11g ji:ir
skada pä byggnader eller 111arka11liigg11i11gar. som har förstiirrs eller
skadats genom brand ella annan
olrckshiindelse, under fömtsiilflling
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alf imiikf('/l infr' har fiin111fc11 Cll'drag
för 11\'Sci//llillg ti/f C'fcf.1Tådl'ji1111/;
J) i111iik1 - i s11111h1111d med 111Tllri11g arfi1stighet-gc110111 m·y11rilrg <Il'
maskiner och andra för .1·tlfdig1·1/m11-

dc bruk a1·scdda i111'('/llaricr, ri/ka i
in Ic hii 11/i>rs

111 ·skri l'lli ngs hiill.H'<'ll tl c

tifl l>ygglflfd: samt
3) intiikr. som har uppkommit
grnom alf dd1·1·1ldl'./(111d har ätc1fiirts
till hcsk111111i11g på gm11d m· 1111 hcfa
ef/cr drn /111nul.rnkliga ddm Cl\' .fi'ir1·iiri-skiilllf11 lwr 111·1·cck/111s. dock 1111
.1iirskif1 tifliigg
/h'f

fl"' det clter/iirda hefo1>-

inre skall

1/11.\'('S

11/giira säd1111

i11ko111.1·1.

../ 1110111.

4

I frilga om inkomst av riird1·c skola lagens bestiimmdser giilla

endast följande intäkter. niimligen:
I) intäkt genom vetenskaplig. littcriir. konstniirlig L'lkr diirmcd jiimförlig

verksamhet. under förutsiittning att inliiktcn inll' fiirank11 uppskov med
beskattning enligt lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto:
2) intiikt vid överlätelse av hyresrätt samt av varumiirke. firmanamn och

andra liknande riittighetcr av goodwills natur:
3) intäkt i form av cng:'mgser~iitt-

3) intiikt i form av eng<'mgscrsiitt-

ning. som erh<illits pii grund av

ning. som lwr erh<i!!its på grund av

avbroltsförsiikring eller st/som ska-

avbrnttsförsiikring eller som skadc-

dest{md eller dylikt för inkomstbort-

stilt1d eller dylikt fiir inkomsthortfall

fall i rörelsen till föl.id av expropria-

i rörelsen till föl.id av expropriation.

tion.

rckvi~ition

elkr annat liknande

rekvisition eller annat liknande fiirfarande clfer imiikT i fim11 m· flirsiik-

förfarande;

ri11gsasii1111i11g <'lfcr 1111111111 crsii1111i11g

jiir sk11do pii hygl!,IWtfrr l'lll'r 11111rk1111lägg11i11gar. .\'(1//1 !tar .fi'irsriirrs l'llcr
sk11dC1ts ge110111 lmmd clfa w111a11

olvckshii11dc/se. af/1 1111da .fiimrsii1t11i11g att i111iiktc11 inte har .flirc111/ct1
ardrag fi'ir arsiirr11i11g till cltl.1T1ltle-

fi1111/;
4) intiikt i form av engiingsersiittning vid avyttring av pall'ntriitt eller
liknande riittighet samt vid avyttring eller avlösning av riitt till ro~·al!y. all!
4

Senasl<:' lydelse av förutvarande· 3

1110111.

llJ7'J:hlh.
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under förut<ittning att avyttringen eller avliisningcn skett i samband med
iivcrlfitclse, upplittclsc eller nedliiggande av riircbc:
5) intiikt vid avyttring. i samband med iivcrliitclsc. uppl(1tclsc eller

ncdliiggande av rörelse. av fiir stadigvarande bruk i riird-;en avsedda
maskiner eller andra inventarier, vilka icke vid beriikning av viirdcminskningsavdrag hiinfiiras till byggnad, samt av andra varor och produkter i
rörelsen iin ovan vid 4) avses: samt
6) intäkt. som uppkommit diirige110111 att m·siitt11i11g ri// siirskilda
i111·cs1cri11gsfimdcr för för/orarle i111·c111aricr och lagerti//giingar eller för
avyttrat fartyg eller 1i// siirskild nyan-

skaffningsfond äterförts till beskattning under .witlmw f'örlui//111ule11 alt,
därest dcr åll'rförda lwloppel i s1iille1
urgjort köpeskilli11g för tillgå11gama i
fråga, köpcskilli11gc11 c11/ig1 5 I m·1111
skulle a11se11s såsom ack1111111/erad
inkomst, dock att riinta som ti//iigges
det föerförda beloppet icke skall

6) intiikL snm har uppkommit
ge110111 alf c/dsr1/dcfimd. .1iirs/.:ild
i111 ·cs1cri11g1jimd för avyttrat fartyg
e//a siirskild 11_rn11skafli1i11gsfi1nd har
(1tcrförts till beskattning på grund m·
all riirc/sc11 har ö1·er/i/1it1· eller 11cdla}!.fs. dock att siirski/1 tilliigg !'!ler
riinta pil det fiterfrirda beloppet inte

skall anses utgöra si1dan inkomst.

anses utgöra sädan inkomst.
Vad i denna lag stadgas

\)l11

överli\tcbe, upplåtelse eller nedliiggande av

rörelse skall iiga motsvarande tilliimpning hetriiffande riirclsefilial och
rörelsegren.
Anvisningar

*

till I
I.' Inkomst skall enligt denna lag anses hiinforlig till visst beskattningsitr.
om intiiktcn exempelvis intjiinats eller eljest mntprestati\)n flir densamma i
n{1gon form liimnats under ifriigavarande iir.
För att en inrn11 visst beskattnings(1r f1tnjuten inkomst skall anses utgöra
ackumulerad inkomst enligt denna lag l'ordras, att inkomsten hiinför sig till
minst tv<~t beskattningsiir.
Engiingsbelopp. som uppbiires så-

Engiingsbclopp. som uppbiircs sii-

som ersiittning för iirlig pension.

som ersiittning for ;lrlig pensinn.

skall i allmänhet anses hiinföra sig till

skall i allmiinhet anses hiinfora sig till

tio i1r. Eng:lngsbelopp. som bökat-

tio tir. Engi'mgshelopp. som beskat-

tas med tilliimpning av bestiimmcl-

tas med tilhimpning av bestämmel-

serna i fjiirde stycket av anvisningar-

serna i fjiirde stycket av anvisningar-

na till
5

19

* kommunalskattl'iagen

Lydelse enligt prop. 1980/81:32.

na till 19

* kommunalskattelagen

91

Prop. 1980/81:68
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

( 1928:370). anses icke s;'isom ackumulerad inkomst.
Ackumulerad inkomst. som avses

(I 92S:.17fl). skall icke anses <bom

*

i 3 4 mnm .. skall anses hiinföra sig
till det antal iir den skattskyldige
innehaft den avyttrade L'gendomcn.
Realisationsvinst vid avyttring av
fastighet far dock inte fördelas p<.i
mer iin fvra <'ir i andra fall iin dii
vinsten har uppknmmit vid s;'1dan

*

avyttring som avses i 2
lagen
( 1978:970) tim uppskov med beskattning av realisatiPlls\"inst eller d{i
vinsten till mer iin hiilften utgiirs av
f1tervunna avdrag fiir viirdeminskning av den avyttrade fastigheten.

ackumulerad inkomst.
Ackumulerad inkomst, S\lm avses
i 3 ~ 5 mom .. skall anses hiinfiira sig
till dd antal ih den skattskyldige
innehaft den avyttrade egL·ndomen.
Realisations\·inst vid avyttring av
fastighet fi1r dock inte fördelas pi\
mer iin fvra ar i andra fall iin tb
vinsten har uppkommit vid s:'idan
avyttring som avses i 2 ~ lagen
( 1978:970) om uppskm· med beskattning av realisations\·inst eller d;i
vinsten till mer iin hiilften utgörs av
;itcrvunna avdrag flir viirdeminskning av den avyttrade fastigheten.

Intiikt av skogsbruk skall anses hiinfiirlig till det antal ;ir som motsvarar
förhiillandet mellan intiikten. minskad med vederbörliga avdrag. och viirdet
av ett års skogstillviixt ä fastigheten.
Ackumulerad inkomst. som avses
Ackumulerad inkomst. som avses

*

i 3 2 mom. vid 5)-7) samt i 3 ~ 3
mom. vid 2). 5) och f1). skall anses
hiinföra sig till det antal ;\r ck·n
skattskyldige bedrivit jordbruket eller rörelsen. liar skattskyldig i1tnjutit ackumulerad inkomst som nu
sagts i egenskap av dcliigare i handels- eller kommanditbolag. skall
inkomsten arn;es hiinflirlig till ckn tid
han \'arit deliigare i bolaget. I nkomsten skall dock anses hiinfiirlig till
kortare tid iin den skattskyldige
bedrivit jordbruket eller rörelsen
eller varit dcliigare i bolaget. diirest
han så yrkar och företer utredning
om det antal i'ir vartill inkomsten
hänför sig. eller eljest om det framstär s<°isom uppenbart att inkomsten
hänför sig till kortare tid.

*

i 3 ~ 2 mom. vid 5)-7) samt i 3 4
mom. vid 2). 5) och <i). skall anses
hiinföra sig till det antal {1r den
skattskyldige bedri\·it _jordbruket eller rörelsen. ilc/.:1111111/t'rad inkomst.
som ancs i 3 ':! 3 1110111. rid 21och3).
skall w1s1's hiinfårn sig till det a11tal år
den skutfskrldigt' i1111chufi .fi1srighctc11. I Jar skattskyldig iitnjutit ackumulerad inkomq som nu sagts i
egL·nskap av deliig:are i handels- eller
kommanditbolag. skall inkomsten
anses hiinförlig till den tid han varit
dcliigare i bolaget. Inkomsten skall
dock anses hiinl'iirlig till kortare tid
iin den skattskyldige bedrivit jordbruket eller riirclst:n eller i111ll'hafi
fi1.1righcte11 eller varit deliigare i bolaget. diirest han sf1 yrkar och företer
utredning om det antal ar vartill
inkomsten hiinfiir sig. eller om det
eljest framstår såsom uppenbart att
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inkomsten hänför sig tiJI kortare
tid.
I !ar jordbruk eller riirelsc. som bedrivits av den ena av tv;I makar.
övertagits av den andra maken. skall denne. om han s{1 yrkar. anses hava
bedrivit jordbruket eller rörelsen .iiinwiil under den förstnä111nda makens
innehav av förviirvskiillan. under förutsiittning att makarna di1 voro taxerade
med tilliimpning av 11

*1 rnom. lagen om statlig inkomstskatt eller. diircst

andra maken haft inkomst. skulle hava taxerats med tillii111pning av nii111nda
bcstiimmelsc. Vad nu sagts skall iiga motsvarande tilliimpning niir andel i
handels- eller kom111anditbolag. som iigts av den ena av tvi\ makar. iivcrtagits
av den andra maken samt när jordbruk. rörelse eller andel i bolag i samband
med den ena makens död övertagits av den andra maken. och denne var
ensam dödsbodeliigarc. Inkomst. som enligt tredje stycket av anvisningarna
till 52 ~ kommunalskattelagen ( 1928:370) taxeras hos make. skall icke till
nägon del anses ut!!Öra ackumulerad inkomst.
Vad i nihtföreg[iende stycke stadgas om makar skall i tilliimpliga delar
giilla iiven andra skattskyldiga. vilka taxeras med tilliimpning av diir angivna
bcstiimmelsc.
Vid skattcheriikning enligt

I

*

Vid skattebcriikning enligt

I

*

skall nskifi diids/111 och dt'n al'!idnt'

skall cle11 al'iidnr! och diids/Joet anses

anses som en och sa111111a skattskyl-

som en och samma sk;ittskyldig.

dig.
till 2 ~··
Vid beriikning av nettobeloppet
Vid beräkning av nettobeloppet
av ackumulerad inkomst skall intiikt

av ackumulerad inkomst skall intiikt

av skogsbruk i förekommande fall

av skogsbruk i förekommande fall

minskas med till intiikten hiinförligt

minskas med till intiikten hiinförligt

avdrag enligt punkt 7 eller 8 av

avdrag enligt punkt 7 av anvisningar-

* kommunalskattclagen. i

anvisningarna till 22 ~ kommunal-

na till 22

skattelagen. i <len män sädant avdrag

den man sildant avdrag 111ctlgctts vid

medgit•its vid inkomsttaxeringen.

inkomsttaxeringen.

I fr:1ga om intiikt genom avyttring av 1;JJg{mg. vilken kan vara fiirem:il för
viirdeminskningsavdrag. skall si1som nettoheloppet av ackumulerad inkomst
i regel anses köpeskillingen efter avdrag flir 1illgi1ngcns i bcskattningsavscendc oavskrivna viirdc. Motsvarande skall giilla vid a\'yttring a\' si1dan
patentriitt eller liknande riittighet. som iir att anse s<lsom vara i riirclse.
Silsom nettobeloppet av ackumulerad inkomst genom avyttring av andra
varor eller produkkr i rörelse iin i niistföregaende stycke sista punkten siigs
skall anses dold resen· i lagertillgi'111garna vid hcskattningsaro:ts ingang. Den
dolda reserven sk;lil i regel beriiknas till skillnaden mellan. a ena sidan. det
''Senaste lnklse J<J71:7·i..I.

Prop. 1980/81:68

93

N11l'ara11de lydelse

Föreslagen lydelse

Wgsta av tillgimgarnas anskaffningsdrde och <Heranskaffnings\'iinlc efter
avdrag i förekommande fall för inkurans samt. it andra sidan. deras bokförda
värde vid niimnda tidpunkt. Vid avveckling av hyggnadsrörelsc. tomtstyckningsrörclse eller annan rörelse avseende yrkcsmiissig handel med fastigheter iivensom penningrörelse skall dock s{1som dnld reser\' i regel anses
skillnaden mellan tillg:'mgarnas wrkliga viinlc vid beskattningsi1rets ing{mg
och deras bokförda viirde vid samma tidpunkt.
Säsom nettobeloppet av ackumulerad inkomst genom a\'yttring av varor
(inklusive djur) och produkter i jordbruksfastighei sk;1ll anses dold reserv i
tillg{u1garna vid beskattningsårets ingäng. Den dnlda reserven skall i regel
beriiknas till skillnaden mellan tillgi1ngarnas \'Crkliga viirde och deras
bokförda viirde vid niimnda tidpunkt.
Ilar den i riikcnskaperna gjorda viirdcsiittningcn :"i lagret friingätts vid
inkomsttaxeringen. skall vid bcriikning a\' dold reserv i stiillet fiir bokfört
viirde anviindas det i beskattningsavseemk giillandc \'iirdet·.
7

till 3 ~
Vad i 3 2 mom. vid 2) siigs ang{1ende intiikt av .iordbruksfastighet genom
upplåtelse av nyttjanderiitt skall icke giilla betriitfonde uppli1tclsc ;l\ riitt att
avverka skog.
S;'tsom crsiittning vid överl<Hclse av hyresriitt anses .iiimviil vad skattskyldig
erhåller för att han flyttar fr{m lokal. anviind i rörclsen.
Med ersiittning prl gru11il a1·
Med skadcständ eller w111a11 i 3 3
mom. vid J) 0111fdr111iilcl ersiittning m·hrottsfi!rsiikri11g eller skadest;"1nd
avses i första hand si1dan 1.:rsiittning c. cl. C111igt 3
1110111. vid .\) a\'Sl.!S i
för inkomstbortfall som erluWcs med
första hand s;ldan ersiittning för
anledning av exempelvis stadsplainkomsthortfall som crluill." med
nering eller gatureglering. Hiir1111.:d
anledning av exempelvis stadsplalikstiilles frivilligt överenskommen
nering eller gatureglering. I li1rmed
ersiittning. vilken avtalats under likwiills frivilligt iivercnskommen ers;\dana fiirhällanclen att miijlighd
siittning. vilken avtalats undt:r s;ltill tvt111gsi'1tgiird1.:r förelegat om fridana förhi1llandcn att möjlighet till
tviingsittgiirder fiirelegat om frivillig
villig uppgörelse ei träffats.
uppgörclse i111e triiffats.
Vid tilliimpning a\' bestiimmelserVid tilliimpning av hestiimmelserna i 3 2 mom. vid 5) och 6 ). 3 ~; 3
na i 3 2 1110111. \'id 5) och 6) och 3 3
1110111. vid 5) skall med avyttring
11w111. 1·id 21och3*./-1110111. vid 5)
likställas förlust av tillgimg. iliirest skall med avyttring likstiillas förlust
ersiittning pil grund av skadcfiirsiikav tillgiing. 0111 ersiittning pi1 grund
ring utgiitt och ersiittningen icke
av skaddörsiikring <'fler <llllWll
föranlett avdrag för a\'siittning till
crsiitflli11g .fi'ir skada liar utgi\tt och

*

*

*./-

*

7

Senaste lydclsl' llJ77:43
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*
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siirskilda im·estcring1j(1111/er fi'ir .f{"ir- ersiittningcn i111e har föranlett avdrag för av<ittning till eld.1·1'thlclorade in l'Cll{arier och lagerlillgängji>11d.
ar.
Skatteheriikning för ackumulerad
Skattebcriikning för ackumulerad
inkomst enligt 3 2 mo111. vid 6)
inkomst enligt 3 2 mom. vid 6)
samt 3 3 mom. vid 4) och .'i) for ske
samt 3
mo111. 1·id 4) och .S) for ske
endast under fiirutsiittning
endast under fi.irutsiittning
att vid beskattning.so'1rets utg~111g
att vid beskattnings~irets utgiing
kvarvarande. inte avvttrade inventakvarvarande. icke avyttrade inventarier och varor - fdnsett til1,t:d1ngar
rier och varor - fr<insett tillg{111gar
som vid uppl:'itelse av rörelse utarsom vid uppl<itelsl' av riirL·lse har
renderats -- iiro av allenast obetydlig
utarrenderats - iir av endast obetvdlig omfattning.
omfattning.
att vid niimnda tidpunkt ide
att vid nii111nda tidpunkt inte
kvarst{1r avsiittning. som skett till
kvarstiir avsiittning. som hllr skett till
lagerreglcringskonto eller siirskild
lagerreglcringskonto. siirskild nvannyanskaffningsfond eller som. till skaffningsfond. .1iirskild in l'c.1·11·crsii11wule m· m·y11ra1 fartyg eller till ringsfimd för avyttrat fartyg eller
('r.1·ii11a11dc m· fhrlomdc tillgringar i cfdq·t/defimd.
1·crksw11hetrn, sket/ till särskilda
i111·c.1·tcring1j(mdcr för avyttrat fart~·g
eller fiir förlorade ini·cntaricr och
lagc niIlg il nga r.
sam t att . si1vitt avser rörelse.
sam t att . s;\vitt avser ri\rclse.
den skattskyldige icke under hcden skattskyldige ime under beskattskattnings{1ret börjat ny rörelse. som
ningsi"1ret har börjat ny rörelse. som
med hiinsyn till varusortiment eller
med h:insvn till \·arusl'rtiment cllt'T
liknande kan anses utgöra fortsiittliknande kan anses utgöra fortsiittning av den tidigare rörelsen.
ning av den tidigare riirelsen.
Utöver vad i niistföreg{1cncle stycke siigs skall som förut<ittning för
skattebcriikning för ackumulerad inkomst vid uppl{ltclse av riirclse giilla. att
upplätelsen utgör ett led i rörelsens avveckling.

*

*

*. /

*

Denna lag triider i kraft fyra veckor efter den dag. d?t lagen enligt uppgift
pi"t den har kommit ut fri1n trycket i Svensk författningssamling. och tilliimpas
första gi111gen i fr<'ig:a 0111 beskattningsi\r för vilket taxering i första instans sker
år 1984. Vad i lagen föreskrivs i fr<lga om eldsv[1dcfonder och siirskilt tilliigg
vid i\terföring av st1dan fond skall giilla :iven i fr{1ga om fonder enligt
förordningen ( 1959: I 6X) om s~il'skilda investeringsfoncler för fl>rlorade
inventarier och lagertillg[mgar och riintetilliigg vid i1terföring av stidan
fond.
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4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1960:63) om rätt till förlustutjämning vid
taxering för inkomst
Hiirigenom föreskrivs att punkt I av anvisningarna till 2 ~ lagen (I %0:63)
om riitt till fiirlustutjiimning vid taxering för inkomst 1 skall ha nedan angivna
lydelse.

Nunm111de lwle/se

Fiireslagen lyddH'
Anvisningar
till 2

1.2 Förlust. som beriittigar till
fiirlustavdrag.

pil

lustavdrag. skall bniiknas p(1 grundval av den fiir förlust[1ret avgivna

avgivna sjiilvdeklarationen men ff1r

sjiilnkklarationen men fi"ir bestiim-

av

den

beriiknas

I. Förlust. som heriittigar till för-

förlusti\ret

grundval

skall

*

för

bestämmas till större eller mindre

mas till stiirre clln mindre belopp iin

belopp iin vad deklarationen utvisar.

vad deklarationen utvisar. Avdrag

Avdrag för s1ida11 viirdcminslrning
eller dr!. so111 kan förskjutas j/·ån ett
rir till clt a1111at eller som 111·ser tillgä11g, l'id l"ilrS försälining c1·cnt11cll
1•i11.1·1 skall hedii11111s enligt reglerna
för.rkalfeplikrig rcalisario11.1·1·i11sr. och
an/mg får riirde111i11skni11g ar hygg11ad. so111 wgiir lagertillgäng. för

för viirdcminskning m· tillgc111g i .fiir1·iirvskiilla och på gmnd m· aryllring
111· skog för dock inte tillgodoriiknas
den skattskyldige med större belopp
iin han har yrkat i deklarationen för
förlusuiret.

dock inte tillgodnriiknas den skattskyldige med större belopp iin han
har yrkat i deklarationen for fiirlustiiret. Till 1·iirdc111i11sk11i11g.rn1·drag

som 1111 sagts ni knas bl. 11. m·drag fiir
l'iirde111inskni11g a1· brgg1wd. 111·
sådana 111aski11er och andra in1·01tarier so111 111·skri1·s enligt reglerna fiir
planenlig m·skri1"11i11g. 111· 1iatcntriit1
eller liknande tidsbegriin.rnd nittigher
och m· rnr11111iirkc. fir111a11a111n eller
andra rättigheter m· goodwills natur
och iin'n a\'drag för 111insk11i11g av
skogs i11gång.1Tiirdc.
Har siirsk ild nyanskaffningsfond eller fond fiir t1tcranskaffning av fastighet
eller annan investeringsfond iin allmiin investcringsfond i1terfiirts till
beskattning. skall vid beräkning av den förlust. som heriittigar till förlustav1 Scnastl' lvdclsc av la!!ens rubrik 1978:53.
' Srnast..: 1),dclsc 1979~117.
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p~1

grund av f1tcrföring..:n uppt<igits som

skattepliktig intiikt. Vad nu sagts giilkr endast i den mt1n dl'! till beskattning
t1terförda beloppet inrvms i dl'n för fiirlust<11"L't faststiillda beskattningsbara
inkomskn minskad, i förekommande fall. med garantibelopp för fastighl't.
Denna lag triider i kraft fyra n:ckor dter dl'n dag. d;l lagl'n enligt uppgift
p{1 den har utkommit frirn tryckl't i Swnsk författningssamling, och ti\\iimpas
forsla girngen vid l lJX.:I ilrs taxering.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Härigenom föreskrivs att I, 2, 5. 9, 11. 13. 14 och 15 **lagen (1979:609)
om allmän investeringsfnnd skall ha nedan angivna lydelse.
Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse
I§

Vid heriikning av nettointikt av jnrdhruksfastighet eller av rörelse t•nligt
kommunalskattelagen ( 1928:370) och lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt har svenskt aktiebolag. svensk ekonomisk förening och svensk
sparbank riitt till avdrag enligt denna lag för belopp som i räkenskaperna har
avsatts till allmän investeringsfond. Sparbank far i balansräkningen ta upp
allmiin investcringsfond under hcniimningcn invcsteringskonto.
liar e11 fiiretag under lwska/1E11 fiirewg kan jår 1·iss1 heskat111i11gsårer ltafl m•ttointiikr ai· sih·äl 11i11gsår inre få at-drag för ai-sättning
jordlm1ksfas1ighe1 som rörelse eller
till allmiin inl'estering.~fond i mer iin
en förl'iirl'skii//a.
har företaget bedrivit }lera jordbruk
eller }lera rörelser, skall ai·draget
göras i den förl'ärvskälla rnrs i·id
taxering

till

.\"fattig

inkomstskatt

beräknade 11etroi11tiik1 före al'dragel
iir högst.

2*
Avdrag för avsättning till allmän investeringsfond medges med högst
hälften av den justerade årsvinsten. Med justerad årsvinst avses årsvinsten
enligt faststiilld balansräkning sedan årsvinsten. i den mån den påverkats av
nedan angivna poster,
a) ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,
b) ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond och
annan liknande fond,
c) ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed
jämförligt ändamål,
d) minskats med restituteradc allmänna svenska skatter,
e) minskats med belopp som enligt 6 * har återförts från lagerinvestcringskonto jämte tillägg på sådant belopp samt
f) minskats med belopp som har
f) justerats med belopp som har
föranlett höjning av ilrsvinsten på
föranlett ändring av årsvinsten på
grund av övertagande av allmän
grund av överföring av allmän investeringsfond enligt 13 §.
investeringsfond enligt 13 §.
Har belopp pä lagerinvcsteringskonto återförts till beskattning medges,

7 Riksdagen /9R0!81. I sam/. Nr 68. Rit. A
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utöver vad som följer av första stycket, avdrag för avsättning till allmän
investeringsfond med högst belopp som svarar mot det återförda beloppet, i
förekommande fall ökat med tillägg pfl det återförda beloppet.

5*
Allmän investeringsfond för tas i anspråk för följande ändamål, nämligen
för
a) kostnader för reparations- och

a) kostnader för reparations- och

andra underhållsarbeten på här i

andra underhållsarbeten på e11 här i

riket belägen byggnad, som inte

riket belägen byggnad, som inte

utgör lagertillgång eller är avsedd att

utgör mnsiillningstillgäng i rörelse

för

eller är avsedd att användas som

eller

bostad. och för avskrivning av ny-.

användas
avskrivning

som

bostad.

av

ny-.

och
till-

till- eller ombyggnad av en sådan

ombyggnad av sådan byggnad,

byggnad.
b) avskrivning av inventarier som. om de inte utgör transportmedel i
internationell trafik. är avsedda att användas i här i riket bedriven
verksamhet. samt ombyggnad av fartyg l'lkr luftfartyg nch kostnader fiir
reparation av fartyg cller luftfartyg.
c) kostnader för fr;imjande a\·

c)

kostnader fiir friimjande a\·

skogsbruk eller 1111dcrhäll av mark-

skoµshruk eller {i!r rcpam1io11.1- ot'h

anliigµning

andra 11111/er/11W.111rf1c1c11 pil 1·11 h;ir i
riket heliigm markanl;iggning . .10111

här

i

riket

avskrivning av s1ida11 del av
11i11gwiirde1 m·

nch

för

1111slw/f~

11111rk.a11fii,~g11i11g

som

i111e lllgiir 0111siill11i11g.11i/lgii11g i riirt'i-

far dras a\· genom ~trliga viirdeminsk-

sc. uch flir avskrivning av drn del av
c11
si/dan 11111rk1111/iigg11i11gs 1111s/..atf
ningsavdrag.
11i11g.1Tiirde som för dras av gc1Hi111
~1 rl iga v;irdemi nsk ni ngsanl rag.
d) kostnader för undersiikningsarhete. frirbercdande arbete l'iler tillrcdnin_gsarhetc i gruva. stenbrott eller annan liknande fyndighl'I h;ir i riket.
e) kostnader för tekniskt och natur\'l'tenskapligt forsknings- och utweklingsarbetc samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos förl'taget.
f) kostnader för att friimja avs~ittningen utomlands a\· varnr som tillverkas

hiir i ri kct.
Belopp. som har avsatts till allmiin inwstcringsfond. ft1r tas i anspr<ik
endast för arbete som

utför~.

inventarier som len·reras nch i önigt kostnada

som hiinför sig till tid efter hokslutsdagen.
lanspriiktagande av allmiin invcsteringsfond fiir iindami·d stim anges i
första stycket e) frir göras endast a\· fiirl'tag som bedri\·er industriell
tillverkning. lanspr{1ktagande enligt första stycket

L')

och f) for giiras l'Jldast

efter medgivande av regeringen.
lanspr{iktagande av allm;in investcringsf1n1d for inte avse

beg~tgnade

inventaricr. I fri1ga om in\'t'ntarier som företaget har anskaffat fr;111
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niiringsidkare med \ilken företaget iir förbundet i dsL·ntlig ekonomisk
intressegemenskap rtir fonden tas i anspr[1k endast om inventarierna har
tillverkats under lwskattnings<°irL't.
Om allmiin inn:stcringsfond enligt beslut enligt -I

*for tas i anspri1k

Om allrniin investeringsfond enligt beslut enligt

-I~

h1r tas i anspriik

fiir arbete som avses i fl\rsta stveket

fiir arbete som avses i första stycket

a) eller c). ftir företaget. s;ivida

a) eller c). l'i1r fi\retaget. siivida

arbetet hiinfiir sig till flera beskatt-

arbetet h:infiir

ningsitr od1 avdra!! pi1 grund av

ningsiir och avdrag p[1 grund av

~ig

till flera beskalt-

arbetet inte redan har skett. under

arbetet inte redan har skett. under

det sista itret ta investcringsfonden i

det sista ;'iret ta in\'esteringsfonden i

anspriik för avskrivning av 1illgi'1ng-

anspr;'1k för avskrivning av tillg;ing-

arna eller för tiickande av kostnader-

arna eller för t:irkande a\' kostnader-

na med högst t'lt belopp som svarar

na med högst ett belopp stim svarar

mot uppkomna kostnader under de

mol uppkomna kostnader under de

ifr[1gavarande [1ren. Vad nu sagts

ifr;igavarande <lrL'll. Vad nu sagts

gäller ocks{1 i fr;'1ga om ny- eller

g;iller ocksil i fri1ga om ny- eller

ombyggnad av fartyg clkr luftfartvg

ombyggnad av fartyg eller lutHartyg

eller i rr;·1ga om 1illgti11gar so111 arses i

eller i fr{1ga om f,ygg11c1dsi111·c111arier

p1111k1 3 lredje sryckc1 och p1111k1 ./
lrC'dic s1rckc1 111· a111·is11i11g11m11 till
22 ~ sa111f i p1111k1 7 andra och lrcdje
srrckrn11 och 171111k1 /f> lrcdjc och
.fj'ärde sryckena 111· a11ris11i11gama till
211 ~ kommunabkattdagen (I 921<:
.:1711).

och 11wrkim·c11rarier c11/igr kommunalskattelagen ( 1928:370).

Med byggnader. inventarier och

;\.led byggnader. inventarier och

markanliiggningar flirst;'is vid till-

markanliiggningar fiirsti1s vid till-

liimpning av första stycket tillgångar

liimpning av första stvcket tillg;'111gar

som vid inkomsttaxeringen behand-

som \'id inkomsttaxeringen behaml-

las enligt de bestiimmelser som giil-

las enligt de best:immelser som giil-

lcr för byggnader. maskiner och

ler för byggnader. maskiner och

andra för stadigvarande bruk avsed-

andra för stadig\'arande bruk avsed-

da inventarier respektive markan-

da inventarier respektive markan-

anse~

liiggningar. Som inventarier anses

inte tillgfö1gar som m·ses i punkt 5 av

inte tillg;ingar som a\'ses i punkt (J av

Higgningar. Som inventarier
anvisningarna till 29
skattclagen.

* kommunal-

anvisningarna till 29
skattclagen.

* kommunal-
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9*
Sedan fem år har förflutit fr[m ingiingen av det kaknckrör under vilket
inbetalning till konto för investering har gjorts. för företagL't utan siirskilt
tillstånd ta ut medel som svarar mot trettio procent av de inbetalade medlen
minskat med medel som under femilrsperiodcn har betalats ut enligt 14 §
första stycket (fria sektorn). Med inbetalade medel avses inte medel som

*

företaget enligt U fj;irde stycket har övertagit frim annat företag.
Ilar företaget tagit ut den fria
I far företaget tagit ut 111cdel 11r den
sektorn eller del al' dmna. skall ett
belopp som svarar mot två g<lnger de
uthL'talade medlen tas i anspräk av

fria sektorn skall under del lwsk11uningstlr. då 111wge1 skeu. ett belopp
som svarar mot tv[1 g~mger de utbe-

den allm:inna investeringsfonden för
ändarnäl som avses i 5 § första styck-

talade medlen tas i anspr~1k av den
allmänna investeringsfonden for iin-

et a)-d).

damftl som avses i 5 § första stycket
a)-d).
11§

Allmän investeringsfond skall återföras till beskattning om
a) fonden har tagits i anspråk utan tillständ och det inte iir fråga om fall
som avses i 9 § andra stycket.
h) medel har tagits ut från konto för investering med stiid av beslut enligt
4 § och en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden inte har tagits i
anspråk i enlighet med beslutet,
c) medel har tagits ut från konto för investering med stöd av 9 § första
stycket och fonden inte har tagits i ansprc'1k i enlighet med 9 § andra
stycket.
d) företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel på
konto för investering.
e) företaget vid beskattningsärets utgång inte driver jordbruk eller
rörelse.
I') fiiretagct genl)m fusi1>n enligt
1-1. kap. 8 !i aktieb11lagslagen ( 11!75:
1385) eller %

~

I mom.

lagen

f) företaget gcnllm fföilln enligt

14

kap.
1385). %

~

aktichnlagslagcn ( l 1J75:
I lllllm. lagen ( ILJ5 I :JOS)

(I 1J5 I :3118) om ekonomiska före-

om ekonomiska frireningar ella 78 !i

ningar skall anses uppliist nch fon-

lagen

den inte enligt fjiirde stycket har

skall aibL'S uppliist och fonden inte

Ö\'ertagits av det iivertagande fiirda-

enligt fjiink stvckct har ii,·crtagih a\'

gL't eller
g) Jiirerager har ksl111a1 lriida i

det ii\'L'rtag:111de företaget.

likvidatinn.

( 1455:..//{J)

0111

.11){1r/>a11ker

gl hc.1/111 har )l1t/llf.1· llfl .fiirctllgl'I
skllll triida i likvidation 1·//a

Prop. 1980/81:68

101

N111·cm111de fydefsc

f'örcsfagc11 frdl'f.H'

/I) hn/111li11r1111•ilill'l111s 1111 Jl"in•111ge1 skall Ji"irsii1111s i km1k11rs.
Aterfliringen till beskattning skall giiras i dt•n fiirviir1·sk:illa \ari avsiittningen har gjorts.
Regeringen eller. efter regeringens he111yndiga11Lk. arbt:tsma rknadsst yrl'lscn kan. om siirskilda sLil f\\religger. medge att allm;in invesll'ringsfnnd.

'om skall i1tcrföras till beskattning L'nligt f\irsta stycket cl. far hch:illas under
,·iss tid. l:fter utµ;h1gen

<IV

denn:1 tid sbll dt·n kvarsli1e1Hk fon(kn jterfiiras

till beskattning i enlighet med \·ad nyss sagts.
Vid s;1dan fusion. som avses i 2K
3

1110111.

~

Vid sadan fusion. s1im avses i 2S
111 om .

Jiirs/cl ef/c>r c111drn strckc1

~

k1 imrnuna !skattelagen

( I LJ2X:37ll).

( 1LJ2X:37ll). ft1r nwdnbolagct eller

far mnderhnlagct eller den Ö\'L'rta-

den iivcrtagande fiircningen i hc-

µandc fiircninµt'n i heskattningsa\·-

skattningsa\"St'ende Ö\'L'rta allmiin

seende iiverla allm:in im·e ..;terings-

im·e.,teringsfond. Har fonden iiver-

fond. Har fonden ihTrtagits skall det

tagits skall dt't anst·s som

anses som om moderbolaget eller

bolaget eller den iivcrtagande fiirt'-

den övertagande föreningen gjort

ningen gjort inbetalning till riksban-

inbetalning till riksbanken den daµ

ken den dag dit dotterbnlaget ellt'r

d;i dotterbolaget eller den iiVL~rl~itan

den iivt'rbtande föreningen gjorde

k1llllmunalskattelagen

0111

moder-

de förL·ningen gjorde inhet:ilning-

inhL'talningL'll. i-·ad .rn111 hur sagts

en.

giilfrr ii1·c·11 i //·tiga 0111 .fl1.1io11 mligl
7H

~

1111

lagen 0111 s1111r/Jt111kc·r.

Vad i första-ljiirde styckena siigs om allmiin imesteringsfond skall i
förekommande fall giilla dt'l a\' s:idan fond.
'-'~

Regeringen eller, efter rcgeringt•ns bemyndigande. arhetsmarkm1dsstyrel~L'll

kan. om siirskitda skal föreligger. medgt· att ett företags allrniinna

investeringsfond helt eller delvis ii\'ertas a\' ett annat företag. hir si'1danl
medgivande kriivs
a) att det en:i företaget :ir motkrfiirela,i! och del andra fiiretagel dess
hcWgda dotterföretag, eller
h) att b~ida företagen iir heWgda dottcrfiirctag till samma moderfiiretag.
eller
e)

att det ena fiiretaget iir ett S\'t'nskt aktiebolag vars aktin till mer iin

nittio procent iigs av mndcrföretaget tillsammans med t'lkr genom fiirmedling av ett eller flera av dess heliigda dotterföretag och det andra företaget
antingen iir ett annat s[1dant ;ikliebolag eller ocksii moclerfon::taget eller dess
hdiigda dotterföretag.
Vid tilliimpningen av 1frt_f(ircgtlc•11-

Vid tilliimpningen av .fi"irsta styek-

dc stycket avses med moderföretag

ct a\'ses med moderföretag svenskt

svenskt aktiebolag, svensk ekono-

aktiebolag. svensk ekonomisk före-
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misk förening eller svensk sparbank

ning l'ller S\'L'nsk sparbank och lllL'd

och

dotterföretag

hdiigt dotterförl't<1g svl'nskt aktil'-

svenskt aktiebolag vars aktier till

lwlag \'ars aktil'r till ml'r iin nittio

med

heliigt

mer än nittio procent

iig~

av nwder-

pnicent iigs a\· modl'rfiirl'taget.

företaget.

I beslut om iivertagande a\' allmiin in\'l'steringsfond skall anges i \'ilken
förviirvskiilla hos det övertagande företaget S\llll fonden skall ansL'S a\'satt.

I !ar det övertagande fiiretaget för\'iir\'skiilla i inkomstslaget annan fastighL·t
men inte i inkornstslagt•n jordhruksfostighet eller riirelse. skall hL'slutct
innL'hillla medgivandL' enligt 11

~

tredje stycket att fonden for beh<illas \ iss

tid.
Riksbanken skall p[1 framstiillning a\' det iivnl;handc företaget iiverfiira
medel. som svarar mot den allrniinna in\'estningsl«llld spm skall ii\·enas med
stöd av beslutet. fr<"m företagets konto fiir inves!L'ring till ett Jlllits\·arandc
konto för det övertagande friretaget.
Har allmiin investeringsfond iiver-

Har allmiin in\·eslt'rinµsfond iiver-

tagits skall det anses som om moda-

tagits skall det anst•s som om dl'/

förerc1gct gjort avsiittning till fonden

ii1·a1aga11de fi'iret11get gjort avsiitt-

och inbetalning till riksbanken vid

ning till fonden och inbetalning till

den tidpunkt di1 det iiverl?itande

riksbanken vid dl'n tidpunkt da det

företaget gjorde avsättningen och

iiverli1tande företaget gjorde avsiitt-

inbetalningen.

ningen och inbetalningen.

IH
Medel. som har inbetalats till konto fiir

i1we~tering.

f<'1r

utbetala~

endast
a) i fall som avses i

X~

första styckL't.

~

första stn:ket.

b) i fall som avses i 9

investeringsfond

c) om allmiin investerinµsfnnd i

helt eller delvis har återförts till

jitll som e11•.1·<'.1· i 11 ~ .f"irs1<1 srvckcr
a J-g I helt eller del\·is har i1tl'rförts

c) om

allmän

beskattning.

till beskattning.

cl J

0111

hn/111 har l1ll'ddl'ia1s 1111

j('irc1<1g<'I skall .fi:ir.1ii11e1.1· i ko11/.;.11rs.

d J om

allmän

in\'esteringsfond

helt eller delvis har iivcrfiirts till

e) om allmän investcringsfond helt

L'ikr

deh·i~

har ö\·erförh till annat

annat företag och medlen diirfor

fiiretag och medlen diirfiir skall

skall Ö\'erföras till annat fiiretags

överföras till annat företags konto

konto för investering eller

fiir in\'L'stering eller

c) om företaget för \'isst hcskatt-

f! om fiirl'tagct fiir \'isst beskatt-

nings{1r inbetalat mer iin hiilftl'n av

ningsiir inlxtalat lllL'r iin hiilften a\·

det belopp som företaget avser att

det belopp som fiirl'lagL'I a\'SL'r att

avsätta till allmän investcringsfond

avsiitta till allmiin inn:steringsfond
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dkr för ,·ilkL'l a\·drag ,·id taxeringl'll
har mL'dgett> enligt hest:imnwlserna

elln fiir ,·ilkl't avdrag \'id taxeringL'n
har nJL·dgetts enligt hesliimmelserna

. , s

I - ~.

. ...,

~

I - ~.

Tidigare inhclaladc medd skall <UJSl'S ha utbdalals fiirc senare inhL't<iiade
medl'I.
I fall Stllll a\·ses i första styckL'l c) sk<ill Unsstyrl'lsen p[1 framstiillning av
företagel höluta om ulhl'talninµ av nll'del snm s\'arar mnt hiilften a\' den
iiterförda fonden i den m;in medkn inlc tidigare har t1tergiltt till fiiretagl't.
S<idant beslut fr1r inte utan medgivandL' av taxningsinkndL'lll fattas t'iirriin
laxeringl·n fiir dL't hökat1ningsi1r. d;i ;'1ll'rfliri11ge11 har skett. har vunnit laga
kraft.
I fall som <l\'SL'S i fiirsta slyckc(
I fall st•Ill <l\'SL'S i forsla stycket c)
skall liinsstyrelsen pti framst:illning
skall liinstyn:lsen pi1 framstiillning av
av förelagL'l besluta om uthL'lalning
företaget besluta om ulhetalning a\'
;1v dL't överskjutande bcloppl't.
det översk.iutande hl'ioppct.

n

I."*
Fiiretag som \'id heskattningsärcts utg;ing har alhniin investeringsfond
eller snm undt·r heskattningsiiret har avvecklat sin allmiinna im"Csteringsfond
skall \'id sjiif\'deklaratinnen liimna uppgifter um fondens stnrkk. anviindning
och av\'eckling. Uppgifterna skall Wmnas i t\·i1 exemplar pi1 blankett enligt
fonnuliir som fastsliills a\' riksskatte\·erket. Till deklar;1tionen skall fogas
besked fr;'1n riksbanken riirande insiittning pi·1 ktrnto för inn:stering.
Fc1xcri11gs11ii11111clc11 skall. i fi-.igc1
0111 _fi'iretc1g so11111ii11111drn skal/ ta.rent
lilf Sltllfig i11/.:1J1/IS/.l'f.:11/I. fiilJlllcl 11/lflgifil'r till /ii11sstrre/s('ll 0111 allmii111111
i111·e.1tcri11g.1jimda s11111 .fi1111s 1·id
/1cskt1tt11i11gsilrc1s wgdng och all111ii1111a i111·c.1·1cri11gsfi'11dcr s11111 h11r 111·1·1·ckl1111 under bcsk111111i11gr1/rc1.
Lii11ss1rrcl.H·11 sk111/ s1111ras1 miifligt
t'/i('I' det llTI lll.rcri11g.rnii11111dcnws
ari>t'ft' he1rii(li11ule 1·is.11 lirs w.rai11g
ht1r ll\'.l'/1111T1s 1il/ lll'i>l'/.111wrk11lldss1.rrd11•11 ii1't'rsd11d11 dt' i fi'irs/ll s1rckc1
ll11girn11 upf!gi/icnw. Stit/<111ll llJ!pgir
ta /1chiin•r i11lt' /ii11111as l>e1ri'iJji111dc
fi'ifflt1g so111 ilTlc har llH'dge11s a1·drag
.fi'ir '" ·sii1111i11g1il/ 111/111ii11 i111 ·es1eri11gsfimd. Har /1(·1'/111 u111 tll'clrag .fi'ir
a1·.rii1111i11g 1i/I al/111ii11 i111·e.\'/t'ri11gsf(nul c/la i1111.1prc/k111g1111dC' 111'fimde11
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydl'!st'
ii11dra1.1, skall /ii11ssrl'rcl.1t•11 .111c1rc1s1
111C<i<fr·/a
(/ rl•t'IS 111 ( lrk 11 (/ ( lss I I. ref.Il' 11
dc11c1.
Uiks/1a11kcn .1kc1/I /ii11111c1 /,cri.1 ri/I
.fiirerc1gt•/ 0111i11/lc1a/11i11g1ill kn1110/i'ir
in re.11cri11g.
l?iksha11kc11 skall 1ill ar/lc1.rn1t1rk11adssirrd1c.:11 och lii11s1/\'/'('/1·e11 iirasii11cla llflf'.l!.i.fil'I" 1111gd1·11de ,J,· Ji"ir
be.1kan11i11gs1/rc1 giordo i11/it·rc1/11i11~
anw 1i/I ko1111111 Fir i11l'l'Sfl'ri11g .\l'llll.1/
den 31 11111j 1/1/(/<'J' 1a.r1Ti11g1circ1 ella.
0111 /Je/op11 har hc1alar.1 in 1·id se11c1n·
1id1n111k1. snarast cliircfia. I 1111pgir
tema. so111 skall lii1111111s siirskiil ./i'it
1·11rje .fbrctag. sk11// c111g1•.1· .fiire111gc1s
jir111a. adress och org1111isc1rir111.11111111111c1', del hc.1'/wr111i11gs1/r so111 i11/lc1al11inge11 11\'scr .1wllf dc1 i11hc111/ad1·
/11•/O fl{JCf\' .\'/or/l' k.
Har 111cdd wllt'wlar1· Ji·ä11 kc 11/fo
för i111·es1cri11g. skall riks/lc111k<'ll
senast den 31 im111ari tirct c/ia det af/
111he1al11i11gl'11 hctr gjort.1 1111ilarii11c1
arhcrs11wrk11culs.1r1·rl'f.1,·11111'/1
lc'i11ss11·.
.
rel.1c11 0111 del/il. ! 11/l(l<'frii11d1c11.1ka/I
anges ji'in·1c1g('(.1 fin11c1. ailrc.1.1 och
orgc111i.1t11io11.1·111111111u·r sa1111 del 111/Jcraladc hclu11tJ<'fs swrld.

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag, d[1 lagen enligt uppgift
på den har kommit ut fdn trycket i Svensk författningssamling. Diirvid skall
dock iakttas följande.
1. Den nya bestämmelsen i 14 *första stycket d) för tilliimpas ocks[1 i fr[\ga
om medel som har inbetalats till konto för investering enligt lagen (I 955:256)
om investeringsfonder för konjunkturutjiimning.
2. De nya bestiimmelserna i 5 *femte och sjiitte styckena tillämpas första
gången i fråga om beskattningsår för vilket taxering i första instans sker :'tr
1984.
3. I övrigt skall lagens bestiimmclscr tilliimpas första gången i fri1ga om
beskattningsår för vilket taxering i första instans sker <'tr I981.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:610) om allmän inn-sleringsresen
1-l:irigenom föreskrivs att 8

*lagen ( 1979:6111) om allmiin investeringsrt'-

sen- skall ha nedan angivna lydelse.

fi'ires/agcn lydelse

Nuvarande lydelse

Allmiin in,·esteringsn.:sen· far tas i anspr;lk t'iir fiiljamk- iimlamiil. niimligen
för
kost1wder för reparations- nch

a) kostnadl'I' fiir rcpar:1tinn>- ul'i1

andra underhi'tllsarheten pii hiir i

andra underhitlls:1rbcte11 p:1 1·11 h:ir i

riket bel:igcn byggnad. som intl'
utgiir laga1i/lg,/11g clll'!' :ir a\ sedd all

rikL't hl'iiigL'll byggnad. S•lill inte
11tgi.ir 0111.1·ii1111i11gstillg1/11g i riirdl'c'

andndas

fiir

L'lil'r iir :l\SL'lkl att an,·iinda.; snm

elkr

bostad. 0L'11 fiir :t\'>krivning av nv-.
till- elkr ombyggnad a\' c'll .;;-1dan

a)

som

avskrirning

av

bostad.
n\'-.

och
till-

ombyggnad a\' si1dan byggnad.

byggnad.
b) avskrivning a' in,·L'ntarier snm. om de intl' utgiir tran.;portmcdel 1
internali1inell trafik. iir avsedda alt all\·iindas i hiir i riket ht'driwn
verksamhet. s:1mt ombyggnad av farlyg clil'r Juftfortyg pch kostnadLT fiir
reparation av

fon~·g

dil'r luftfortyg.

c) knstn;1der for fr:imjande ;n·

r)

lwstn:1dn tiir friimj;1ndt·

;I\

skogsbruk L'ller l//11/a/1ci// av mark-

skogsbruk eller flir rt'/'lll"llfi1111s- uch

anliiggning hiir i riket och fiir
a\·skrivning av ,1,/c/1111 dl'I :I\· 1111.1/.:.a.ff

a11drc1 1111dt'rlulllsurl'Cf<'ll f'tl ('// hiir i
rikL'l /J('lc'igc·11 m:irkanliiggning. so111

11i11gl'l'c'irdt'l m· lllcl/"/.:.wi/c'igg11i11g som
ft1r dras av genom ;'1rliga 'iirdcminskningsavdrag.

i111c· 111,i:c"ir 0111sii1111i11g.11il~!.!cill,l!, i riir<'l.1c, och f<ir m·skrivning ;n· dc·11 del ;n·
1•11 .w)c/1111 111c1r/.:.c111liigg11i11g.1 <111.1/.:.af.(

11i11g1Tiirclc snm for dras av gen11111
;irliga viink111insk11ingsa\drag.
d) knstnader fiir undersiikningsarhetL', fiirherL'dande arhelL' clll'r tillrcd-

ningsarbttc i gruva. stt'nbrnll clkr annan liknalllk fyndighet h:ir i riket.
e) koslnader fiir lekniskt och nalurvetenskapligt forsknings- llCh 11twcklingsarbete samt koslnader fiir utbildning a\ arbctst;1garL' ho<> dL'll skattskyldige.
f) kostnader för all friimja avsiittninµL'n utomlands av \'aror som hiir i rikL't

till\'erkas.
Hclopp. som har a\'satts till allmiin investeringsrt'SL'rv. Lir ta<> i ;111spr;lk
endast för arhell' som utförs. in\'L'rll<trier som il'vcrt'ras och i iiHigt kost nadl'r
som hiinfiir sig till tid dtcr bnkslutsdagcn.
l<tnspri-1ktagande a,· allmiin ill\'L'SIL'ringsrL'St:n· for :indamitl som anµc' i
första stycket l') for göras endast a,· skallskyldig som hcdriwr indust rid I
tillverkning. lanspri\ktagamk enlig! fiirsta styd•et d l-f) för göras endast efter
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Föreslagen lydelse

'Nui·arande lydelse
S:irski\t medgiYande a\' regeringen,

lanspr{1ktag:ande av allmiin in\'t'stering:srcserv för ink a\·se hL·gagnade
inventarier oeh fiiremitl m·sedda för utsmvckning av knntorslokaler. I friiga
om inventarier som den skattskyldige har fiirdrval fr:'in niiringsidkare med
vilken han iir förbumkn i dsentlig ekonomisk intressegemenskap far allmiin
investeringsn:serv tas i anspri1k cndast om invcntarierna har till\'L·rkats under
beskattn ingsi"1ret.
I fr[1ga om anskaffning av personbil som avses i viigtrafikkungöreben
( 1972:603) fiir allmän invcsteringsrcserv tas i anspri"ik cndast nm bilen iir
avsedd fi'ir yrkcsmiissig trafik cller uthyrningsrörclse.
I frilga om anskaffning av bi1t som avses i 2 ~ sjiilagen (I 8lJ I :35 s. I) far
allmiin investeringsreserv tas i anspr(1k endast om b:1ten iir avsedd för
yrkesmiissigt bedrivet fiskc.
Med byggnackr. inventarier och

i\kd byggnader, inventarier oeh

markanliiggningar försti'is vid till-

markanliiggningar först;°ts vid till-

lämpning av första styckct tillg;"ingar

liimpning av första styeket tillgångar

som vid inkomsttaxeringen behand-

spm vid inkomsttaxeringen behand-

las enligt dc bestiimmclser som giil-

las enligt dc bestiimmclscr s\lm giil-

ler för byggnackr. maskiner och

ler för byggnadcr. maskiner oeh

andra för stadigvarande bruk avsed-

andra för stadigvarande bruk a\'sed-

da inventaricr n~spektive markan-

da inventarier rcspekti\'L' markan-

läggningar. Som inventaricr anses

liiggningar. Som inventarier anses

intl' tillg:{111g:ar som avscs i punkt 5 av

intc tillgangar sllm a\'ses i punkt (Ja\

anvisningarna till 2lJ

~

ktimmunal-

skattelagen ( 1928:370).

anYisningarna till 29

* kornmunal-

skattelagen ( 19.28:370).

Denna lag triidcr i kraft fyra ,·eekor efter den dag. dfi lagen cnligt uppgift
pii den har kommit ut fri111 trycket i Svensk författningssamling. Diin·id skall
dock iakttas följande.
I. De nya bestiimmelserna i 8

* första stycket tilliimpas första gi1ngen i

fri1ga om beskattningsiir fi.ir vilket taxcring i första instan~ sker ;h 19:': I.
2. Den nya bestämmelsen i X* sjunde styckct tilliimpas första gimgen i

fdga om beskattnings{ir för vilket taxering i första instans sker

{ll' 198-1.
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7 forslag till
Lag om iindring i lagen ( 1958:575) om a\'skrirning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
1-Urigenom föreskri,·s att i 7 ~ 1 llch 2 11111111. lagL'n ( J<J)K::'75) lllll
avskrivning il vissa ol_lelagrinpanbggnmgar, m. m. 1 hiinvisningarna till
kommunalskattelagen
punkt I sjiitte stycket av anvisningarna till 41
( 1928:370) skall bytas ut mot hiinvisningar till punkt 2 sjiitte stycket av
anvisningarna till 41 § nämnda lag.

*

Denna lag triider i kraft fvra wckor efter den dag. d~i lagen enligt uppgift
elen har utkummil fri111 trycket i Svensk fiirfattningssamling. och tilliimpas
första gfö1gen l'id 19.'> 1 ;irs laxcring.
p~I

I I.agen 11111tr\'rk1 1977: 114!1. Senast.: l\'dcb.: a\' l<l!,!Clls rubrik J•J77:<140.
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8 Fiirslag till
Lag om upphävande av förordningen ( 1963:216) om extra avskrivning
och särskilt imestcringsa\·drag vid inkomsttaxeringen
Härigenom föreskrivs att förordningen ( 1%~:21<1) om extra avskrirning
och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen skall upphiira att giilla
vid utg:·1ngcn av i\r 1980.
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9 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623)
lfarigennm föreskrivs att 25 a
angivna lydelse.

*taxeringslagen ( 1956:'123)

1

skall ha nedan

Fihcslagcn lydelse

Nu\'arande lydelse

25 a

*

Har vid inkomstberiikningen avdrng gjorts fiir kostnader fiir representation och liknande iindamtil skall vid sjiilvdeklarntion fogas uppgift enligt
fastställt formuliir utvisande huru kostnaderna fördela sig pi'1 följande
huvudgrupper:
I) kostnader fiir mat. dryck. hetjiining. hotellrum. teaterbiljetter o. dyl. i
sam hand med affärsförhandlingar och liknande. med angivande av huru
mycket av kostnaderna. som belöper ii representation utövad i den
skattskyldiges eller hos honom anstiillds hem.
2) kostnader Sllll1 vid l) siigs i sam hand med jubileum for fiirdaget.

invigning av anliigg:ning för verksamheten. stapclavliipning och jiimförliga
händelser. med angivande av huru mycket av kostnaderna som bt'liiper {1
representation utövad i den skattskyldig:es eller hos honom ansUillds hem.
3) kostnader i form av underhäll. hyra. löner m.
v~ming

111.

avseende fastighet.

och inventarier. som helt eller huvudsakligen nyttjas för represcnta-

tionsiindamal och liknande .
.+) kostnader för

representation gentemot anstiillda i samband med

personalfester. information~möten o. dyl. och fiir annan till personalv{1rd
hiinfiirlig representation,
5) kostnader för g[1vor. som icke iiro att hiinfiira till reklam och som icke
upptagits sfisom li.incförmiin <I kontrnlluppgift.
6) utgivna reprcsentationsersiittningar och rcprcscntatiunshidrag. med
angivande av huru mycket hiirav som upptagits {1 kontrolluppgift. samt
7) iivrig:a represcntationskostnadcr.

Kostnaderfi"ir spritdrvcker och 1·i11
skall - oak1a1 kos111adcmu i111c iir
m-dragsgilla 1·id ink1m1s1hcriikningc11
- anges siirskil!.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgift pii den
har utkommit fdm trycket i Svensk författningssamling. och tilliirnpas i frf1ga
om representation och liknande som har utövats efter utgiingen av fir
1980.

1

Lagen omtrvckt 1971 :YN. Senaste lydelse a\' lagens rubrik l'J74:77."I.
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I0 Förslag till
Lag om ändring
vinstkonto

lagen (1980:456) om insättning pa tillfälligt

Hiirigenom föreskrivs att 4

*lagen (I 91':0:456) om insiittning pt1 tillfälligt

vinstkonto skall ha nedan angivna lydelse.

Föresl11gen lydelse

Nurarande lydelse

H
Vid beräkning av nettointiikl av jordbruksfastighet eller av rörelse enligt
kommunalskattelagcn ( JlJ2X:370) och lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt har företag. som avses i I

*·

r1itt till avdrag för belopp som i

riikenskaperna har avsatts till vinstfond. Avdrag medges inte med högre
belopp än vad företaget- i enlighet med bestfönmelserna i 2

*-senast den 15

oktober under taxerings~iret har betalat in till vinstkontn. Avdraget far göras
vid 1981 års taxering eller ·- om företaget pä grund av förliingning av
riikenskaps{1ret inte skall taxeras detta {ir - vid 1982 ~irs taxering.

H11r el/ förerag under bcskatt11i11gsårct haft 11elloi11täk1 111· sch·iil jordbruksfastighet som rörelse eller har
företageT bedrii·it flera jordbruk.
skogsbruk eller rörelser. skall 111"draget göras i de11 f<Jrrärvskiilla mrs
11ettoi11tiikt. sådan de11 har l>aiikn11ts
1·id raxeri11gc11 rill statlig i11ko111.1·rska11. färe tll"ilrager och - i fiircko111111a11de fall - före lll'{frag fiir tll"siirtning enligt fogen ( 1979:609) om allmän im·estcri11gs{o11d är hög.1·r.

Ett fiireta!!. kan inte fil cmlra!!. för
a1·siitt11i11g till 1·i11stfo11d i mer ii11 en
fiin·iin·skiil/a.

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag. d{1 lagen enligt uppgift
pä den har utkommit frfö1 trycket i Svensk författningssamling.
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Utdrag
BUDGETDEPARTEMENTET

PROTOKOI.L
vid n:geringssammantriide
l 9X0-05-22

l\ärvarandc: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsri1den Ullstcn.

Rnhman. Mundebo. Wikström. Friggchl>. Mogtml. Dahlgren. Asling.
Burenstam Linder. Johansson. Wirten. I lolm. Andersson. Danell
Fi>redragandc: stalsr;idet Mundcbo

Lagrådsremiss med förslag till ändrade regler för den skattemässiga
behandlingen av im·entaricr, fastigheter och pågående arbl'ten,
m.m.

l Inledning
Företagsskattcberedningcn ( Fi l 97!1:77) 1 iivcrliimnade i november 1977
sitt slutbetiinkandc (SOU 1977:86 och 87) Beskattning av företag:. I
bctiinkandet analyserar beredningen olika former av fiirctagsbeskattning
och sambandet mellan dessa. 13ctiinkandct innehiiller ocksii ett stort antal
förslag om iindringar inom den nuvarande nettovinstbeskattningens ram.
Genom lagstiftning förra viiren behandlades två huvudomr<lden av
fiirctagsskattebcreclningens betiinkande. nämligen dels företagens möjligheter till resultatutjiimning och uppbyggnad av obeskattade reserver. dels
dubbel- och kedjebeskattningen inom bnlagssektnrn samt delar av systemet
för koncernbeskattning ( prop. JLJ7X/79:210. SkU 57. rskr 389. SFS 1979:609618). I det följande avser jag att ta upp flertalet av beredningens förslag
rörande nettovinstbeskattningen som iinnu inte fiiranlctt lagstiftning.
Närmare bcstiimt avser jag att behandla avskrivningsreglerna för inn~ntarier
och fastigheter samt de skattemiissiga konsekvenserna av skador p{1
fastigheter genom brand eller liknande olyckshiindelser. I det sammanhanget
diskuterar jag iiven om det finns anledning att begriinsa utrymmet fiir vad
som f. n. bediims utgöra inte aHlragsgilla kapitalförluster. .lag liigger vidare
1 I .L'llamiiter vid avgiYandc av het~inkan,kt var riksdagskdamotcn Alvar :\nderss<>n.
ordfiirandc. riksdagslcdanwtcn Curt Rnstriim. rcgcringsri'tdL·t Sven Bn1dL'n. fil. lie.
Gösta Dahlstriim. pn1f.:ssorn Dag I ldmcrs. I :c ,1mbudsmanncn SunL' lsraclssPn.
riksdagsledamoten Tage Johansson. andrL' Yicc talmannen TagL' l'vlagnusson. riksdagskdanrntcn Johan :\. Olsson. tulldirckti.irL'n Eskil Tistad och doccnlcn Carl Johan
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fram förslag om en allmiin reglering av hur

p[1g~1cnde

arbeten skall bedömas i

skattehiinseende och av hur hyggnadsrörclse och handel med fastigheter
skall beskattas. Vissa mindre iindringar föresl<is ocks{1 av reglerna för
tomtriirdsc och handel med viirdepapper. Diircfter behandlas valet av
beskattnings{1r vid rättelse av balansposter som redovisats felaktigt i flera ·
bokslut samt möjligheten att underlata hiijning av inkomsten i vissa fall då
någon balanspost blivit oriktig. Som sista fraga bland mina ändringsförslag
tar jag upp rätten till avdrag för utgifter för spritdrycker och vin i samband
med representation. Min framstiillning avslutas med en redogörelse för det
fortsatta lagstiftningsarbctet på förctagsbeskattningens omrf1de.
Till protokollet i detta iirende hör som hilaga I fogas en sammanfattning av
beredningens hetiinkande och som hilaga 2 de delar av beredningens
lagförslag som behandlas i lagrildsremissen. Betriiffandc nu gi\llande regler
för beskattning av företag samt beredningens niirmare överviiganden
hänvisas till betänkandet.
Beredningens betiinkande har remissbehandlats. Till protokollet i detta
ärende bör som /!ifoga 3 fogas en förteckning över rcmissinstanserna och en
sammanstiillning av remissyttrandena i ek delar som tas upp i lagr{tdsremissen.

2 Allmän motivering
2.1 Maskinl'r och andra inventarier
2. I./ /111·c11rarie/)('greppcr

Fiirl'tagsskatteberedningen tar i detta sammanhang upp frt1gor angi1ende
konstföremM och andra föremtil som saknar direkt samband med verksamheten samt de siirskilda regler som i sistniimnda hiinseende giiller i fr;\ga om
fiimansföretag.
Genom 1976 års lagstiftning om fåmansföretag (prop. 1975176:79. SkU
1975176:28. rskr 1975176: 17 l. SFS 1976:85-87) infördes i punkt 3 a av

*

anvisningarna till 29 kommunalskattelagcn ( 1928:370). KL en regel om att
fåmansföretag inte för avdrag för kostnad för anskaffning av inventarier som
uteslutande eller så gott som uteslutande iir avsedda för förctagslcdarcs eller
honom niirstäende persons privata bruk. Beredningen föreslår att denna
regel kompletteras med en bestämmelse om att rätt till avdrag inte heller
föreligger - oavsett om den skattskyldige iir famansföretag eller ej - om
anskaffningen avser tillgång av privat karaktär vilken helt saknar anknytning
till den skattskyldiges egentliga förvärvsverksamhet. Regeln avses i första
hand bli tilliirnplig pä lyxhctonad utrustning av representationskaraktär.
t.

ex. större fritidsbi1tar. I fräga om konstföremål föreslås en särskild regel till

vilken jag strax skall titerkomma.
Nt1gra remissinstanser inviinder att den fiirt>slagna regeln

s~1 nes

leda till att

fullt avdrag skall medges om det inte kan klar\iiggas att tillgt111!,!en helt saknar
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anknytning till verksamhden. ni\got som inte torde vara avsett.
För egen del vill jag framhälla att redan de nu gällande reglerna innebär att
tillgiingar skall anses som inventarier i en viss förviirvskälla endast om de har
samband med den verksamhet som bedrivs i denna. Detta följer av
bestämmelserna i 20 KL och av reglerna för de olika inkomstslagen. Som
framförts vid remissbehandlingen föreligger en risk för att den föreslagna
regeln medför att inventariebegreppet vidgas till att omfatta även tillgångar
som har sa ringa anknytning till verksamheten att de i dag inte anses som

*

inventarier i denna. Förslaget hör därför inte leda till lagstiftning. Det torde
ÖYcr huvud taget inte vara möjligt att på ett tillfredsställande siitt
detaljreglera denna fräga utan den biir lämpligen. liksom hittills. överlämnas
åt rättstillämpningen.
Betriiffande konstföremål anför beredningen att hittillsvarande praxis.
som innebär att avdrag i allmänhet inte medges. framstår som otidsenlig och
alltför restriktiv. Fast an bragta konstförem{1L såsom väggmålningar och
reliefarrangemang. bör enligt beredningen fä ingå i avskrivningsunderlaget
för byggnad. medan lösa konstföremål skall kunna betraktas som inventarier. Som allmiin förutsättning föresll1s gälla att viirdet står i rimlig proportion
till verksamhetens omfattning och inriktning. Vägledande vid bedömningen
bör vara om anskaffningen kan ses som ett normalt inslag i rörelsen. Hänsyn
bör också tas till om konstföremålet är placerat så att det är tillgängligt för en
bredare publik. Beredningen anger också vissa branscher där kravet på
utsmyckning anses vara särskilt stort.
Rcmissinstanserna instämmer över lag i vad beredningen anför om
behovet av viss uppmjukning av praxis i fråga om avdrag för konstföremål
och om bedömningen av fast an bragta sådana. Vad gäller lösa konstföremål
anser flertalet rcmissinstanscr att avdrag bör kunna medges omedelbart för
enklare litografier. reproduktioner. dekorationsföremål o. d. De ställer sig
emellertid tveksamma till de principer för avgränsning av det avdragsgilla
omrt1det som beredningen föreslt1r. Bl. a. påpekas de problem som skulle
uppkomma vid flyttning av ett konstverk om bedömningen grundas på var
verket är placerat. Vidare invänds frän nägra häll att beredningen har
överdrivit strängheten i rådande praxis och att avdrag redan nu medges för
t. ex. enklare litografier.
För egen del vill jag anföra följande.
Beredningens uttalanden angående fast anbragta konstföremal har inte
mött några invändningar. Några särskilda bestämmelser i detta avseende har
emellertid inte föreslagits och kan inte heller anses nödvändiga. Rätt till
avdrag för enklare lösa konstföremål har i allmänhet tillstyrkts av rcmissinstanserna och jag kan ansluta mig till deras uppfattning. Med hänsyn till vad
som anförts om nuvarande praxis på området anser jag emellertid att det inte
är nödvändigt att införa några särskilda regler i detta avseende. Även om en
vidgad rätt till avdrag för dyrbarare konstföremål på många håll hälsats med
tillfredsställe.fse, har också stark kritik inte minst från tekniska utgångspunk8 Riksifa[?en 1980/81. I sam/. Nr 68. Bil. A
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ter riktats mot beredningens förslag. Jag finner dessa inviindningar befogade
och avser inte att lägga fram något förslag i denna friiga. Det får. liksom
hittills, ankomma på riittspraxis att dra upp griinsen mellan enklare och
dyrbarare konstföremål o. cl.
Beredningen tar också upp frågan vilka skatteeffekter som skall intriida vid
avyttring av tillgångar som inte har ansetts utgöra inventarier i en förviirvskiilla på grund av antingen de redan gällande fämansföretagsreglerna eller de
föreslagna nya reglerna. Enligt beredningen bör sädana avyttringar bedömas

**

efter realisationsvinstrcglerna i 35 och 36
KL. Detsamma föresläs gälla i
fråga om sådana bilar i fåmansföretag som är dyrare iin nödviindigt till den
del de inte anses som inventarier. Särskilda regler föreslås oeksä angi1ende
värdeminskningsavdrag på siillana bilar.
Bland uppgifterna för 1980 <lrs företagsskattekommittc (B 1979: 13). som
har tillkallats för att se över beskattningsreglerna för famil_ieföretag. ingär en
översyn av lagstiftningen om fåmansföretag. Denna översyn hör inte
föregripas i föreliggande sammanhang. Jag iir därför inte beredd att nu liigga
fram några förslag i de nämnda frågorna.
Enligt gällande regler får utgifter för anskaffning av sådana inventarier
som har en ekonomisk livslängd om högst tre år (korttidsinventarier) dras av
omedelbart. Beredningen föreslår inte någon ändring på denna punkt.
Länsstyrelsen i Kalmar län anför emellertid att inventarier med låg
anskaffningskostnad i praktiken ofta behandla~ som korttidsinventarier.
ehuru detta strider mot gällande regler, och föreslår att treårsgränsen
kompletteras med en värdegräns, förslagsvis 5 % av basbeloppet vid början
av kalenderåret före taxeringsåret.
För egen del kan jag i huvudsak ansluta mig till länsstyrelsens förslag. Det
framstår inte som meningsfullt att utgifter för anskaffning av inventarier med
lågt värde uppdelas på värdeminskningsavdrag under flera år. r praktiken
torde taxeringsmyndigheterna också ofta godta att anskaffningsvärdet för
inventarier av mindre värde dras av direkt. Mot bakgrund av det sagda anser
jag att det i KL bör införas en möjlighet till omedelbart avdrag för sådana
inventarier. Som exempel på inventarier som det här kan vara fråga om kan
nämnas handverktyg och enklare kontorsutrustning. Någon direkt värdegräns bör inte anges i lagtexten. Det bör i stället ankomma på riksskatteverket att vid behov meddela anvisningar till ledning för tillämpningen. Ett
riktmärke bör dock vara att direktavdrag inte bör medges om anskaffningsvärdet för tillgången i fråga överstiger 500-600 kr. i dagens penningvärde.
Mitt nu redovisade förslag bör tas in i punkt 5 av anvisningarna till 22 §och
den nya punkten 3 av anvisningarna till 29 § KL.
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2 .1.2 A l'Skriwzingsmetoder
I inkomstslaget rörelse finns det två system för avskrivning av inventarier,
den räkenskapscnliga och den planenliga avskrivningsmetodcn. Dessa
metoder kan användas även i inkomstslaget jordbruksfastighet. Där finns
också en tredje metod, restvärdeavskrivning. sorn tilliimpas huvudsakligen
av mindre och medelstora jordbruk. Den räkcnskapsenliga avskrivningen
används av det helt övervägande antalet rörelseidkare. medan planenlig
avskrivning främst förekommer hos ett antal mindre företag.
Ett företag får tillämpa riikenskapsenlig avskrivning om det har ordnad
bokföring som avslutas med resultatkonto (vinst- och förlustkonto). Efter
tillkomsten av den nya bokföringslagen (1976: 125), BFL. ligger i detta ett
krav på att företaget upprättar årsbokslut. I princip krävs också tillstånd från
taxeringsnämnden. Det lämnas normalt i den formen att företaget använder
metoden i sin deklaration och nämnden godtar detta. Det torde vara ovanligt
att tillstånd vägras. Metoden innebär i huvudsak följande.
Utgångspunkten är att företaget i sina räkenskaper gör en samlad
avskrivning på och värdesättning av hela inventariebeståndet. Avskrivningen i räkenskaperna godtas vid taxeringen om den håller sig inom vissa ramar.
Dessa kan beräknas på två olika sätt, antingen enligt elen s. k. huvudregeln
eller enligt den s. k. kompletteringsregeln. Ett genomgående krav är att
överensstämmelse skall föreligga mellan taxering och bokföring i fråga om
såväl avskrivningar som restvärden.
Vid tillämpning av hm·udregeln utgår man från värdet på- inventarierna
enligt balansräkningen för det närmast föregående beskattningsåret. Detta
värde ökas med utgifter för anskaffning av inventarier under året och
minskas med belopp motsvarande ersättning för inventarier som har sålts
eller förlorats under året (nettometoden). Härvid bortses dock från
inventarier som både har anskaffats och sålts, förlorats eller utrangerats
under året. Högsta avskrivningsbelopp är 30 % av det på detta sätt
framräknade värdet. I fråga om inventarier som har anskaffats före
beskattningsåret och sålts eller förlorats under detta medges ett särskilt
avdrag med belopp motsvarande vederlaget eller ersättningen.
Enligt kompletteringsregeln får avskrivning ske med så stort belopp som
behövs för att uppnå ett visst restviirde. Detta utgörs av anskaffningsvärdet
på befintliga inventarier, minskat med beräknade årliga avskrivningar efter
20 % . Regeln kan sägas innebära att inventarier kan skattemässigt helt
avskrivas på fem år.
Ersättning för sålda eller förlorade inventarier skall tas upp som intäkt.
Utgifter för inventarier som har anskaffats och sålts, förlorats eller
utrangerats under samma år får omkostnadsföras.
Som förut nämnts krävs i princip tillstånd av taxeringsnämnden för att
räkenskapsenlig avskrivning skall fil användas. Den som tillämpar systemet
fel<iktigt kan vägras rätt till att utnyttja metoden. Detta torde t. ex. kunna ske
om elen skattskyldige vid upprepade tillfällen har bokfört tillgångar som inte
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skall avskrivas som inventarier, t. ex. byggnader och konstverk av kapitalp\aceringsnatur, pa inventariekonto. Den skattskyldige blir i så fall hänvisad
till de i allmiinhet mindre förmånliga reglerna för planenlig avskrivning.
Vid planenlig m·.1·kriv11ing fördelas utgiften för anskaffning av maskiner
och andra inventarier genom avskrivning med lika stora belopp pa det antal
år som motsvarar tillgångens ekonomiska livsliingd. I praktiken tilbts ofta
avskrivning efter 10 % utan särskild utredning om livslängden. För vissa
tillgångar med snabb förslitning. t. ex. lastbilar, schaktnings- och entreprenad maskiner samt personbilar i yrkesmässig trafik. kan procentsatsen g.{1 upp
till 25. Avdragen kan i viss utsträckning förskjutas mellan åren med hiinsyn
till rörelsens viixlande resultat eller till att avdraget inte kan utnyttjas.
Ersättning för sålda eller förlorade inventarier skall tas upp som skattepliktig
intäkt medan å andra sidan avdrag medges för oavskriven del av anskaffningsvärdet när inventarier säljs. förloras eller utrangeras. l vissa fall kan de
skattskyldiga i smilet använda sig av en nettometod.
Tillämpas planenlig avskrivning behöver inte avskrivningarna och de
skattemässiga restvärdena överensstämma med motwarande belopp i
räkenskaperna. I vissa situationer föreligger dock krav på ett samband. Ett
exempel på detta är regeln att avskrivning får ske med högre belopp än enligt
planen om det behövs för att inte det skattemässiga restvärdet skall överstiga
tillgångens verkliga värde, dock endast under förutsättning att det hokförda
värdet inte är högre än det skattemässiga restvärdet.
Restvärdeavskrivning påminner om räkenskapsenlig avskrivning och kan
ses som en förenklad variant av denna. Överensstämmelse med räkenskaperna, balansräkning enligt gamla jordbruksbokföringslagen ( 1951 :793),
krävs men dessa behöver inte avslutas med resultatkonto. Metoden skiljer sig
från räkenskapsenlig avskrivning främst genom att den högsta procentsatsen
för avskrivning. beräknad på likartat sätt som enligt huvudregeln vid denna.
är 25 i stället för 30 samt att det inte finns någon motsvarighet till
komplctteringsregeln.
Beredningen föreslår att de tre nuvarande metoderna för avskrivning. av
inventarier skall ersättas med en enda metod, gemensam för alla företag.
Den nya metoden har samma huvudregel och kompletteringsregel som den
räkenskapsenliga avskrivningen. Kravet på överensstämmelse mellan taxeringen och räkenskaperna föreslås bortfalla vid tillämpning av huvudregeln.
Det skattemässiga restvärdet skall dock inte få understiga det bokförda
värdet. Vidare skall upprättande av årsbokslut och överensstämmelse mellan
restvärdena vara en förutsättning för att komplettcringsregeln skall få
tillämpas.
En allmän uppfattning bland remissinstanserna är att den räkenskapscnliga avskrivningen fungerar väl. De har därför uttryckt en viss tveksamhet
inför de av beredningen föreslagna iindringarna. Några remissinstanser har
utryekligen angett en av fördelarna med metoden vara kravet pä överensstämmelse mellan de skattemässiga restviirdena och riikenskaperna. Dessa
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remissinstanser har därför ifrågasatt Himpligheten av uppmjukningen i
niimnda hiinseende. Röster har emellertid ocks{i höjts för ett fullstiindigt
avskaffande av kopplingen mellan skattemässiga och bokförda värden.Även
i frtiga om angeliigenhetcn av att skapa en gemensam metod för alla företag
är meningarna delade. Vissa remissinstanser anser att förslaget bör
genomföras av förenklingsskäl. andra att någon iindring av nuvarande
ordning inte är påkallad. Den planenliga avskrivningen anses av vissa
remissinstanser väl lämpad fiir mindre företag med ett fåtal inventarier och
ger då en god överblick över inventariebeståndet. Det pekas också på att ett
genomförande av beredningens förslag skulle kunna innebära försämrade
avskrivningsmöjlighctcr fört. ex. ett litet företag med några fii lastbilar som
enda inventarier. De nuvarande reglerna om planenlig avskrivnig anses
emellertid vara i behov av förenklingar. Någon kritik har däremot inte riktats
mot restvärdeavskrivningen.
För egen del vill jag anföra följande.
Beredningens mMsättning att skapa så lt111gt möjligt enhetliga avskrivningsreglcr för alla företag har i huvudsak fatt ett positivt mottagande av
remissinstanserna. Även enligt min mening är det från biide materiell och
administrativ synpunkt i och för sig önskviirt med en enhetlig metod. Detta
önskemiil måste emellertid vägas mot viirdct av att bchitlla väl kiinda och
fungerande regler oförändrade. Hänsyn miiste också tas till att ett stort antal
skattskyldiga har en mindre omfattande bokföringsskyldighct iin andra. I
sistnämnda hänseende kan niimnas att beredningens förslag inneh;'1ller flera
bcstiirnmels.:r som kan tillämpas bara i fnlga om företag som upprättar
iirsbokslut.
Den riikcnskapscnliga avskrivningen har tilliimpats i 25 är och iir s{ilcdcs
väl inarbetad. Den används i stor omfattning, bl. a. av praktiskt taget alla
större och medelstora företag. och har enligt vad som allmiint har omvittnats
fungerat utan nägra egentliga problem. Mot bakgrund av den utökning och
de preciseringar av bokföringsskyldighetcn som HFL har inneburit synes det
naturligt att iiven i framtiden anviinda en metod för skattcmiissiga
avskrivningar som direkt bygger på räkenskaperna. Det iir ä andra sidan
uppenbart att ett krav på övcn:nsstiimmelse mellan skattcmiissiga rcstviirden
och bokförda viirden saknar mening för skattskyldiga som inte uppriittar
årsbokslut.
Det sagda ger enligt min uppfattning vid handen att den räkenskapsenliga
avskrivningen bör behållas oförändrad. Liksom hittills fordras då att
skattemiissiga restvärden och avskrivningar övcrcnsstiimmcr med motsvarande belopp i räkenskaperna. Detta inncbiir i sin tur att denna avskrivningsmetod iiven i framtiden är reserverad för företag som upprättar
ärsbokslut.
När det sedan gäller vilken eller vilka metoder som bör finnas vid sidan av
den räkenskapsenliga avskrivningen iir följande omständigheter att beakta.
Den planenliga avskrivningen m[iste betecknas som relativt otidsenlig. Den
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medför praktiska svårigheter sä snart den skattskyldige har mer än ett fåtal
inventarier. De särskilda regler som möjliggör förskjutning av avdragen
mellan olika år med hänsyn bl. a. till företagets växlande resultat är
komplicerade och sällan använda. Restvärdeavskrivningcn kan ses som en
förenklad och något mindre förrn{mlig variant av den räkenskapscnliga
avskrivningen. Detsamma kan -såvitt gäller skattskyldiga som inte uppriittar
årsbokslut - sägas om den av beredningen föreslagna modifierade räkenskapsenliga avskrivningen. Nt1gon kritik mot rcstvärdemctodcn har inte
framkommit vid remissbehandlingcn.
Som jag tidigare sagt är det en fördel om man kan uppnå en större
enhetlighet i fråga om avskrivningsmetoder. Med hänsyn till detta och till vad
jag nyss anfört anser jag att den planenliga avskrivningen bör avskaffas. Vid
sidan av den räkenskapsenliga avskrivningen bör endast finnas en enda
metod och denna bör i största möjliga utsträckning vara uppbyggd på ett
likartat sätt som den räkenskapsenliga avskrivningen. I detta syfte föreslår
jag att anknytningen till räkenskaperna helt slopas i fråga om restvärdeavskrivningen och att metoden får tillämpas även i inkomstslaget rörelse.
Mitt förslag överensstiimmer, såvitt avser företag som inte uppriittar
bokslut, därmed i stort sett med beredningens förslag. Jag vill dock föreslii att
restvärdeavskrivningen kompletteras med en bestämmelse av innehåll att
ytterligare avskrivning får göras om den skattskyldige kan visa att tillgångarnas verkliga värde understiger det skattemässiga restvärdet. En slidan regel
finns f. ö. redan betriiffandc räkenskapscnlig avskrivning. Det är enligt min
mening önskvärt att det på detta siitt klart uttrycks att avskrivning ned till
verkligt värde alltid skall hcriittiga till avdrag. Det praktiska behovet av
regeln är säkerligen ringa men den torde i enstaka fall kunna bli tillämplig i
fråga om mindre företag med sådana inventarier som är utsatta för snabb
förslitning.
Det kan förekomma att ett företag är berett att betala ett särskilt högt pris
för en tillgång för att kunna utnyttja den vid ett speciellt arbetstillfälle e. d.
Enligt bestämmelserna för räkenskapsenlig avskrivning får sådant överpris
dras av särskilt. Jag anser att denna möjlighet bör finnas även för företag som
tillämpar restvärdeavskrivning.
Slutligen skall jag här ta upp en fråga som giillcr räkenskapsenlig
avskrivning. liar den skattskyldige tidigare medgetts avdrag för kontraktsavskrivning beträffande inventarier som anskaffats under beskattningsåret,
reduceras vid tillämpning av huvudregeln anskaffningsvärdet med avdragsbeloppet. Motsvarande gäller när inventarier skrivits av mot investeringsfond e. d. Beredningen föreslår av förenklingsskiil att anskaffningsvärdct i
dessa fall skall reduceras även vid tillämpning av kompletteringsregeln.
Förslaget har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. Jag förordar att det
genomförs.
De förslag som jag nu har redovisat bör tas in i punkt 5 av anvisningarna till
22 ~samt den nya punkten :I. punkt 4 och den nya punkten) av anvisningarna

Prop. 1980/81:68

119

*

till 29 KL. Även punkt 1 av anvisningarna till 2 *lagen ( 1960:63) om riitt till
förlustutjämning vid taxering för inkomst bör iindras.

2.1.3 Avskriw1ing i inkomstslaget tjiinst, m. m.

*

Enligt 33 l mom. KL får avdrag fdm intiikt av tjiinst göms för samtliga
utgifter, som är att anse som kostnader för fullgörande av tjiinstcn. hl. a. för
instrument o. d. Några särskilda regler för hur avdraget skall beräknas i fråga
om inventarier finns inte. I fråga om tillgängar av sådan karaktiir medges
dock regelmässigt avdrag för viirdeminskning med en procentuell andel av
anskaffningsviirdet för varje år. Som exempel pt1 sådana tillg{mgar kan
nämnas personbilar. bandspelare och skrivmaskiner.
Beredningen föreslår att punkt I av anvisningarna till 20 KL kompletteras med en regel om att utgift för anskaffande av inventarier får. dras av
genom årliga värdeminskningsavdrag. avpassade efter tillgångens ekonomiska livslängd. om inte annat är särskilt föreskrivet. Syftet med bestäm-

*

melsen är enligt beredningen endast att lagfästa nuvarande praxis. vilket
anses påkallat med hiinsyn bl. a. till att den planenliga avskrivningen föreslås
slopad i inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse.
Förslaget godtas i princip av remissinstanserna. Dessa framhåller emellertid även att mer utförliga regler behövs samt att heskattningsfrågorna vid
försäljning av inventarier bör regleras samtidigt. Utformningen. av den
föreslagna regeln befaras också kunna leda till en inte åsyftad utvidgning av
tillämpningsområdet. Vidare har påpekats att den föreslagna regeln skulle
bli tillämplig även i fråga om inkomstslagen kapital och tillfällig förvärvsverksamhet.
Enligt min mening kan i och för sig goda skäl anföras för en lagreglering av
den avdragsrätt för värdeminskning på inventarier som har utbildats i praxis.
Jag finner emellertid att remissinstanserna har fog för sina påpekanden om
att regleringen i så fall bör vara mer utförlig och avse även skattekonsekvenserna vid försäljning av inventarier. Det nu tillgängliga utredningsmaterialet
bör dock inte läggas till grund för en omläggning av skattereglerna. Bland de
problem som behöver belysas .ytterligare är de fall då en tillgång, t. ex. en
bandspelare. används såväl privat som i arbetet. I en sadan situation medges
f. n. inte sällan ett avdrag för ökad förslitning. Hiir uppkommer frågor av
samma slag som då en bil i ett fåmansföretag är dyrare än nödvändigt. Denna
problematik övervägs, som jag har framhållit i det föregående. av 1980 års
företagsskattekommitte (B 1979: 13). Jag är därför inte beredd att nu lägga
fram förslag om hur inventarier i inkomstslaget tjänst skall behandlas i
skattehänseende.
Jag vill slutligen här nämna att jag kommer att behandla frågan om avdrag
för värdeminskning av lösa inventarier som hör till annan fastighet i avsnitt
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2.2 Fastigheter

2.2. 1 /11/edning
År 1969 antogs nya avskrivningsregler för byggnader och markanläggningar
på rörelsefastigheter (prop. 1969:100, BeU 45, rskr 233, SFS 1969:363). År
1972 infördes motsvarande regler för byggnader och markanläggningar på
jordbruksfastigheter (prop. 1972:120, SkU 67, rskr 343. SFS 1972:741). De
nya reglerna innebär en genomgripande modernisering av riitten till
avskrivning av byggnader och byggnadstillbehör samt av vissa markanliiggningar. Denna modernisering har främst tagit sig uttryck i en utvidgning av
kretsen avskrivningsbara tillgångar och en omfördelning av dessa mellan
grupper som behandlas efter olika avskrivningsregler. Tankegången bakom
omfördelningen, som huvudsakligen skett efter funktionell grund. har varit
att till en och samma grupp föra tillgångar mellan vilka råder en ekonomisk
samhörighet. Vid beräkning av de årliga värdeminskningsavdragen har syftet
varit att anpassa den skattemässiga bedömningen till det företagsekonomiska
kostnads begreppet.
Grundprincipen för aYskrivning av tillgångar av fast egendoms karaktär är
numera att avskrivningen <illtid skall baseras på anskaffningsvärclet. Härmed
avses i fråga om byggnad den verkliga utgiften för anskaffandet av tillgången.
dvs. vid nybyggnad elen faktiska anläggningsutgiften. Har en byggnad
förvärYats tillsammans med den mark på vilken den är belägen anses så stor
del av vederlaget för hela fastigheten belöpa på byggnaden som det taxerade
byggnadsvärdet utgör av det totala taxeringsvärdet. Det ärliga avdraget för
värdeminskning av byggnad skall beräknas enligt avskrivningsplan till viss
procent av anskaffningsvärdet.
Utöver de ärliga värcleminskningsavclragen får i fråga om byggnad som
används i rörelse och ekonomibyggnad och personalbostad på jordbruksfastighet s. k. primäravdrag göras med 2 % per år under de första fem åren.
Avdragen skall dock göras inom avskrivningsplanen.
Om en i rörelse använd byggnad eller ekonomibyggnad eller personalhostad på jordbruksfastighet utrangeras eller rivs ned får avdrag ske för vad som
återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet. Avdraget skall dock minskas med
vad som influtit vid försäljning av byggnadsmaterial o. d. i samband med
utrangeringen eller rivningen. Utrangeringsavdrag kan ocks{i medges i fråga
om markanläggningar. nämligen om fastigheten avyttras genom oneröst fång
eller om hela den på fastigheten bedrivna verksamheten läggs ned.
De nuvarande reglerna i fråga om avskrivning pil byggnader. byggnadstillbehör och markanliiggningar har- anför företagsskatteberedningen - i allt
väsentligt fungerat p{1 avsett sätt. P(1 några punkter har beredningen
emellertid funnit att det nu gällande systemet bör ändras. De föreslagna
ändringarna avser möjligheten att förskjuta värcleminskningsavdrng pä
byggnad och markanläggning samt reglerna om avskrivning vid uthyrning av
fastighet för rörelseändamål. Ändrade regler föresli\s också i fd1ga om den
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skattemiissiga behandlingen av skador pä byggnada och rätten till avdrag för
projekteringskostnader för byggnad som inte uppförts. Enligt beredningen
bör slutligen reglerna vid avyttring av sädana delar av och tillbehör till en
fastighet som i avskrivningshänscende räknas som inventarier läggas om.

r det följande

kommer jag att redovisa mina ställningstaganden till de av

beredningen framlagda förslagen. Jag kommer också att behandla m1gra vid
remissbehandlingen aktualiserade frågor.

2.2.2 Fiirskjut11i11g av rärde111i11sk11ing.rn1·drag på byggnad och marka11liigg11i11g. m.m.
Viirdcminskningsavdrag pa byggnad och markanläggning kan enligt nuvarande ordning inte förskjutas. Avdragen anses bundna till de i'1r pii vilka de
belöper oavsett om de kunnat utnyttjas eller inte.
Beredningen har intL' ansett det vara rimligt att förbudet mot förskjutning
av avdragen skall medföra att ett företag g:·ir miste om avdrag for en del av
anskaffningsviirdL't för en byggnad eller markanliiggning s\lm anviinds i
riirelse. Enligt förslaget skall det skattemiissiga restviirdet pt\ en byggnad
kvarst:1 oforiindrnt om en skattskyldig avstär från att yrka \'iirdeminskningsavdrag. Regeln far saledes den innebörden att för helt beskattningsår p~1 tolv
månader för reguljär avskrivning göras med högst den föreskrivna procentsatsen. Utnyttjas inte rätten till avskrivning helt utsträcks alltså avskrivningsplanen i motsvarande mtm. Även primäravdrag skall enligt förslaget alltid få
t1tnjutas intill dess att ett belopp motsvarande 10 % av anskaffningsvärdet
uppnåtts, dock aldrig med mer än 2 % per tolvmånadcrsperiod.
Primäravdrag åtnjuts f. n. med 2 % per beskattningsår. Vid beräkning av
avdraget skall hiinsyn inte tas till beskattningsårets liingcl eller till hur liingc
byggnaden innehafts under beskattnings~1ret. Biigge dessa omsWndighcter
beaktas vid de reguljiira avskrivningarna. Enligt beredningens förslag skall
dessa omstiindighetcr ocksii beaktas betriiffande primäravdraget. Vidare
skall rätten till primiiravdrag intriida samtidigt med den ordinarie avskrivningsriitten. dvs. i regel när byggnaden färdigställts eller tagits i bruk.
Beredningens förslag tillstyrks av ett antal länsstyrelser och av niiringslivets organisationer. Ett par av dessa organisationer anser dnck att det iir
felaktigt att viirdeminskningsavdrag. som den skattskyldige avst{1tt frfo. skall
kunna utnyttjas endast genom förliingning av avskrivningstiden. De för~·sl<'ir i
stället att si1dana avdrag skall fä utnyttjas inom avskrivningsplancn genom
förhöjning av viirdeminskningsavdragen senare

ar.

Ett par länsstyrelser avstyrker helt förslaget medan en annan länsstyrelse
anser att primiiravdrag inte skall fä förskjutas. Den riitt till fiirlustut,iiimning
som föreligger anses inncbiirn att risken är ringa att värdcminskningsavdrag
skall förloras. Det framhålls ocks{1 att en riitt till förskjutning av viirdeminskningsavdrag medför stora utredningssvårighcter vid beräkningen av eventuell framtida realisationsvinst.
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För egen del vill jag först erinra om att tiden för utjiimning enligt lagen

( 1960:63) om rätt till förlustutjiimning vid taxering för inkomst nyligen har
förlängts från sex till tio år för aktiebolag och ekonomiska föreningar (prop.
1977178:79. SkU 20. rskr 119, SFS 1978:53). För övriga skattskyldiga är tiden
fortfarande sex år. Det torde vara mycket sällsynt att värdeminskningsavdrag
inte kan utnyttjas vid vare sig den löpande taxeringen elkr i form av
förlustavdrag. Beredningens förslag har således knappast n{1gon ekonomisk
betydelse för de skattskyldiga. Jag vill vidare peka p<l behandlingen av
värdeminskningsavdrag vid realisationsvinstbeskattningen. Värdeminskningsavdrag som belöper på tid före avyttringen skall återföras till
beskattning. dock inte för :h df\ avdraget har understigit 3 000 kr. Detta giiller
oavsett om avdragen kunnat utnyttjas el kr inte. Den föreslagna förskjutningsrättcn skulle kräva att man vid realisationsvinstberiikningen inte
återförde värdeminskningsavdrag till beskattning för år då sådant avdrag inte
yrkats. Detta förutsätter en utökning av uppgifterna i den ärliga avskrivningsplanen med specificerade uppgifter om för vilka tir och med vilka
belopp avdrag inte har yrkats. Uppgifterna skulle behöva avse varje
byggnads hela avskrivningstid. dvs. flera decennier. Ett sädant system iir
olämpligt från praktisk synpunkt. Mot bakgrund av det anförda kan jag inte
ansluta mig till förslaget alt viirdeminskningsavdrag skall få förskjutas.
I likhet med beredningen anser jag beträffande riitten till primäravdrag att
hänsyn vid beriikning av avdraget skall tas till beskattningsårets längd och till
hur länge byggnaden har innehafts under beskattnings{iret. Förslaget
föranleder en iindring i punkt 3 av anvisningarna till 22
anvisningarna till 29

* KL.

*och i punkt 7 av

2.2.3 A vskril'f1i11g l'id användning av fastighcl för annill ändamål än som
bostad
De avskrivningsreglcr som giillcr för en riirelsefastighet for tilliimpas iiven i
fr{1ga om en fastighet som anviinds i en rörelse som drivs av annan iin
fastighelsiigaren (punkt .\ andra styl:kct av anvisningarna till 2)

~

KL).

Denna bestiimmelsc har tillkommit för att samma avskrirningsmii.iligheter
skall finnas oberoende av vem som driver riirelsen p{1 fastigheten. Fiir att
rördsereglerna skall fii tilliimpas kriivs emellertid att fastigheten anviinds i
rörelse i KL:s mening. Reglerna har sttledes inte fött tilliimpas om byggnaden
hyrts ut till el kr anviints av t. e.x. fackliga eller ideella organisationer trots att
användningen och fiirslitningen kan vara densamma som i rörelse i en
verksamhet som tekniskt sett betecknas som rörelse.
Hcredningen har fön:slagit att avskrirningsrcglerna för en rörelsefastighet
skall fä tilliimpas iiven om fastigheten anviinds i en verksamhet som iir
jiimförlig

lllL'd

riirelse.

Fiirslaget tillstyrks eller liimnas utan erinran av samtliga remissinstanser.
Även jag ansluter mig till beredningens förslag. För art underliitta

Prop. 1980/81:68

123

rättstillämpningen synes dock regeln kunna utformas på dt:t siittd att
rörelsereglerna får tilHimpas i den män en fastighet anviinds för ett annat
ändamål än som bostad. De föreslagna reglerna hör tas in i den nya punkten 4
av anvisningarna till 25 § KL.

2.2.4 Den skattemiissiga behandlingen m· skador på fastigheter
Avdrag för utgifter för reparation och underhåll av byggnader för göras i
fråga om driftbyggnad pf1 jordbruksfastighet. hyresfastighct och byggnad

*.

25 S 1 mom. och
som används i rörelse (punkt I av anvisningarna till 22
29 § l mom. KL). För att en lttgärd skall kunna betecknas som reparation och

underhåll måste åtgärden vara föranledd av skada eller försämring som
drabbat byggnaden eller avse sådana ändringsarbetcn som iir normalt
påräkneliga i den bedrivna verksamheten (punkt 1 andra stycket av
anvisningarna till 22 §och punkt 17 av anvisningarna till 29 § KL). Utanför
begreppet reparation och underhåll faller därför varje med en byggnad
företagen åtgärd som inte föranletts av skada eller försämring eller av
ändringsarbeten av nämnt slag. Skadan eller försämringen måste vidare ha
föranletts av risker som är normala för en byggnad. Till normala risker hör
först och främst tidens tand och bruksslitaget. I Iar skadan eller försämringen
däremot förorsakats av extraordinära händelser uppkommer en kapitalförlust. So'm exempel på händelser som i regel har karaktären av kapitalförlust
nämns i punkt JO av anvisningarna till 29 § KL prisfall på eller förstöring
genom brand eller olyckshändelse av fastighet som anviinds för stadigvarande bruk i rörelsen.
För att kapitalförlust skall föreligga skall s<1kdes förlusten ha uppkommit
på grund av extraordiniira händelser. Den vanligaste händdsen av detta slag
torde vara brand. I riittsfallet RÅ 1958 ref. 8 hade L'n skattskyldig. som
förvärvat en brandskadad byggnad. yrkat avdrag med 7 OIHl kr. för reparation
av brandskadorna. I Ian medgavs inte avdrag för reparationskoslnaderna.
eftersom brandskadan var att hiinflira till kapitalfiirlust och den omstiindighcten att han förviirvat byggnaden först sedan skadan intriiffat inte
föranledde att han iindi1 iigde riill till avdrag för kostnaderna.
Andra exlraordiniira risker fiir en byggnad iir kraftiga skydrag, siisom
tyfoner. orkaner o. d .. jordbiivningar. _jordskred, explosioner. beskjutning
och bombning under krig. öwrsviimningar och {1sknedslag.
I vissa fall anses dock dessa risker inte vara extraordiniira. Anviinds en
byggnad i farlig verksamhet. exempelvis tillverkning av spriingiimnen.
medges si1kdes avdrag ocksi1 för maa betydande skador diirför all s{1dana
inte är direkt onormala i riskabel verksamhet ( RA 1909 ref. 54). Även storm
och snötryck kan utgiira normala risker för byggnader. Siilunda har avdrag
medgetts för iordningst:illande av en shirmskadad lada ( RA 1940 Fi .3'1~). av
en av snö rarnponerad foderlada (RA 1955 Fi 132). av en umkr reparation
rasad matkiillare ( RA 1957 Fi 1290) samt <n' ett genom snötryck raserat
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svinhus (RÅ 1958 Fi 1723 ). I samtliga dessa fall var det fråga om smärre
ekonomibyggnader eller om byggnader av enklare konstruktion.
Arbeten pii en byggnad kan bli erforderliga pii grunda\' att den konstruerats
felaktigt eller därför att en riktig konstruktion utförts pi1 ett felaktigt sätt.
Upptäcks felet eller bristen i samband med byggnadsarbctenas avslutande.
betraktas åtgärder för att bota felet som ett led i byggnadens uppförande och
inte som reparation och underhMI. Detta giiller också om felaktigheten är av
sådant slag. t. ex. otätt yttertak. att kostnaden för att bota den normalt är
omedelbart avdragsgill. Upptiicks felet eller bristen inom kortare tid efter
byggnadsarbctenas avslutande torde bedömningen bli densamma. Åtgärder
till följd av konstruktionskl eller annan brist i en byggnad som framkommer
först en längre tid efter det att byggnaden fiirdigstiillts har inte hiinförts till
reparation och underh<'Hla utan till ombyggnad (jfr RÅ 1970 ref. 39 I och
Il).

Åtgärder för att bota mindre skador. föranledda av brand eller annan
olyckshändelse. kan i tekniskt hänseende utgöra reparationsarbete. Det är
något oklart om kostnader för sådant reparationsarbete iir avdragsgilla (jfr
RÅ 1965 Fi 1039 och Gcijer. Rosenqvist. Sterner. Skattehandbok del I 8:c
upplagan s. 158).
Har en byggnad skadats genom brand eller annan olyckshändelse och iir
den förlust som har förorsakats av skadan att hiinföra till kapitalförlust.
medges avdrag varken direkt eller indirekt för förlusten. Innebörden av detta
iir att - vid beräkning av värdcminskningsavdrag - avskrivningsunderlaget
skall minskas med så stor del av byggnadens värde som har förstörts på grund
av skadan. Vidare för utgifter för avhjälpande av skadan inte räknas som
driftkostnad. Väljer den skattskyldige att återuppföra en helt eller delvis
förstörd byggnad. för dock utgifterna för detta arbete dras av pa vanligt siitt
genom årliga viirdeminskningsavdrag. Försiikringsersättning som utgår i
anledning av kapitalförlust är inte skattepliktig ..
Beriikningen av avskrivningsundcrlaget för en byggnad efter brand eller
annan olycksh~indelse kan belysas med följande exempel. Antag att en
byggnad, som har uppförts för l milj. kr.. brinner ned till grunden efter ett
antal t1rs innehav. Vid skacktillfallet ilterstiir oavskrivet av anskaffningsv[irdet 700 000 kr. Detta belopp far inte dras av som utrangcringsavdrag. I far
den skattskyldige i anledning av branden erhiillit fiirsäkringsersiittning. iir
denna inte skattepliktig. Har ersättningen uppgatt till l 200 000 kr. och
uppför den skattskyldige en ny byggnad till en kostnad som motsvarar
försiikringsersiittningcn. får han som avskrivningsunderlag redovisa nyanskaffningsv~irdet

1 200 000 kr.

Vid en skada på en del av en byggnad tillämpas motsvarande beri\kningssätt beträffande avskrivningsunderlaget (jfr RÅ 1971 ref. 40).
Av den lämnade redogörelsen framg{1r att det f. n. är oklart om mindre
omfattande skador på en byggnad, exempelvis brand-. tryck- och vattenskador. är att hänföra till kapitalförlust eller inte. Enligt beredningens
uppfattning finns dock anledning att generellt behandla skador av nu angivet
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slag som driftförluster. Det förhållandet att hyggnad åsamkats en mindre
skada genom brand. tryck eller vatten föresl{1s alltså inte medföra någon
reducering av underlaget för beräkning av viirdeminskningsavdrag. Utgifterna för återställande av byggnaden i ursprungligt skick för i konsekvens
med detta karaktären av reparationskostnader och bör enligt beredningen
därför vara omedelbart avdragsgilla. I Tar försäkringsersättning eller annan
ersättning uppburits för skadan skall detta belopp å andra sidan tas upp som
skattepliktig intäkt i förvärvskällan.
För att underlätta bedömningen av om en skada på en hyggnad skall anses
som kapitalförlust eller inte föreslår beredningen att en schablonregel införs.
Om utgifterna för återställande av den skadade byggnaden i ursprungligt
skick uppgår till högst 15 ~'( av byggnadens taxeringsvärde vid skadetillfället
föreslås skadan skattemiissigt behandlas som driftförlust.
Beredningen har även tagit upp frågan om beräkningen av avskrivningsunderlaget för en byggnad efter hrand eller annan skada då försäkringsersättning utg<'itt. Enligt beredningens uppfattning bör ett skadefall inte
medföra ökat avskrivningsunderlag vid beskattningen utöver vad som
motiveras av utgifter för ny-. till- eller ombyggnad utöver erhällen
försäkringsersättning. För det vanligaste fallet, nämligen att en byggnad
återställs efter en delskada på byggnaden, föreslås att byggnadens avskrivningsunderlag inte skall påverkas alls av utgifter för ny-. till- eller ombyggnad
som bestrids med försäkringsersättning. Endast utgifter som den skattskyldige själv svarat för skall tillföras avskrivningsunderlaget.
Om en helt ny byggnad skall uppföras skall regeln tillämpas endast om den
nya byggnaden kan anses ersätta en förstörd byggnad. Beredningen föreslår i
detta hänseende att en byggnad, som anskaffas eller börjar uppföras inom tre
år efter den dag då den ursprungliga hyggnaden förstörts och som är avsedd
för samma verksamhet som den förstörda byggnaden. skall anses utgöra
ersättningsbyggnad. Detta skall gälla iiven om byggnaden iir belägen på
annan plats än elen diir den förstörda hyggnaclen fanns. Används den nya
byggnaden i samma verksamhet som den förstörda byggnaden utnyttjats i.
skall vidare avskrivningsunderlaget beräknas på föreslaget sätt även om den
nya byggnaden - t. ex. därför att verksamheten flyttats över till ett
koncernföretag-skall redovisas i annat inkomstslag. Motsvarande skall giilla
även om den nya byggnaden inte uppförts av den ursprungliga byggnadens
ägare utan av en till denna niirstående person. exempelvis make eller
dotterbolag.
Beredningens förslag beträffande den skattemässiga behandlingen av
mindre skador på byggnad tillstyrks av flera länsstyrelser och av niiringslivets
organisationer. Några liinsstyrclser menar dock att anknytningen till det
taxerade byggnadsvärdet innchär svårigheter. Ett mindre antal remissinstanser. bl. a. RSV. ställer sig med hiinvisning till piltalade tilliimpningssv[1righcter och därav följande kontrollproblem avvisande till förslaget.
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Förslaget bcträffanck beriikning av avskrivningsunderlag för byggnad
efter brand eller annan skada dii försiikringsersättning utg:ht tillstyrks av ett
antal länsstyrelser och av nagra av niiringslivets organisationer. Ett par
länsstyrelser. niiringslivets skattedelegation och Svenska försäkringsbolags
riksförbund ställer sig avvisande till förslaget. Skattedelegationen och
riksförbundet anser att förslaget strider mot de grundläggande principerna
för avgriinsningcn mellan {1 ena sidan kapitalvinst och kapitalförlust och å
andra sidan rörelsevinst och rörelseförlust. Riksförbundet anser vidare att
den föreslagna regeln står i strid mot reglerna i bokföringslagen ( 1976: 125)
och aktiebolagslagen ( 1975: 1385).
Fiir egen del för jag anföra följande. För att kapitalförlust skall fiirdigga
beträffande en skada p[1 en byggnad krävs att skadan har förorsakats av en
hiindelse som man normalt inte kan räkna med i en viss förviirvsvcrksamhet.
Det skall s<lledcs vara fråga om extraordinära hiindelser. Ofta är det svärt att
avgöra om en händelse iir av detta slag. Ger o:n samlad bedömning vid handen
att skadan iir att ans.: som en kapitalförlust. skall underlaget för ho:riikning av
värdeminskningsavdrag minskas mo:d ett belopp som motsvarar skadans
storlek. En sådan proportionering kan givo:tvis vara mycket besviirlig att
utföra i praktiken. Detta giiller siirskilt när det är fräga om mindre
omfattande skador. Det sagda leder till att tvister om den skattemässiga
behandlingen av skador pa byggnader är relativt vanligt förekommande. Jag
anser cWrför att det är angeläget att siika skapa regler pft detta område som är
enklare att först[1 och tilliimpa.
Beredningens förslag innebiir. som jag nyss framhtillit. att mindre
omfattande skador p[t fastigheter skall behandlas som driftförluster och att
en byggnads avskrivningsunderlag inte skall paverkas av utgifter för ny-. tilleller ombyggnad som bestrids med försiikringsersättning. r likhet med nftgra
remissinstanser anser jag att den föreslagna rego:ln bctriiffande mindre
skador är svår att tilliimpa. Betydande praktiska problem torde ocksit uppsti.i
vid bedömningen av om en byggnad utgör ersiittningsbyggnad för en förstörd
byggnad eller inte. Den föreslagna regeln beträffande beriikningcn av
avskrivningsunderlaget har också den nackdelen att den endast giilkr d{t
utgifter för ny-. till- eller ombyggnad bestrids med försiikringsersättning.
Detta leder till en olikformig beskattning. Mot denna bakgrund bör vad
beredningen föreslagit på det nu aktuella 0111r[1det inte läggas till grund för
lagstiftning.
För ego:n del anser jag att en lättilliimpad och rättvis ordning kan skapas om
kapitalförlustbegreppet ändras så att genom brand eller annan olyckshändelse uppkommen skada pil eller förstörelse av fastighet - såvitt gäller
undo:rlaget för beräkning av värdeminskningsavdrag - inte skall anses som
kapitalförlust. Detta bör gälla oberoende av om den skattskyldige har erhållit
försäkringsersättning e. cl. pi\ grund av skadan eller inte. Har sädan
ersättning erhållits. bör denna i princip göras skattepliktig. Jag kommer strax
att återkomma till sistnämnda fråga.
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En regel av nu angiven innebörd hör tilliimpas i frftga om byggnader p[1
vilka viirdeminskningsavdrag för göras. Den hör sf1ledes giilla inte bara för
byggnader i rörelse utan även för cn driftbyggnad p<l jordbruksfastighet och
på sådan annan fastighet för vilken inkomsten beskattas enligt konvcntionell
metod. Det torde visserligen endast mera sällan förekomma att markanläggningar skadas på grund av extraordinära hiindelser. Av systematiska och
praktiska skäl bör dock regeln gälla ocks[1 för markanliiggningar.
Den föreslagna regeln innebär sälcdcs att avskrivningsunderlaget för en
fastighet. som har skadats eller förstörts, inte skall siittas ncd pil grund av den
viirdeminskning som har inträffat genom skadan. Ilar byggnaden totalförstörts. for utrangeringsavdrag i stiillet göras. Regeln innebär intr:: i och för sig
att gränsdragningen mellan avdragsgilla reparationskostnader och inte
avdragsgilla utgifter för ombyggnadsarbeten ändras. Om således en skada på
en byggnad haft sådan omfattning att arbeten för att avhjiilpa skadan har
karaktär av ombyggnad. fär utgifterna för arbetena inte dras av direkt.
Utgifterna fär i stället tillföras avskrivningsunderlaget. Diiremot blir utgifter
för t1tgi'.rder för att bota mindre skador avdragsgilla, om {1tgiirderna i tekniskt
hänseende utgör reparationsarbetc. Det skall diirvid vara fråga om s{idana
reparationer som den skattskyldige undcr alla omstiindigheter mtiste riikna
med att vid något tillfälle behöva utföra.
F. n. medges intc utrangeringsavdrag beträffande andra uthyrda byggnader än sådana på vilka rörelsereglerna fiir tillämpas och inte heller
beträffande mangårdsbyggnaden på en jordbruksfastighet. Mot bakgrund av
den föreslagna ändrade behandlingen av skador pt1 byggnad bör emellertid
en möjlighet öppnas att fä göra avdrag för vad som återst{tr av anskaffningsviirdet om sådana byggnader utrangeras. Jag föresll1r därför att en i princip
generell rätt till utrangeringsavdrag införs när en byggnad p[1 en konventionellt taxerad fastighet utrangeras efter brand eller annan olyckshiinddse.
I samband med antagandet av de tidigare nämnda nya avskrivningsrcglerna för byggnader (avsnitt 2.2.1) infördes vissa begränsningar i riitten till
utrangeringsavdrag. Vad beträffar rörelsebyggnader medges sålunda en
skattskyldig, som vid övergång till planenlig avskrivning av en byggnad har
använt ett taxeringsvärde som ingfmgsvärde. utrangeringsavdrag endast om
han utreder byggnadens anskaffningsvärde och beloppet av de värdeminskningsavdrag för byggnaden som har medgetts vid taxering till statlig
inkomstskatt [punkt 6 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1969:363) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:3711)]. Har en skattskyldig i fråga om
driftbyggnader på en jordbruksfastighet vid övcrgfmg till planenlig avskrivning av byggnaderna använt ett taxerat byggnadsvärde e. d. som ingångsviir-

*

de. föreligger inte rätt till utrangeringsavdrag [9 tredje stycket lagen
(1972:742) om ikraftträdande av lagen ( 1972:741) om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370)]. Siirskilt med hiinsyn till att försiikringsersiittningar
e. cl. avseende konventionellt beskattade byggnader föresläs bli skattepliktiga (jfr avsnitt 2.2.5) bör de nämnda begriinsningarna i riitten till
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utrangcringsavdrag upphöra att g~illa.
Utrangeringsavdrag beträffande markanläggningar bör, liksom f. n., inte
medges efter skada. Detta sammanhänger bl. a. med att samtliga markanläggningar som anläggs under ett visst beskattningsår normalt skrivs av
gemensamt. dvs. på en och samma avskrivnirigsplan. Utrangeringsavdrag
bör därför, liksom f. n., komma i fråga endast när fastigheten avyttras eller
när den på fastigheten bedrivna verksamheten läggs ned. Påpekas bör att den
skattskyldige - i de fall då utrangeringsavdrag inte kan medges - kompenseras av att de framtida avskrivningarna beräknas på ett oförändrat
avskrivningsunderlag.
De nya reglerna om förluster på byggnader bör tas in i punkt 5 av
anvisningarna till 20 § KL (jfr avsnitt 2.3 ). Förslagen föranleder också
ändringar i punkt 3 av anvisningarna till 22 § samt punkterna 2 a och 2 b av
anvisningarna till 25 § KL.

2.2.5 Beskattning av försäkringsersättning e. d.
Jag har i det föregående föreslagit en inskränkning i kapitalförlustbegreppet såvitt avser skador på fastighet. Denna inskränkning bör i sin tur medföra
att försäkringsersättning e. d .. som har erhållits på grund av dylika skador.
beskattas i förvärvskällan.
Beredningens förslag beträffande försäkringsersättning medför att denna
blir behandlad på olika sätt beroende på om och i vilken mån ersättningen
används för utgifter för avhjälpande av skada eller för att uppföra en ny
byggnad. Detta har. som jag tidigare framhi11lit. flera nackdelar. En
underlåtelse att återuppföra en nedbrunnen byggnad skulle således kunna
medföra fördelar frän skattesynpunkt. Samma effekt skulle kunna inträda
om uppförandet av en ersättningsbyggnad fördröjs tills utgången av
treårsfristen. Denna spärregel kan vidare antas bli föremål för kringgåendeåtgärder från de skattskyldigas sida.
De nackdelar som sålunda är förenade med beredningens förslag kan
undvikas om försäkringsersättning eller annan ersättning för skada på
fastigheter, som har förstörts eller skadats, görs generellt skattepliktig. En
sådan beskattning kan dock, särskilt när utgifterna för att avhjälpa skadan
inte är omedelbart avdragsgilla, ge upphov till likviditetsproblem för den
skattskyldige. I syfte att undvika sådana problem kommer jag i det följande
att lägga fram förslag om att belopp. som har erhållits i försäkringsersättning
c. cl. för skadade eller förstörda fastigheter, skall få avsättas till en s. k.
eldsvådcfond (avsnitt 2.2.9). Avsatt belopp skall få användas för utgifter för
reparation av fastigheten. för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av
fastigheten eller för förvärv av en ny fastighet.
Skatteplikten för försäkringsersättningar e. d. bör omfatta byggnader som
är avsedda att användas i rörelse, driftbyggnader på jordbruksfastigheter och
byggnader på en konventionellt taxerad annan fastighet. Skatteplikten bör

Prop. 1980/81 :68

129

vidare omfatta markanHiggningar i nämnda förviirvskiillor. I regel utgör
endast 75 (:{, av anskaffningsvärdct för en markanläggning avskrivningsunderlag. [ s[idant fall hör endast 75 '!'<·· av ersiittningen beskattas.
Den föreslagna iindringen beträffande beskattningen av försäkringsersättningar e. d. föranleder iindringar i 19 §och punkt 2 a av anvisningarna till
36 § KL. I 28 § 2 mom .. punkt 10 av anvisningarna till 21 § och punkt 4 av
anvisningarna till 24 § KL anges i vilken mån ersiittning på grund av
skadeförsäkring skall anses som intiikt av rörelse. jordbruksfastighet och
annan fastighet. Frågan om sådan inkomst är skattepliktig framg[1r emellertid av bestiimmelserna i 19 §. Nyss niimncla bestämmelser kan därför
slopas.
Har ersättning på grund av skadeförsäkring utgått för inventarier och
lagertillgångar kan lagen ( 1951 :763) om beriikning av statlig inkomsskatt för
ackumulerad inkomst f. n. tillämpas på ersättningen. En förutsättning för
detta är dock att ersättningen erhållits i samband med att den skattskyldige
har upphört med verksamheten och att ersättningen inte har föranlett avdrag
för avsättning till clclsvådefond. Särskild skatteberiikning för ackumulerad
inkomst bör enligt min uppfattning fä_ göras även i fråga om försiikringsersättning eller annan ersättning för skada p[1 byggnader och markanläggningar
i den mån ersättningen inte har föranlett avdrag för avsättning till
eldsvådefond. Sådan skatteberäkning hör fä göras också utan samband med
att den skattskyldige har upphört med verksamheten. Förslaget föranleder
iindringar i 3 §och anvisningarna till I och 3 §§lagen om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst.

2.2.6 Projekteringsutgifter
Utgifter för projektering av en byggnad skall vid ny-. till- eller ombyggnad
räknas in i byggnadens avskrivningsunclerlag. Kommer elen tilltänkta
byggnationen inte till stånd anses dock arkitektkostnader och andra
kostnader. som nedlagts under planerings- och förberedelsearbete, f. n. inte
kunna aktiveras som avskrivningsuncler)ag för byggnaden. Inte heller
medges omkostnadsavdrag för sf1dana kostnader. Resultatlösa utgifter av
detta slag anses nämligen utgöra kapitalförlust.
Enligt beredningens förslag skall utgifter för projektering av hyggnader
och anläggningar inte räknas som kapitalförlust. Har utgifter nedlagts på att
undersöka alternativa lösningar skall de projekteringsutgifter, som kan
hänföras direkt till det valda alternativet, liksom f. n. inräknas i avskrivningsunderlaget för anläggningen. Utgifter för förkastade alternativ föreslås
vara omedelbart avdragsgilla.
Beredningen är medveten om att de föreslagna reglerna kan vara svåra att
tillämpa om företaget pft balansdagen inte vet om mlgot av ett eller flera
möjliga investcringsalternativ kommer att genomföras. I sådant fall föreslås
att samtliga nedlagda projekteringsutgifter får dras av direkt. Kommer något
9 Riksdagen 198018/. I sam/. Nr 68. Bil. A
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projekt till utförande senare. skall dock de projekteringsutgifter som kan
antas ha samhand med det valda alternativet aktiveras skattcmiissigt. Detta
tillgår så att dessa projckteringsutgiftcr redovisas som intiiktspost i deklarationen samtidigt som motsvarande belopp tas upp pä värdeminskningsplan
för byggnader resp. markanliiggningar. Det skall ockst1 vara möjligt att
tillfälligt balansera alla nedlagda projekteringsutgifter och dra av utgifterna
för förkastade alternativ det beskattningsår då utgifternas karaktär har
klarlagts.
Beredningens förslag tillstyrks av allmänna ombudet för mellankommunala mål, ett antal liinsstyrelser och av näringslivets organisationer. Några av
dessa remissinstanser är dock kritiska mot bestämmelsen att avdragna
utgifter avseende ett projekt. som senare [1r kommer till utförande. skall
aktiveras i et'terhand. RSV. ett par länsstyrelser och Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund iir kritiska mot förslaget att projekteringsutgiftcr
avseende projekt. som inte kommer till utförande. skall behandlas annorlunda än utgifter för förverkligade projekt. Dessa instanser anser att utgifter
för saviil förkastade som förverkligade projekt skall f{t Liras av genom iirliga
viirdeminskningsavdrag.
För egen del vill jag ansluta mig till beredningens förslag att utgifter för
projektering av byggnader och markanläggningar, som inte har kommit till
utförande, inte skall hänföras till kapitalförlust. I likhet med vad jag har
föreslagit beträffande skador p{1 fastigheter bör en bestämmelse om detta tas
in i punkt 5 av anvisningarna till 20

*KL.

2.2. 7 J111·emarier på a1111a11 fastiglzet
När en skattskyldig avyttrar en fastighet i vilken han sjiilv driver eller
tidigare har drivit rörelse. skall den del av köpeskillingen som avser sådana
delar av och tillbehör till fastigheten som i avskrivningshiinseende riiknas
som inventarier beskattas som intiikt av rörelse (punkt I tredje stycket av
anvisningarna till 28 § KL). Motsvarande regler gäller i fr(1ga om jordbruksfastighct. Den som hyr ut sin fastighet för användning i rörelse skall däremot
redovisa hela köpeskillingen vid en avyttring som intäkt av tillfällig
förvärvsverksamhet. Vinstberäkning sker sMedes enligt realisationsvinstreglerna också beträffande den del av köpeskillingen som avser niimnda
inventarier. Detta gäller även återvunna värdeminskningsavdrag som hänför
sig till inventarierna.
Beredningen har uppmärksammat nämnda förhitllande. Beredningen
påpekar att den skiljaktiga behandlingen av inventarier - en skiljaktighet
som enbart beror på vem som bedriver rörelsen - har flera verkningar. Bl. a.
kan fördelningen av köpeskillingen på olika tillgtmgar p[1verkas. För siiljaren
betyder det normalt inget hur denna sker. Köparen diircmot kan ha intresse
av att hiinföra så stor del som möjligt till inventarierna för att därigenom fä en
snabbare avskrivning på sin investering. Mot denna bakgrund föresl<'\r
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heredningcn att den del av köpeskillingen som belöper på inventarier av fast
egendoms natur skall tas till beskattning wm intäkt av fastighet.
Beredningens förslag har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga
remissinstanser. Även jag vill ansluta mig till förslaget. Jag anser vidare att
intäkt vid avyttring av inventarier av lös egendoms natur hör tas upp till
beskattning i förvärvskiillan. Vederlag på grund av försäljning av kontorsinventarier, verktyg. fordon o. d .. som har anviints i skötseln av fastigheten.
bör alltså tas upp som intäkt av annan fastighet. Som en följd av förslagen hör
de avskrivningsmctoder. som föreslfts gälla i rörelse. ocks{1 fa tillämpas pil
inventarier av lös egendoms natur och. i fdga om fastighet som anviinds för
annat ändamål iin som bostad. beträffande byggnadstillbehör som i
avskrivningshiinseende riiknas som inventarier (jfr avsnitt 2.2.3 ).
Förslagen föranleder att bestämmelser hör tas in i punkt 4 av anvisningarna till 24

~och

i en ny punkt. 3. av anvisningarna till 25

en iindring göras i punkt 2 b av anvisningarna till 25
anvisningarna till 28

~

~KL.
~

Dessutom bör

och i punkt J av

KL.

Förslaget att ersättning för inventarier skall beskattas i inkomstslaget
annan fastighet bör föranleda att reglerna om särskild skattcheriikning för
ackumulerad inkomst görs tillämpliga om det vid avyttring av en fastighet
ocks[1 ing[1r inventarier. En bestiimmclse om detta bör tas in i 3

*lagen om

beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst.

2.2.8 Vissa vid remissbeha11dlinge11 aklllaliserade frågor

I remissyttrandena har flera frågor beträffande avskrivning på fastigheter
tagits upp som inte har behandlats av beredningen.Jag kommer i det följande
att beröra nitgra av dessa frågor.
Lantbrukarnas skattedelegation har tagit upp ckn jiirnkningsrcgel som
kompletterar den s. k. proportioneringsrcgeln vid beräkning av avskrivningsundcrlaget för byggnader vid förvärv av en bebyggd jordhruksfastighet.
Vid oneröst förvärv av en bebyggd jordhruksfastighet eller annan fastighet
bcriiknas den nye ägarens avskrivningsunderlag för byggnader med hjiilp av
en proportioneringsregel enligt vilken köpeskillingen för fastigheten fördelas
i samma proportion som det taxerade byggnadsviirdet förhåller sig till det
totala taxeringsvärdet. Jämkningsregeln innebär att avskrivningsunderlaget
för byggnaderna inkl. inventarier far jämkas om värdet på fastigheten i övrigt
efter tillämpning av proportioneringsregcln visas mera avsevärt över- eller
understiga värdet av mark. viixandc skog. naturtillgtrngar, särskilda förmåner m. m. som förvärvats. Skattedelegationen anser att jämkningsregeln är
felkonstruerad och hemställer därför att den ändras så att bevisningen får
avse byggnaderna och inte de övriga tillgångsslagen. Delegationen anser
niimligen att det är närmast omöjligt att förebringa bevisning om värdet av de
många övriga tillgtmgsslag som normalt förekommer pil en jorclbruksfastighet.
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För egen del vill jag erinra om att konstruktionen av jiimkningsregeln
hänger samman med den vid fastighetstaxL'ringen anviinda s. k. mL'rvi"irdeprincipen. Denna pr.incip innebiir att byggnadsviirdet skall utgöras av det
merviirde som taxeringsenheten har p:'i grund av att den iir bebyggd.
Jämkningsregeln för jordbruksfastigheter iir likartad den som giiller vid
rörelsebeskattningen. Den infördes {1r l 973 i samband med att en provisorisk
proportioneringsmetod för jordbruksfastigheter ersattes med en proportioneringsregel grundad bl. a. pä delviirdet byggnadsvärdet (prop. 1973: 162.
SkU 70, rskr 391. SFS 1973: 1099). I samband mL'd att proportioneringsregeln
år 1975 anpassades till de regler som giillde vid 1975 iirs fastighetstaxering
framställde skattedelegationen samma önskemftl som nu. Denna hcmstiillan
bifölls emellertid inte (prop. l975A8 s. 151, SkU 22. rskr 162. SFS
1975:259). Jag anser inte att det nu finns skiil till en annan bediimning.
I detta sammanhang vill .iag bL'röra ett fall som har tagits upp av niigra
länsstyrelser. Ett företag kan för att erh~11la tomtmark för nybyggnation

anskaffa en äldre bebyggd fastighet. I samband med att byggnaden rivs yrkar
företaget utrangeringsavdrag för det oavskrivna beloppL't. Enligt min mening
bör jämkningsregeln vara tilliimplig i ett sådant fall. Nägon uttrycklig
bestämmelse som tar sikte pa denna speciella situation behövs inte.
Då en fastighet eller en fastighetsdel omtaxeras foin jordbruksfastighet till
annan fastighet eller vice versa. uppkommer enligt Lantbrukarnas skattedelegation frågan hur detta skall p:'1verka avskrivningsunderlaget. Friigan
gäller främst byggnader men torde iiven kunna avse markanliiggningar och
inventarier. Delegationen. som har tagit upp samma fr[1ga i yttrande över
1976 Etrs fastighL'tstaxL'ringskommittes delbetiinkande (SOU 1.979:32) Fastighetstaxering 81. anser att en lagreglering hör komma till sti\ml.
I prop. 1979/80:40 om fastighetstaxering. m. m. har jag anfört (s. 58) att
frågan övervägs inom budgetdepartementet. Dessa iiverviiganden pi\gär
fortfarande. En lagreglering kan därför i varje fall inte komma till stånd
nu.
Vid benefika förviirv av byggnad skall den förre iigarens skattemiissiga
restvärde anses som anskaffningsvärde för den nye iigarcn. Detta inncbiir ett
degressivt avskrivningssystem som - om byggnad vid upprL'padL' tillfällen
förvärvas genom bendika fång - kan leda till mycket 1{1ga avskrivningar.
Innefattar förvärvet en markanliiggning. för diiremot den nye iigaren överta
överlåtarens avskrivningsplan.
Har en byggnad övertagits vid fusion skall dotterbolagets eller den
överlåtande föreningens skattemässiga restvärde anses som anskaffningsviirde för moderbolaget eller den övertagande föreningen.
Näringslivets skattedelegation och Lantbrukarnas skattedelegation anser
att den nye ägaren vid bendika förviirv av en byggnad skall fä överta
överlåtarens avskrivningsplan och att detta ocks{1 hör giilla vid fusion.
Näringslivets skattedelegation, som påpekar att siirskilda regler för beriikning av avskrivningsunderlag för markanläggningar vid fusion f. n. saknas.
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menar vidare att samma regel som förordats för byggnader vid fusion införs
oc.:ks<I för markanliiggningar.
För egen del ansluter jag mig till vad skattedelegationerna har anfört.
Övergär en byggnad till en ny ägare p;'1 annat siitt än genom köp. byte eller
därmed jämförligt fäng, hiir den nya ~igaren s[1lcdes ftt göra de värdeminskningsavdrag på byggnaden som skulle ha tillkommit förre iigaren om denne
fortfarande ägt byggnaden. Detta bör gälla också om moderbolag eller
övertagande förening övertar en byggnad eller en fastighet med markanHiggning vid s;1dan fusion. som avses i 28 § 3 mom. KL. Förslaget föranleder att
ändringar bör göras i punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 22 *·punkt 2 a
av anvisningarna till 25 § samt punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 §

KL.
För markanHiggningar medges avdrag för värdeminskning med 5 % om
året pf1 ett belopp motsvarande 75 S(. av anskaffningsviirdet. Dock medges
avdrag för tiickdiken på jordbruksfastighet med 10 01- om året heräknat på ett
oreducerat anskaffningsvärde. Som motiv för att endast medge 75-procentig
avskrivning angavs i 1969 ärs förarbeten att vissa markanHiggningar kan siigas
ha ett bestående värde (prop. 1969: 1011 s. 123_). Lantbrukarnas skattedelegation anser att detta p{1stäcndc numera saknar biirkraft. På grund av det
ekonomiska livets lagar. där teknik och strukturrationalisering har framtvingat en långt driven specialisering. har det enligt delegationen blivit
alltmer uppenbart att anläggningar av förevarande slag har en begränsad
ekonomisk varaktighet. Delegationen menar därför att hela anskaffningsvärdet bör utgöra avskrivningsunderlag. Dessutom hävdar delegationen att
flertalet av de mest betydelsefulla och kostnadskrävande anläggningarna har
en kortare ekonomisk livslängd än 20 år. Avskrivningsprocentcn hör därför
vara högre än 5 för dessa anläggningar. Även Svensk industriförening anser
att avskrivningsundcrlagct avseende markanliiggningar bör ändras frän 75 C;'f:,
till 100 C;1. av anskaffningsvärdet.
För egen del vill jag erinra om att i begreppet markanläggningar ingär i
stort sett alla markarbeten och anläggningar som inte för avskrivas som
byggnad eller inventarier. Som exempel på markanliiggningsutgifter kan
nämnas utgifter för markens första iordningstiillande t. ex. röjning. schaktning och torrliiggning för att göra marken fast eller plan. rivningskostnader
avseende en tidigare befintlig byggnad. utgifter för vägar och andra tillfarter.
körplaner. parkeringsplatser. fotbollsplaner. tennisbanor och liknande
anläggningar för personal. Som framhölls i 1969 <'1rs förarbeten för det anses
uppenbart att vissa av dessa anHiggningar har ett bestående värde. Den
avvägning som di\ gjordes. dvs. att endast 75 % av anskaffningsvärdet skall
utgöra avskrivningsunderlag. för anses fortfarande vara rimlig. Jag anser
diirför att denna regel i varje fall inte nu bör ändras. Bl. a. med hänsyn till att
avskrivningarna beräknas på ett kollektivt avskrivningsunderlag finns det
inte heller skäl att ändra pt1 avskrivningsprocenten.
Enligt nuvarande regler skall såsom avdragsgill omkostnad anses anskaff-
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ning och insättning av sf1dana utrustningsdctaljcr i skyddsrum som har värde
endast fr{rn civilförsvarssynpunkt. såsom speciella dörrar. luckor och karmar
för dessa. inre begränsningsväggar för gasfong vid ingängar och reservutgångar. luftrew1re och tillhörande fördclningsledningar (25 * l mom .. 29 *I
mom. och punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 22

*).

Dessa

bestämmelser infördes rir 1958 ( prop. 1958: 124. BevU B 11. rskr B 117. SFS
1958:576). Därefter har emellertid ett nytt system för byggande och
finansiering av skyddsrum införts (prop. 1975:21. Föll 17. rskr 174. SFS
1975:553 och prop. 1978179:1. Föll 8. rskr 37. SFS 1978:782). Systemet
innebär bl. a. att fastighetsiigare som åläggs att anordna skyddsrum skall få
ersättning av statsmedel för detta. Med hänsyn till detta kan den särskilda
avdragsrätten för anskaffande av luckor m. m. slopas. Den ifrågavarande
ersättningen kommer nämligen vid inkomstbeskattningen att behandlas som
;;tatshidrag. Eftersom det hiir är fråga om anskaffning av tillg{mgar. för vilka
anskaffningsutgifterna får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.
skall ersättningen vid ett slopande av den direkta avdragsrätten inte tas upp
som skattepliktig intiikt. Å andra sidan får som anskaffningsviirde endast tas
upp så stor del av utgifterna som inte har täckts av ersättningen.
Jag vill slutligen förorda att bestämmelserna om avskrivning på fastigheter
omarbetas i språkligt hänseende och att i huvudsak samma terminologi
används i inkomstslagen jordbruksfastighet. annan fastighet och rörelse.
Detta föranleder ändringar i det nya tredje stycket av punkt I, punkterna 3. 4
och 6 av anvisningarna till 22 §. punkt 2 a av anvisningarna till 25
punkterna L 7 och 16 av anvisningarna till 29

*KL.

*samt

2.2.9 Avsiittning till e/dsvådefonder
Jag har i avsnitt 2.2.5 om beskattning av försäkringscrsiittning föreslagit att
försäkringsersättning e. d. p[1 grund av att byggnader och markanläggningar,
som används i näringsverksamhet. har skadats eller förstörts genom brand

*

eller annan olyckshiindclsc. skall göras skattepliktig. F. n. gäller enligt 19
KL att ersättning pt1 grund av skadeförsiik~ing inte iir skattepliktig inkomst
såvida inte köpeskilling. som skulle ha flutit in om den försäkrade
egendomen i stället sålts. varit att hiinföra till intäkt av fastighet eller rörelse
eller ersättningen eljest motsvarar sådan skattepliktig intäkt eller avdragsgill
omkostnad. som iir att hiinföra till niigot av nämnda inkomstslag.
rör en rörelseidkare eller lantbrukare innebär bestämmelsen att försäk-

ringsersättning för en nedbrunnen drifthyggnad är skattefri utom såvitt gäller
sådana tillbehör till byggnaden som enligt avskrivningsreglerna är att hänföra
till inventarier. Försäkringsersättning för varulager och inventarier är alltid
skattepliktig intäkt. Utgör byggnaden omsättningstillgäng i byggnadsrörelse
är även försiikringscrsättning för byggnaden skattepliktig.
Den beskattning som

~ålunda

sker av försäkringsersättning för inventarier

och varulager i rörelse och jordbruk kan försv:'1ra anskaffandet av nya
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tillgångar i ersättning för de förlorade. I syfte att undvika dessa konsekvenser
har införts en möjlighet att fä avdrag för avsiittning tills. k. clclsviidcfonder.
Vidare iir lagen (I 951 :763) nm hcräkning av statlig inkomstskatt för
ackumulerad inkomst i viss män tilliimplig för försiikringscrsättningar.
Bestämmelser om eldsvådefondcr finns i förordningen (1959: 168) om
särskilda investeringsfondcr för förlorade inventarier och lagertillgfö1gar
(prop. 1959:67. BevU 37. rskr 222). Till protokollet i detta iirt:nde hör som

bilaxa 4 fogas en redovisning av förordningens innehMI.
Av de i bilagan redovisade statistiska uppgifterna framgår att den
nuvarande förordningen om särskilda invcsteringsfonder för förlorade
inventarier och lagertillgångar utnyttjas i förhållandevis obetydlig omfattning av de skattskyldiga. Anledningen till detta torde vara att lagervärderingsrcglerna och nettometoden vid avskrivning av inventarier gör behovet
av avsättningar mindre uttalat.

r enstaka

fall kan dock möjligheten att fä

avsätta belopp till dessa fonder vara av stor vikt. Jag anser därför att denna
möjlighet bör fä finnas kvar.
Som jag tidigare har anfört bör försäkringsersättningar e. d. avseende
konventionellt beskattade byggnader och markanliiggningar. som har
skadats eller förstörts genom brand eller annan olyckshiindelse, göras
skattepliktiga. Med hänsyn till detta bör avdrag medges iiven för belopp som
avsätts till fonder för byggnader och markanläggningar. då sådan ersättning
har erhållits. I övrigt bör det nuvarande regelsystemets principiella
konstruktion bevaras. Ett stort antal tekniska ändringar bör dock genomföras. Dessa ändring~r avser att anpassa lagstiftningen i tekniskt hänseende till
modernare fondlagstiftning. nämligen lagen ( 1979:609) om allmiin investcringsfond och lagen ( 1979:610) om allmän investeringsrcserv. Nu angivna
ändringar kräver i sig betydande ingrepp i förordningen. Till detta kommer
att det synes angeläget att göra ganska omfattande språkliga iindringar i
denna. Mot denna bakgrund bör det nya regclsystemct tas in i en ny lag.
De siirskilda investeringsfondcrna för förlorade inventarier och lagertillgångar brukar benämnas cldsvådefonder. Denna beniiarning är praktisk och
ger ett tydligt uttryck för fondernas huvudsakliga tillämpningsomräde.
Fonderna bör därför även i lagstiftningen benämnas eldsvådefonder.
Beträffande lagreglernas närmare utformning får jag hänvisa till specialmotiveringt·n.
Den nya lagen föranleder vissa ändringar i 3 § lagen om beräkning av
statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst och i anvisningarna till denna
paragraf.

2.3 Begreppet kapitalförlust
Jag har i avsnittet om den skattemässiga behandlingen av skador på
fastigheter och i avsnittet om utgifter för projektering av byggnader och
anläggningar kommit in p{1 kapitalfiirlustbegreppet. Som jag antydde i det
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sammanhanget finns det anledning att behandla kapitalförlustbegreppct fri111
mer principiella utgångspunkter. Till protokollet i detta iircndc bör som
bilaga 5 fogas en beskrivning av den historiska utvecklingen av kapitalförlustbegreppct och en redogörelse för det nuvarande riittslägct pä detta
område. Kapitalförlust avseende fastigheter tas dock inte upp till ytterligare
behandling. Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till
behovet av ändringar i begreppet kapitalförlust.
En förlust kan ta sig uttryck i att en tillgång minskar i värde eller i att en
förpliktelse tillkommer eller ökar i värde. En grundläggande princip i den
svenska inkomstbeskattningen är att avdrag för förlust medges endast om det
inte är fraga om kapitalförlust. En bestämmelse om detta finns i 20 KL.
Begreppet kapitalförlust definieras emellertid inte i denna paragraf utan en
hänvisning giirs i punkt 5 av anvisningarna till punkt JO av anvisningarna till
29 §. Denna anvisningspunkt behandlar dock bara förluster i rörelse.
Visserligen skall vad som där sägs om kapitalförlust i rörelse enligt punkt 5 av
anvisningarna till 20 § äga motsvarande tilliimpning iiven för andra
förvärvskällor. men redan skiljaktigheterna mellan bokföringsmiissig och
kontantmässig inkomstberäkning gör denna anvisning oklar. Förlustbcgrcppet har mindre omfattning vid kontantmässig än vid bokföringsmässig
inkomstberäkning. Därtill kommer att värdeminskning av inventarier och
beskattning av ersättning vid avyttring av inventarier behandlas pii olika siitt
beroende på tillämplig förvärvskälla. Detta medför i sin tur att förluster som
träffar inventarier behandlas olika.
Av bestämmelserna i 20 *och punkt 10 av anvisningarna till 29 kan inte
utläsas allt vad som giiller om kapitalförlust. Redan hestiimmc.:lsen i 20 att
avdrag inte får ske för kapitalförlust är missvisande. Kapitalförluster beaktas
nämligen i stor utsträekning vid beriikning av realisationsvinst. Vidare måste
de nämnda bestämmelserna ses i samband med reglcr, som har tillkommit

*

*

*

efter KL:s införande, t. ex. reglerna om avdrag för prisfall p;i och utrangering
av inventarier (punkt 3 c fjärde stycket och punkt 3 d av anvisningarna till 29
§).

*

I punkt 10 av anvisningarna till 29 ställs kapitalförlust i motsats till
driftförlust. Endast driftförlusten är avdragsgill. Som driftförlust betecknas
uteblivandet av en intäkt som normalt bort inflyta i rörelsen. Det verkar
således till en början som om driftförlust bara kan förekomma på
intäktssidan. Detta är dock inte avsikten utan det avgörande är att det
framstår som befogat att räkna med förlust i stället för vinst och att förlusten
alltså ingår som ett led i förvärvsverksamheten. Kapitalförlust är däremot
förlust som den skattskyldige lidit vid sidan av vad som normalt ingär som ett
led i förvärvsverksamheten. Som exempel på kapitalförlust nämns förlust
genom borgensförbindelse och genom prisfall på eller förstöring genom
brand eller olyckshändelse av fastighet som används i rörelsen. Nu angivna
förluster sägs vara exempel på förluster föranledda av en oberoende av
rörelsen uppkommen skada.
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1lar förlust uppkommit i en förvärvsverksamhet uppstiills således i princip
ett krav pä normalitet för att avdragsriitt skall föreligga för förlusten. Kan
man normalt räkna med förlust av viss art i verksamheten iir denna
avdragsgill. Som exempel kan nämnas förlust på grund av insolvens hos
kunder. prisfall och försämring av varulager och den fortlöpande värdeminskning som maskiner och andra inventarier och byggnader är underkastade. Andra exempel på avdragsgilla förluster iir en kassörs förlust på grund
av felväxling och skadestfmdskrav som uppkommit trots att verksamheten
bedrivits pa normalt siitt.
Det finns vissa undantag fr{m nämnda huvudregel. Skada eller förstöring
av maskiner och andra inventarier i rörelse och jordbruk hänförs således till
avdragsgill driftförlust. Detta gäller ocks:.'i i frtiga om förlust pli aktier, om
aktieinnehavet står i mera direkt samband med den skattskyldiges egen
rörelse. Även förlust på lånefordringar, som inte utgiir lagertillgångar. och
pfi borgensförbindelse riiknas som driftförlust, om fordringen eller förbindelsen tillkommit som ett led i förvärvsverksamheten.
Som jag tidigare har anfört bör kapitalförlusthcgreppet inskriinkas sltvitt
gäller skador pä fastigheter genom brand eller annan olyckshändelse och
iiven i fri\ga om projckteringsutgifter för byggnad som inte har uppförts. I
övrigt synes den nuvarande gränsdragningen mellan avdragsgilla och inte
avdragsgilla förluster i huvudsak vara Himpligt avviigd. Det kan r. ii. hävdas
att rn utökad avdragsriitt för kapitalförluster motiverar en utstriickt
beskattning av motsvarande vinster. I ytterligare ett avseende finns det dock
anledning att inskränka innebörden av kapitalförlusthegreppet. Det gäller
förlust av lager och inventarier genom brottslig handling.
Som nyss nämnts behandlas skada pä eller förstöring av varulager och
maskiner och andra inventarier i rörelse och jordbruk som driftförlust [iven
om skadan förorsakats av i:n händelse som man normalt inte kan riikna med i
förvärvsverksamheten. liar sådana tillgiingar förlorats pli grund av stöld
kriivs diiremot att man i verksamheten normalt riiknar med risk för stöld för
alt avdragsrätt skall föreligga. Denna distinktion kan - särskilt med
beaktande av att eventuell försiikringsersättning avseende varulager och
inventarier i rörelse och jordbruk alltid beskattas i förviirvskiillan - inte anses
motiverad.Jag förordar därför att förlust av dylika tillgangar genom brottslig
handling bör vara avdragsgill.
I detta sammanhang bör bestiimmelserna om kapitalförlust omarbetas
ocksti i redaktionellt avseende. F. n. finns bcstiimmelser om behandling av
förluster i huvudsak i punkt 10 av anvisningarna till 29 *·Dessa hesliimmelser
måste emellertid ses i samband med andra lagrum, t. ex. punkterna 3 och 6 av
anvisningarna till samma paragraf. Det synes ur redaktionell synvinkel vara
en fördel att ha bestiimmelscrna om kapitalförlust reglerade i ett samman-

*,

hang. De bör enligt min mening tas in i punkt 5 av anvisningarna till 20
vilken paragraf innehåller allmänna bestämmelser om avdrag i förviirvskiilla.
Punkt JO av anvisningarna till 22 ~, punkt 9 av anvisningarna till 25 och

*
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punkterna 6 och 10 av anvisningarna till 29
upphöra att gälla.

* biir som en följd av detta

2.4 Pågående arheten
2. 4.1 All111ii1111a sy11p1111ktl'r
2.4.1. I Behovd av ny lagstiftning
Med p[1gåendc arbeten menas i allmiinhet p{1började men vid riikenskapsårets utgång inte avslutade uppdrag som en näringsidkare åtagit sig att utföra
för en annan perserns räkning. Uppdraget kan avse enbart tjiinsteprestationer, som normalt iir fallet betriiffandc uppdrag hos t. ex. konsulter och
liikare. medan det andra g<'111gn kan \·ara ri'1rutsatt att uppdragstagaren exempelvis en hantverkare eller en byggmiistare - skall tillhandaht1lla även
materiella tillg6ngar. Avser uppdraget en materiell produkt. brukar dock
begreppet pågående arbete reserveras för de fall dä äganderätten till
produkten ligger hos uppdragsgivaren. Övergår iiganderiitten till den färdiga
produkten till beställaren eller annan först niir arbetet är slutfört. används i
regel inte beteckningen pägående arbeten utan produkter i arbete eller
liknande uttryck. Inom byggnadsbranschen görs emellertid ibland undantag
från denna princip. Det förekommer sålunda att ett företag, som uppför en
byggnad pä en egen fastighet. redovisar bygget som pågående arbete såvida
avsikten är att fastigheten skall säljas så snart byggnaden iir uppförd.
Bokföringslagen (I 976: 125), BFL, innehåller inte nt1gon definition av
begreppet pågående arbete. I BFL finns inte heller några bestämmelser om
hur piigående arbeten skall värderas. Posten pågäende arbeten saknas ocks~1 i
BFL:s schema för hur ett företags balansriikning skall stiillas upp. I
redovisningssammanhang har p{1gåendc arbeten betecknats som en branschspecifik post som kan ses som en mellanform av lager och fordringar.
KL saknar - liksom BFL - uttryckliga regler om hur p{tg<lende arbeten
skall viirdcras. RSV har dock utarbetat anvisningar för dc:n skatterniissiga
behandlingen av

p~1gt1ende

arbeten inom byggnads- c1ch anliiggningsbran-

scherna.
Företagsskattebcredningen anför att skattedomstolarnas bedömning av
pågilende arbeten synes st{1 i viss motsatsstiillning till BFL:s principer. Medan
BFL bygger p<i realisationsprincipen. dvs. att resultatredovisningen bör
anstå till dess arbetet slutförts. har skattedomstolarna enligt beredningen
intagit den stilndpunkten att resultatredovisningen i princip skall ske löpande
genom beskattning av dellikvider för uppdrag som iir under arbete. Mot
bakgrund av detta och d{1 rättsliiget i ätskilliga hiinseendcn iir oklart framstitr
det enligt beredningen som angeliiget att regler tillskapas för hur pilg{1ende
arbeten skall behandlas i skattehiinscendc. Beredningen framhilller att
striivan givetvis bör vara att uppn{t öwrcnsstiimmelsc mellan skattelagstiftningen och BFL:s redovisningsmiissiga principer. Vissa skillnader torde dock
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enligt beredningen bli ofninkomliga med hiinsyn till de skilda syften BFL och
skattelagstiftningcn har. Reredningen föresli1r att regkr om den skattcmiissiga behandlingen av pf1giknde arbeten förs in i anvisningarna till 41
KL.

*

Det är en allmän uppfattning bland remissinstanscrna att dl't nuvarande
rättsliiget i friiga om pågi1ende arbeten iir ovisst och att klarHiggande regler
behöver införas. Meningarna iir däremot mer delade vad gfiller fr{igan om
beredningens förslag kan liiggas till grund för ny lagstiftning. Några
remissinstanser anger uttryckligen att förslaget iir tillriickligt detaljerat för att
genomföras medan andra avstyrker förslaget eller menar att ytterligare
utredningsarbcte behövs.
För egen eld vill jag anföra följande. Bland remissinstanserna föreligger
bred enighet om att det finns ett pMagligt behov av klarläggande regler för
den skattemiissiga behandlingen av pt1g{1ende arbeten. Enligt min mening
förefaller det inte heller sannolikt att en ny utredningsomg<lng - som f. ö.
skulle ta flera år att genomföra - skulle ge ett väsentligt biittre underlag för
lagstiftning pa detta omdde. I sammanhanget bör ocksf1 p[1pekas att en
skattemässig reglering av p{1g{1ende arbeten med nödviindighet mt1stc

rn

karaktär av ramlagstiftning eftersom förhtillandcna inom olika branscher och
företag och vid skilda typer av uppdrag iir utomordentligt skiftande. Till detta
kommer att praxis p{1 området inte iir stillastt1ende utan fortlöpande
föriindras. Det för därför anses uteslutet att försöka uppnå en lagstiftning
som i detalj löser alla problem som vid taxeringen kan vara förknippade med
pågående arbeten. Sammanfattningsvis delar jag sitledes beredningens

*

uppfattning att anvisningarna till 41
KL bör kompletteras med ett
regclsystem som anger efter vilka principer påg[1ende arbeten bör behandlas i
skattehänseende. Reglerna bör tas in i en ny punkt, 3 a, av de nämnda
anvisningarna.

2.4.1.2 Lagstiftningens omfattning och principiella uppbyggnad
Av berednii1gens allmiinna motivering framgftr att avsikten varit att
begränsa lagreglerna om pägäende arbeten till byggnads- och anliiggningsverksamhet samt till hantverks- och konsultverksamhet. Denna begriinsning
har inte mött några inviindningar från remissinstansernas sida. Även jag
finner tkt naturligt att lagstiftningen skall omfatta byggnads- och <1nliiggningsbranschen samt hantverks- och konsultföretag men intet. ex. varuproducerande företag. Framh{tllas bör att begreppet konsultverksamhet har en
ganska vidstriickt innebörd. Sttlunda bör exempelvis liikare och advokater.
som bedriver rörelse. omfattas av de föreslagna reglerna.
Beredningens förslag bygger pli principen att ett system skall gälla för
uppdrag pi1 löpande räkning och ett annat system för uppdrag till fast pris.
Vid löpande räkning skall värdet av päg{iende arbeten inte aktiveras i
bokslutet. I stället skall fakturerade belopp tas upp som intiikt. Resultatre-
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dovisningen kommer härigenom att ske i takt med faktureringen. Utförs ett
uppdrag till fast pris föreslf1s däremot att summan av nedlagda direkta
kostnader skall tas upp som tillgäng i bokslutet. I konsekvens med detta skall
eventuella a-contobetalningar skuldforas.
Den av beredningen föreslagna princip,idla lösningen har godtagits eller
liimnats utan erinran av flertalet remissinstanser. däribland 13FN. I tv;I
remissyttranden anförs dock att aktiveringen av de direkta kostnaderna vid
arbeten till fast pris bör vara frivillig. Samtliga företag skulle alltsi\, om de s{1
önskade. fö anviinda sig av de för löpande räkning föreslagna bestiimmclserna. I nt1gra remissyttranden föreslås {t andra sidan att reglerna for fast pris
skall tilliimpas även vid löpande räkning.
För egen del anser jag att det inte kan komma i fr[1ga att - oavsett
uppdragets natur - införa en generell koppling mellan resultatredovisning
och fakturering. En siidan koppling skulle ofta medföra alltför stora
skattekrediter. Likaså iir det enligt min mening uteslutet att generellt
föreskriva att värdet av piigående arbeten skall aktiveras. En sädan
obligatorisk redovisningsskyldighet skulle leda till stora praktiska problem
särskilt för många mindre företag. Jag ansluter mig därför till beredningens
uppfattning att utgi1ngspunkten bör vara att resultatredovisningen vid arbete
pil löpande räkning skall ske i takt med faktureringen medan direkta
kostnader skall aktiveras och uppburna a-contohelopp skulclföras om arbetet
utförs till fast pris. Jag vill tillägga att den sistniimnda metoden torde häst st;'\ i
överensstämmelse med företagsekonomiska principer och begreppet god
redovisningssed enligt BFL:s bestämmelser.
Det är givet att en rcdovisningsmetod som förutsiitter att de direkta
kostnaderna aktiveras iir mer komplicerad att tilWmpa än en metod som
direkt följer faktureringen. Beredningen har bl. a. mot denna bakgrund.
föreslagit att vissa mindre företag alltid skall ha rätt att tilHimpa reglerna för
löpande räkning. Jag delar beredningens uppfattning på denna punkt.
Frågan om vilken krets av företag som bör omfattas av denna valfrihet
återkommer jag till i samband med behandlingen av arbeten pi1 löpande
riikning (avsnitt 2.4.2).
Beredningen har inte definierat begreppen löpande räkning och fast pris.
Som pilpekats vid remissbehandlingen förekommer det - i synnerhet inom
byggnads- och konsultbranscherna - åtskilliga avtalstypcr som kan ses som
kombinationer av löpande räkning och fast pris. Ett arbete kan exempelvis
utföras på löpande räkning med tak vilket innehiir att uppdragstagaren sjlilv
för svara för kostnaderna, om dessa överstiger en på förhand bestämd högsta
nivå. En annan blandform är att avtalet är sa konstruerat att uppdragstagaren
inte fär full kostnadstiickning siivida elen beräknade tidsi1tgih1gen överskrids.
Med hänsyn till nu nämnda och liknande avtalstyper bör enligt min mening
lagtexten ge besked 0111 var gr~inscn gar mellan löpande riikning och fast pris.
Den liimpligaste lösningen synes vara att införa en definition av begreppet
arbete pit löpandc riikning. Vad som inte faller in under denna definition bör
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bl'handlas enligt reglerna för arbete till fast pris.
För att ett arbete skall anses utfört pi1 löpande riikning hör kriivas att
ersättningen för arbetet uteslutande eller sä gott som uteslutande skall
fastställas pti grundval av ett p<l förhand hestiimt arvode per tidsenhet och
den faktiska tidsåtgången samt - i förekommande fall - uppdragstagarens
faktiska utgifter för arbetet. Löpande riikning förutsiitter alltsä att ersiittningen per timme eller dag e. d. iir pä förhand bestiimd eller praktiskt taget
bestiimd. Si\ snart uppdraget är av sttirre omfattning torde parterna. dvs.
uppdragstagarcn och uppdragsgivaren, ha triiffat ett uttryckligt avtal om hur
crsiittningen skall beräknas. Reglerna för löpande riikning skall dock
tillämpas iivt'n

d~I

det - exempelvis med hänsyn till r{!dande branschpraxis -

utan uttryckligt avtal iir undersförstått att debiteringen sker enligt bestiimd
tidstaxa. Ett vanligt fall är att ersiittningen baseras pil uppdragstagarens
sjiilvkostnadcr för arbetet.
Av det sagda följer att rcglerna om löpande räkning inte blir tilliimpliga om
parterna träffat ett avtal som innebiir att ersättningen per tidsenhet i väsentlig
omfattning ändras. om arbetet tar längre tid iin beriiknat eller om
totalkostnadcn av annan anledning blir betydligt större iin vad parterna
ursprungligen räknat med. rniremot hör förekomsten av vitesklausuler på
grund av förseningar eller brister i det utförda arbetet inte i sig få till
konsekvens att ett uppdrag förändrar karaktiir frän löpande riikning till fast
pris.
Med en uppdragstagares faktiska utgifter för arbetet avses i första hand
utgifter för material o. d. som använts i samband med uppdragets utförande.
Frtiga kan oeks~'\ vara om utgifter för resor och för avgifter till myndighcter
o. d. Som faktiska utgifter bör vidare riiknas ersättningar fiir arbete som
utförs av annan än uppdragstagaren. t. ex. arvoden till underentreprenörer
som den skattskyldige anlitat.
Jag iir medveten om att det-vilken definition som än viiljs -inte torde vara
möjligt att undvika att osäkerhet kan uppkomma vid bedömningen av om ctt
arbete skall anses utfört pä löpande riikning cller till fast pris. Enligt min
mening finns det dock anledning att utg<I frän att sikfana fall kommer att bli
relativt sällsynta. Understrykas bör dessutom att den skattemässiga bchandlingen av pågf1ende arbeten endast syftar till att fä till stånd en rimlig
periodisering av den skattskyldiges inkomster och utgifter. Saken gäller med
andra ord inte några definitiva skattevinster cllcr skattt'förlustcr utan cndast
att fördela inkomster och utgifter pii ett skäligt siitt mellan olika beskattningsår.

2.4.2 Arbete på löpande räkning
Som framgått av det föregäende har företagsskattcberedningen föreslagit
att resultatredovisningen av arbeten som utförs på löpande räkning skall skc i
takt med faktureringen. Viirdet av päg{lcnde arbeten behöver diirför aldrig
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aktiveras i boksluten. Avdrag för driftkostnader görs pä vanligt siitt.
Den av beredningen föreslagna principlösningen innebiir att en skattskyldig kan skjuta upp beskattningen genom att scnarehigga sin fakturering.
Detta kan leda till omotiverade skattekrediter. Beredningen har därför
ansett det nödvändigt att införa en siirskild skattellyktsregel. Enligt denna
skall den skattskyldige intäktsredovisa inte bara fakturerade belopp utan s[1vida den skattskyldige i mer än obetydlig omfattning underhltit att
fakturera belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat faktureras iiven de belopp som skäligen kunde ha fakturerats.
Vad beredningen föreslagit om den skattemässiga behandlingen av
pf1g{1ende arbeten

p~i

löpande riikning - ingen aktivering av nedlagda

kostnader utan resultatredovisning i takt med faktureringen - har allmiint
tillstyrkts eller liimnats utan erinran vid remissbehandlingen. l'vkr delade
meningar föreligger diiremot rörande den föreslagna skattellyktsregeln vid
senareläggning av faktureringen. Linsstyrelsen i Stockholms län anför att
anknytningen till gnd redovisningssL'd kan medföra alltför stora skattekrediter medan bl. a. Niiringslivets skattedelegation och Sveriges advokatsamfund anser att regcln iir obehövlig.
F\ir egen del vill jag först sb fast att jag anser att den av beredningen
föreslagna principiella lösningen bör genomföras. Skattskyldiga som utför
arbeten pa löpande räkning bör alltså dra av driftkostnaderna pa vanligt siitt
och ta upp fakturerade bclopp som intiikt. Eftersom den skattskyldige inte
hehöver aktivera värdet av nedlagda kostnader blir reglerna enkla att fiirstf1
och tillämpa. Päpekas kan också att det iivervägande antalet skattskyldiga
som utför uppdrag p<i löpande riikning redan i dag tnrde basera sin
skattemiissiga redovisning pä faktureringen.
Som framh[11lits vid remissbehandlingen torde behovet av en siirskild
skatteflyktsregcl som tar sikte pi\ senareliiggning av faktureringen vara
fiirh{1llandevis litet. Inte minst likviditetsski"il torde avhiilla uppdragstagare
från att i onödan dröja med att sända ut fakturor. Det iir ocksii klart att en
skattdlykbregel som för sin tillämpning förutsiitter kiinnednm nm vad som
är god redovisningssed kan ge upphov till praktiska svt1righeter. Å andra
sidan framstår det knappast som rimligt att en uppdragstagare med god
likviditet skall kunna bygga upp hetydande skattekrediter genom en så enkel
åtgiird som att senarelägga sin fakturering. En undantagslös koppling mellan
faktisk fakturering och beskattning kan vidare leda till alltför stort utrymme
för resultatutjiimning. Min slutsats iir att en mot denna form a\' skatteflykt
riktad regel inte gi\r att undvara.
Enligt beredningens förslag skall skattellyktsregeln tilliimpas om den
skattskyldige i mer iin obetydlig omfattning underliiter att fakturera belopp
som enligt god redovisningssed hade kunnat faktureras. För att markera att
regeln skall ges ett mycket hegränsat tillämpningsområde bör enlig\ min
mening uttrycket ··i mer iin obetydlig omfattning'' ändras till "i hetydande
omfattning'". Regeln bör t. ex. inte kunna anviindas mot en skattskyldig som
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rutinmässigt siinder ut sina fakturor en gfog i miinaden eller en giing i
kvartalet. En överenskommelse om att delfakturering inte skall förekmnma
utan att slutfaktura skall sändas ut först niir arbetet är fiirdigt bör i
normalfallet inte heller föranleda nt1got ingripande frän taxeringsmyndigheternas sida. Däremot biir skattdlyktsregeln kunna {1beropas om den
skattskyldige formellt sett avstår fr;ln att fakturera medan arbetet p<'tg{1r men
i stället fortlöpande uppbär delbetalningar som skall avräknas mot den
slutliga fakturan. Regelns tillämpningsområde iir alltsii begriinsat till företag
som senarelägger sin fakturering för att vinna obehöriga fördelar i
skattehänseende.
Den för arbete pf1 löpande riikning valda metoden - resultatredovisning i
takt med faktureringen - är som jag i det föreg;knde framhf11lit i de helt
övervägande antalet fall mycket enkel att tilliimpa. I likhet med beredningen
anser jag därför att det finns skiil att tilläta skattskyldiga. vars verksamhet iir
av begränsad omfattning, att anviinda sig av reglerna för löpande riikning
även i fraga om arbeten som utförs till fast pris. Denna valfrihet hör enligt
min mening reserveras för skattskyldiga som enligt I ~ BFI. inte iir skyldiga
att upprätta :lrsbokslut, dvs. för enskilda niiringsidkare i vars verksamhet den
årliga bruttoomsiittningen normalt understiger ett belopp motsvarande 20
gånger basbeloppet. För tydlighets skull bör betonas att valfriheten i fråga
om beskattningsmetod iir begriinsad till arbeten som utförs till fast pris.
Reglerna för fast pris kan sMedcs aldrig användas pä uppdrag som utförs på
löpande räkning.
En intiiktsredovisning som sker i takt med faktureringen torde ytterst
sällan leda till att det redovisade resultatet iir högre iin det verkliga resultatet.
Det kan emellertid inte helt uteslutas - t. ex. om faktureringen av någon
anledning kommit att avse ännu inte utfört arbete - att en ovillkorlig
koppling mellan fakturering och beskattning kan komma i konflikt med
BFL:s principer. Jag anser diirför att det bör finnas en möjlighet att avvika
från faktureringsmetodcn om den skattskyldige kan visa att tilliimpningen av
denna - vid en bedömning av samtliga pi1gående arhcten :-- skulle leda till en
mot god redovisningssed stridande skattemässig resultatredovisning.

2.4.3 Arhete till fast pris
Fön:tagsskattebcredningens förslag beträffande pägf1ende arbeten som
utförs till fast pris bygger på principen att de direkta kostnaderna sb.ll
behandlas på samma sätt som vid värderingen av ett eget tillverkat varulager.
Värdet av pägående arbeten skall således beriiknas på grundval av de vid
räkenskapsårets utgång nedlagda direkta kostnaderna. Eventuella a-contobetalningar skall enligt förslaget skuldföras medan samtliga driftkostnader i
verksamheten dras av pä vanligt sätt.
I frii.ga om byggnads- och anliiggningsarbeten förL"slår beredningen att
85 % av de direkta kostnaderna skall aktiveras. Förslaget innebär alltså att
reservcringsutrymmet blir - bortsett från eventuell vinst - summan av 15 c;;(,
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av de direkta kostnaderna och samtliga indirekta kostnader. I annan
verksamhet. dvs. för hantverks- och konsultverksamhet. föreslits att samtliga
direkta kostnader skall aktiveras llll'n att den skatbkyldige skall erhiilla ett
grundavdrag på 10 1100 kr. Avdraget for dock inte överstiga det aktiverade
bdoppet. Reservering,sutrymmet blir alltsil i detta fall summan av de
indirekta kostnaderna och grundavdragct.
Det överviigande antalet remissinstanscr har godtagit den av beredningen
föreslagna principlösningen eller Himnat denna utan erinran. I ni1gra
remissyttranden anförs dock att aktiveringen av direkta kostnader bör vara
frivillig. Önskemid framförs ocks<I om större n.:serwringsutrymme iin
beredningen förordat.
För egen del anser jag att den av beredningen föreslagna metoden framstar
som det lämpligaste siittet att lösa periodiscringsproblemen för arbeten som
utförs till fast pris. Att koppla beskattningen till förekomsten av acontobetalningar skulle ofta strida mot principen att endast verkliga
inkomster skall bli föremäl för beskattning. Det kan ä andra sidan inte
komma i fr[1ga att avstä frän såviil beskattning av a-contobclopp som
aktivering av nedlagda kostnader. En sädan metod skulle niimligen medföra
mycket stora variationer i de redovisade resultaten samtidigt som utrymmet
för skattekrediter blev omotiverat stort. Av bl. a. nu angivna skiil finner jag.
liksom beredningen. att utgångspunkten bör vara att en skattskyldig. som
utför arbete till fast pris. bör skuldföra delbetalningar och aktivera värdet av
de direkta kostnaderna för arbeten som inte är slutförda vid beskattnings;'\rcts utgång.
Jag ansluter mig ocks[i till den av beredningen föreslagna storleken av
reserveringsutrymmet. Byggnads- och anläggningsfiiretag hör alltsä inte
behöva aktivera mer iin 85 i;;. av de direkta kostnaderna. Hantverks- och
konsultföretag. dvs. övriga icke varuproducerandc företag. bör aktivera
samtliga direkta kostnader. Jag [1terkommer strax till behovet av ett siirskilt
grundavdrag.
Det finns självfallet inget som hindrar att ett företag i sina riikenskaper
aktiverar samtliga direkta och indirekta kostnader och diirefter gör cn öppen
reservering i form av en bokslutsdisposition om detta överensstämmer med
tillämpad praxis. P:lpekas kan ocksil att den föreslagna viirderingsniv{m 85 S'r resp. 100 1:-;, av de direkta kostnaderna - utgi'ir en miniminivi\. Den
skattskyldige kan därför-så länge viinleringen iir förenlig med kravet pö god
redovisningssed - själv hestiimma i vad mt111 päg<1ende arbeten skall tas upp
till högre värden iin till liigsta til1[1tna belopp. Ptt dessa omradcn kan det
finnas anledning för BFN att utfärda viigledande rekommendationer.
Till direkta kostnader blir räknas bl. a. kostnader för material och
insatsvaror samt löner och andra crsiittningar till anstiillda som iir verksamma
med arbetet i fr{1ga (direkta löner). Som dirL'kt lönekostnad bör riiknas iiven
socialförsäkringsavgifter och andra lönebikostnader för nu niimnd personal.
Arvoden till eventuella underentreprenörer och konsulter ingiir ocksä bland

Prop. 1980/81:68

145

de direkta kostnaderna. Typiska indirekta kostnader är allmänna administrationskostnader inkl. lön m. m. till kontors- och förrådspcrsonal, viirdeminskning och underhåll av byggnader. maskiner och andra inventarier samt ränteoch försiikringskostnader.
Det torde vara oundvikligt att det i vissa fall kan vara svårt att dra en skarp
gräns mellan direkta och indirekta kostnader. Vid denna bedömning bör
enligt min mening betydande hänsyn tas till de principer för redovisningen
som tillämpas inom olika branscher. Jag anser också att den praxis som
utbildats i anslutning till RSV:s anvisningar för byggnadsbranschen bör vara
vägledande även i framtiden.
Pa en punkt synes det dock befogat att i lagtexten uttryckligen ta ställning
till vad som skall anses som direkt kostnad. Jag syftar på viirdet av den
skattskyldiges egen arbetsinsats. Frågan kan bli aktuell niir den skattskyldige
bedriver rörelsen i enskild firma eller handelsbolag. Som framgår av
remissbehandlingen föreligger hiir olika uppfattningar beträffande såväl det
nuvarande rättslägets innehåll som vad som bör gälla i framtiden. Enligt min
mening kan det inte komma i fr{1ga att vid viirderingen av ett arbete. som inte
är slutfört vid beskattningsårets utgång. beakta värdet av det arbete som den
skattskyldige själv utfört. En skyldighet att aktivera - och därigenom
intäktsredovisa - den egna arbetsinsatsen kan nämligen komma i konflikt
med förmågeprincipen. Den omständigheten att den skattskyldige. t. ex. en
hantverkare, lagt ned avsevärt arbete pil ett ännu inte avslutat uppdrag, kan
inte anses öka hans förmåga att erlägga skatt. Till detta kommer att det
självfallet är betydligt sv{1rare att uppskatta värdet av den skattskyldiges egen
arbetsinsats än att fastställa storleken av faktiskt utbetalade ersiittningar till
anställda m. fl. Av nu angivna skäl är det enligt min mening också motiverat
att avstå från att aktivera värdet av det arbete som utförs av den
skattskyldiges make och barn under 16 år.
l flera remissyttranden framförs önskemi\1 om att det aktiverade beloppets
storlek inte skall påverkas av valet av företagsform. Det har mot denna
bakgrund hävdats att en konsekvens av att en egenföretagares arbetsinsats
inte aktiveras blir att man inte heller hör aktivera det arhete som utförs av
företagslcdaren i ett fämansföretag trots att denna formellt sett är anställd
hos företaget.
För egen del anser jag att övervägande skiil talar för att ersättningar till
företagsledare och andra personer som tillhör ägarkretsen i ett fåmansföretag inte bör särbehandlas. Sådana ersättningar bör alltså - i likhet med löner
till övriga anställda - aktiveras i den män de har karaktären av direkta
kostnader för det pågående arbetet. Att undanta vissa lönekostnader frän
aktiveringsskyldighct - t. ex. löner till företagsledaren och niirståendc till
denne samt delägare i företaget - skulle uppenharligen vålla betydande
praktiska problem. Ett system som bygger på att endast en viss del av ett
företags lönekostnader aktiveras skulle vidare leda till avsevärt större
periodiseringsfel än vad som föranleds av utebliven aktivering av en
10 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. A
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egenföretagares arbetsinsats. Detta sammanhiinger med att lönekostnaderna är avdragsgilla medan en enskild niiringsidkare aldrig kan fä avdrag för
värdet av det egna arbetet. Vid värdering av pi\gi1ende arbeten som utförs till
fast pris hör således samtliga avdragsgilla ersiittningar till anställda behandlas
på enhetligt sätt.
Det av beredningen föreslagna grundavdraget - högst 10 oon kr. -· för
hantverks- och konsultföretag har enligt min mening sin stiirsta betydelse i de
fall d:l det iir uppenbart att de aktiverade direkta kostnaderna iir mindre iin
avdraget. Det är utan tvivel till fördel för siiviil företagen sjiilva som för
berörda myndigheter att slippa göra en exakt viirdering av nedlagda
kostnader .niir dessa uppenbarligen understign avdragsbeloppet. Grundavdraget kan enligt min uppfattning liimpligen beqiimmas till ett basbelopp
(f. n. 14 lJ(l(J kr.). I likhet med beredningen anser jag att grundavdraget biir

reserveras för hantverks- och konsultverksamhet. Byggnads- och anliiggningsföretag hör alltså inte komma i {1tnjutande av migot grundavdrag.
Ett företag vars lager minskat i storlek under beskattningsi'1ret kan med
stöd av en särskild regel (supplementärregel I) basera nedskrivningen på
lagrets medeltalsvärde vid utgången av de tvii niirrnast föregående beskattnings{iren. Beredningen har föreslagit att en motsvarande regel skall införas
vid värderingen av p[1gående arbeten i byggnads- och anl:iggningsverksamhet. Jag delar denna uppfattning. Att i detta sammanhang införa regler som
begränsar tillämpningsområdet för niimnda regel aiir den skattskyldige t. ex.
ingi\r i en koncern (jfr punkt 2 sjunde stycket av anvisningarna till 41 *KL)
behövs enligt min mening inte. För dessa och liknande fall av intressegemenskap hör i stiillet införas en siirskild skatteflyktsregel. Jag t1terkommer
strax till denna frf1ga.
Vid beräkning av det skattemiissigt liigsta tilli\tna värdet pa lager skall
fr. o. m. 1981 iirs taxering hänsyn normalt tas till om den skattskyldige yrkat
avdrag för avsiittniilg till rcsultatutjämningsfond (41 d *sista stycket KL). I
fråga om lagertillgångar som omfattas av de rl'guljiira nt·dskrivningsreglerna
minskar sålunda förekomsten av en resultatutjämningsfond nl'dskrivningsriitten från 60 f';, till 45 c.:t av det liigsta av lagrets anskaffnings- eller
äteranskaffningsv;irde. Samma hegrfö1sning i nedskrirningsutrymmet kan
inträda om ett närstående företag. exempelvis ett företag som ing{1r i samma
koncern. utnyttjar möjligheten att göra avsättning till rcsultatutjiimningsfond. Jag kommer i det följande att liigga fram förslag om att liknande
begränsningsrcgler skall införas ocks{1 vid nedskrivning av lager av fas'tigheter och liknande tillgitngar (avsnitt 2.5.8).
En logisk följd av nu nämnda regler borde vara att ett byggnads- eller
anläggningsföretag. som avsatt ett belopp till resultatutjiimningsfond,
därigenom begriinsar sina neclskrivningsmi.i.ilighctcr med viss del av de
direkta kostnaderna för pägiiende arbeten. Som viircle av pågående arbeten
skulle alltså få redovisas t. ex. minst 90 r.;.. - i stiillet för minst 85 co;. - av de
direkta kostnaderna. Enligt min mening talar emellertid flera skiil för att man
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kan avst{1 från en st1dan reducering av nedskrivningsriitten. För det första
innehiir den av mig föreslagm1 viirderingsnivfö1 - 85 r:·;. av de direkta
kostnaderna - en begriinsning av rcservering:sutrymmet med 5 procentenheter jiimfört med nuvarande praxis. Det finns vidare anledning att hefara att
en koppling mellan den skattemiissiga hehandlingen av p<'igiiende arhcten
och egna eller niirwlcnde företags avsiittning:ar ·till rcsultatutjiimningsfond
skulle vålhi svtirhemiistradc tilliimpningsproblcm inom byggnads- och
anliiggningsbranscherna . .Jag syftar hl. a. pii det fallet att ett antal företag
gemensamt uppför en byggnad eller anläggning genom fiirmedling av ett för
ändamålet siirskilt bildat hnlag.
Förctagsskattcbereclningen har föreslagit att en siirskild regel skall införas
för att förhindra att ett och samma pågf1ende arbete utnyttjas som
nedskrivningsunderlag av tvi\ företag mellan vilka intressegemenskap ri1der.
Fråga kan t. ex. vara om en unckrentrepreniir som iir dotterbolag till
huvudentreprenören eller om en enskild byggmiistarc som anlitar ett hcliigt
aktiebolag för viss del av byggnadsarbetet. Beredningens förslag gär ut pä att
nedskrivning inte för ske för ptigilencle arbeten som den skattskyldige utför
för ett niirstt1ende företags riikning.
Vid remissbehandling har framh<'tllits att den <H' beredningen föreslagna
regeln, som till sin konstruktion skiljer sig frfö1 en regel med samma syfte i
RSV:s anvisningar för hyggnadsföretagen 111. IL har fritt ett alltför oprecist
innehitll. Jag delar denna uppfattning. Risk för omotiverade skattekrediter
för p[1gåcndc arheten torde niimligen uppkomma endast i de fall df1 ett
företag åtagit sig att till fast pris utföra ett uppdrag fiir ett n<'irståencfe företags
räkning. I sådana fall kan det hävdas att uppdragsgivaren - t. ex. en
huvudentreprenör eller en byggherre - har rätt till avdrag för a-contohetalningar till uppdragstagaren trots att denne - enligt de allmiinna reglerna inte skall ta upp mottagna belopp som intiikt. Med hänsyn till detta hör mina i
det föregående föreslagna regler för pi\g:{1ende arbeten till fast pris - bl. a.
skattdrihd för mottagna a-contobetalningar - inte giilla niir den skattskyldige har stiillning som uppdrngstagare och intressegemenskap rhder mellan
denne och uppdragsgivaren. I situationer av detta slag bör uppdragstagarens
inkomst pä grund av det pågilencle arhctet bestiimmas efter skälig grund.
Vilka principer som då bör gälla återkommer jag till i specialmotiveringen.
I fråga om arbeten på löpande räkning föreslog jag att en skatteflyktsregel
skulle införas som tog sikte på uppdragstagare som av skatteskäl senarelade
sin fakturering. En liknande bestämmelse behövs enligt min mening också
beträffande arheten som utförs till fast pris. Jag syftar på det fallet att den
skattskyldige avstår från att slutredovisa ett utfört uppdrag för att därigenom
kunna skjuta beskattningen framåt i tiden. Situationen är alltså elen att
uppdraget redovisas som ett pi'\gående arbete trots att uppdraget mycket väl
hade kunnat slutredovisas före beskattningsårets utgång. Har den skattskyldige i betydande omfattning underlåtit att slutredovisa arbeten som enligt
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god redovisningssed hade kunnat slutfakturcras, hör därför den skattemässiga inkomstheräkningen baseras på de belopp som skäligen hade kunnat
slutredovisas.
Den nu föreslagna skatteflyktsregeln förutsätter - liksom motsvarande
regel för arbeten på löpande räkning - kännedom om vad som iir god
redovisningssed inom den aktuella branschen. Det bör enligt min mening
ankomma på RSV att - efter samråd med BFN - vid behov utfärda
anvisningar för tillämpning av de ifrågavarande skatteflyktsrcglcrna.
Det kan intriiffa att ett uppdrng, som den skattskyldige åtagit sig att utföra
till fast pris. kräver väsentligt Hingre arhetsinsats eller väsentligt högre
materialkostnader iin denne räknat med. Följden kan bli att den skattskyldige inte får någon som helst täckning för sina indirekta kostnader och att de
direkta kostnaderna endast delvis tiicks av den överenskomna ersättningen. I
situationer av detta slag leder en aktivering av de direkta kostnaderna till att
det redovisade resultatet av det pågående arbetet blir hättre än det verkliga
resultatet. Detta strider mot god redovisningssed. Jag föreslår därför att
viirdet- och därmed inkomsten - av den skattskyldiges pågående arbeten får
jämkas nedåt, om den skattskyldige kan göra sannolikt att summan av de
aktiverade beloppen - i förekommande fall efter grundavdrag - överstiger
motsvarande delar av kontraktssummorna.

2.5 Byggnadsrörclse och handel med fastigheter

2.5./ Inledning
Vid den skattemässiga behandlingen av byggnadsverksamhet och handel
med fastigheter uppkommer två principiellt sett skilda pmblem. Det första är
att avgöra om den bedrivna verksamheten är att anse som rörelse eller inte.
Frågan gäller med andra ord att dra en gräns mellan exempelvis byggnadsrörelse och uppförande av en privat byggnad eller en driftbyggnad samt
mellan yrkesmässig handel med fastigheter och ett fastighetsförvaltande
företags normala omplaceringar av sitt fastighetsbcstånd. Det andra
huvudproblemet gäller hur inkomsten skall beräknas i de fall då det är
klarlagt att verksamheten är att hänföra till rörelse. I det sammanhanget
måste ställning tas till bl. a. vilka fastigheter som skall anses ingå i rörelsen
och i vad mån den i räkenskaperna gjorda nedskrivningen av fastigheternas
värden kan godtas i skattehänseende.
I KL och andra skatteförfattningar finns f. n. endast ett fatal regler som
direkt tar sikte pä byggnadsvcrksamhet och handel med fastighet..:r. Vad som
skall anses utgöra byggnadsrörelse eller handl'I med fastigheter definieras
inte. Som princip gäller emellertid att st1dan verksamhet skall - Lim den utgör
rörelse i skattehiinscende - beskattas pi"i samma siitt som annan riirelse.
Inkomsten skall heriiknas enligt bokföringsmässiga grunder. vilket innebiir
att hänsyn skall tas till in- och utgiknde lager. fordringar och skulder. Vid
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beriikning av rörelseinkomsten medges avdrag för inköp av fastigheter
medan vederlaget för sitlda fastigheter skall tas upp som intlikt. Viirdet av
fastigheterna vid beskattnings:'irets ingi1ng blir i praktikt'n en avdragspnst och
vlirdct vid beskaltningsiirets utgiing en intliktspost.
Enligt de allmänna nedskrivningsreglerna i punkt 2 av anvisningarna till
41

* KL skall den

i riikenskaperna gjorda viirderingen av lagret godtas i

skattehänseende si"ivida lagret inte skrivits ned till lligre belopp iin .fil

c; av

anskaffnings- eller ilteranskaffningsviirdet. Dessa regin iir dock enligt
punkt 3 i samma anvisningspunkt inte tilliimpliga p{1 fastigheter. Lager av
fastigheter skall i stället tas upp till vad som med hiinsyn till risk för förlust.
prisfall m. m. frarmtiir som sk:iligt. I praktiken har nedskrirningsriilten
begrlinsats till omkring 15 r.~ av fastigheternas anskaffningsviirde. Även i
andra hiinseenden, t. ex. betriiffande skatteeffekter vid arv. kan reglerna för
fastigheter avvika frim vad som normalt gliller för omsiittningstillgiingar i
rörelse.

r brist

p:'1 uttrycklig lagreglering har det blivit en uppgift fiir skattedom-

stolarna att dra upp riktlinjerna för den skattemlissiga behandlingen av
byggnadsriirelse och handel med fastigheter. Domstolarnas praxis iir mycket
omfattande och inte slillan sdr att tolka. Detta har gett upphov till viss
osäkerhet om det glillande rättsläget. Med tanke hl. a. p<i Je betydande
viirden det kan vara fr{1ga om iir denna osäkerhet ofta mycket besviirande.
Att miirka är ocksi'1 att dt:n sedan li'ing tid tillbaka höga inflationstakten

gi~r

att skillnaden mellan en nominellt beriiknad riirelsevinst och en indexomriiknad realisationsvinst ofta blir ytterst betydande.
Företagsskatteberedningen anser att en stor del av de nuvarande
problemen i samband med den skattcmiissiga behandlingen av byggnadsriirelse och handel med fastigheter kan föras tillbaka p~1 deb fr<lnvaron av klara
definitioner av begreppen byggnadsrörelse och handel med fastigheter. dels
osiikerheten om ni-ir en fastighet skall anses utgöra lagertillgäng i si1dan
verksamhet. Beredningen har diirför undersökt miijligheterna alt genom
lagstiftning klarlligga riittsliiget. Beredningen har dock kommit till slutsatsen
att det inte

g~lr

att finna en anviindbar definition av byggnadsrörelsebegrep-

pet. N{1got si1dant förslag har dlirfiir inte liimnats. Diiremot har beredningen
föreslagit att begreppet handel med fastigheter definieras. Förslaget iir
utformat efter mönster av nu giillande bestiimmelser om tomtrörelse.
Sålunda förcsli1s att s. k. kvalifict:rad handel med fastigheter skall anses
föreligga niir ni1gon bedriver försäljning av fastigheter vilka uppenbarligen
anskaffats för yrkesmässig avyttring. S. k. okvalificerad handel med fastigheter anses i princip föreligga om den skattskyldige inom en femiirspcriod
köpt och sålt minst fem fastigheter.
Beredningen har vidare lagt fram förslag till en niirmare reglering av
gränsdragningen mellan ii ena sidan lagerfastigheter. dvs. fastigheter som
utgör omsättningstillgäng i rörelse. och ii andra sidan fastigheter som utgör
anhiggningstillg{mg i niiringsverksamhet och privata fastigheter. Förslaget
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överensstfönmcr i huvudsak med nuvarande praxis. Vissa materiella
ändringar föresl{1s dock. Bl. a. förordas att byggmListares privata bostadsfastigheter-vilka f. n. normalt anses utgöra oms:ittningstillgäng i rörelsen (s. k.
byggmiistarsmitta) - i ökad omfattning skall kunna behandlas som en \·;rnlig
privat fastighet. Samtidigt innehMler förslaget emellertid ockslt best:immelser som tar sikte pi1 att hindra att fastigheter förlorar sin karaktiir av
omsättningstillgång om de övergår till ny ägare på grund av att den tidigare
ägaren avlidit. Beredningen behandlar också principerna för byggnadsföretagens resultatredovisning och utrymmet för uppbyggnad av obeskattade
reserver.
Jag kommer i det följande att ta upp beredningens nu niimnda förslag till
behandling. Jag inleder med att diskutera om det iir möjligt att i lagtexten
införa definitioner av vad som skall anses utgöra hyggnadsrörelsl' och handel
med fastigheter. Därefter tar jag upp frtigan om i vilka fall en fastighet bör
räknas som omsättningstillgi'tng i rörelse. I de tv{1 avslutande huvudavsnitten
diskuterar jag vad som biir giilla när en fastighet, som utgör omsiittningstillgång, tillfaller en ny iigare genom arv e. cl. samt vilka nedskrivningsregler
som bör gmla för omsättningstillgiingar i hyggnadsriirelse och handel med
fastigheter.
Fastigheter som utgör omsättningstillgängar i rörelse kan förekomma inte
bara hos skattskyldiga som bedriver byggnadsrörelse eller handel med
fastigheter utan bl. a. också hos den som bedriver tomtrörelse. Genom
lagstiftning år 1967 infördes i punkt 2 av anvisningarna till 27 ~ KL siirskilda
bestämmelser om när tomtrörelse skall anses föreligga och hur inkomsten av
rörelsen skall beriiknas. I likhet med beredningen anser jag att det f. n.
saknas anledning att genomföra niigra mer gennmgripande iindringar av
dessa bestämmelser. Vad gäller exempelvis riitten till nedskrivning och
skattekonsekvenser vid förviirv genom arv talar emellertid Mskilligt för att
samma regler biir giilla oavsett om fastigheten utgör omsiittningstillgilng i
tomtrörelse eller annan rörelse. De~sa spiirsmtil kommer jag därför att
behandla samtidigt för alla typer av fastigheter som utgör omsiittningstillgångar i rörelse. De frågor som har betydelse bara för tomtrörelse avser jag
däremot att redovisa för sig (avsnitt 2.6).

2.5.2 Begreppen byggnadsriire/.1·e och handel med fastigheter
Skattelagstiftningcn innehåller f. n. inga definitioner av vad som skall
anses utgöra byggnadsriirelse eller handel med fastighL'ter. Som p[1pekats av
företagsskatteberedningen och vid remissbehandlingen ger detta upphov till
åtskilliga problem. framför allt niir man skall avgöra om en fastighet utgör en
omsättningstillgång eller inte. Beredningen har föreslagit att begreppet
handel med fastigheter skall definieras i skattehänseende. Beredningen har
däremot inte ansett det möjligt att utarbeta en definition av begreppet
byggnadsröre lse.
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För egen del kan jag ansluta mig till beredningens uppfattning att det vore
önskvärt om lagtexten gav klart besked om niir en verksamhet iir att bedöma
som byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Vid utformningen av
sådana definitioner uppkommer emellertid betydande svi"lrigheter. Risken iir
att den valda definitionen blir för vidstriickt eller för sniiv. Vad siirskilt gäller
byggnadsrörelse torde det f. ö. vara relativt sällsynt att fr{mvaron av en
definition ger upphov till niigra problem. I de flesta fall torde det niimligen
vara uppenbart om en skattskyldig bedriver hyggnadsrörelse eller inte. De
regler som jag i det följande kommer att föresli1 beträffande gri"insdragningen
mellan fastigheter som utgör omsiittningstillg{1ngar och andra fastigheter kan
vidare antas minska olägenheten av att hyggnadsrörclsehegreppet inte iir
definierat. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att föresl:l nt1gon
lagreglering av detta begrepp.
Med hänsyn till de likheter som finns mellan tomtrörelse och handel med
fastigheter kan det synas ligga nära till hands att - med reglerna om
tomtrörelse som förebild - införa en definition av såväl kvalificerad som
okvalificerad handel med fastigheter. Fastighetshandel i den okvalificerade
formen skulle exempelvis föreligga om den skattskyldige under en viss period
köpt och sålt ett visst minsta antal fastigheter. En regel av nu antytt slag har
emellertid den allvarliga nackdelen att hänsyn inte tas till omfattningen av
den skattskyldiges verksamhet. Denna brist spelar mindre roll vid okvalificerad tomtrörelse, eftersom varje förvärvskälla i sådan rörelse normalt avser
ett begränsat markområde. I en förvärvskälla avseende handel med
fastigheter kan däremot ingå ett stort antal fastigheter som är belägna på
olika platser i landet. Det är därför enligt min mening inte rimligt att basera
bedömningen av om handel med fastigheter föreligger eller inte enbart på
antalet fastighetstransaktioner. Innehar den skattskyldige - t. ex. ett av de
börsnoterade fastighetsförvaltande bolagen - ett mycket stort antal fastigheter, kan ett visst antal köp och försäljningar framstå som en naturlig
omplacering av fastighetsbeståndet medan samma antal transaktioner måste
bedömas som rörelse om den skattskyldigcs fastighctsinnehav är begränsat
till ett fåtal fastigheter.
Enligt min mening bör således inte den av beredningen föreslagna regeln
för bedömningen av om okvalificerad handel med fastigheter föreligger
läggas till grund för lagstiftning. Av bl. a. praktiska skäl anser jag det vidare
uteslutet att införa andra former av schabloner. exempelvis regler som tar
sikte på köpeskillingarnas storlek eller hur snabbt fastighetsinnehavet
omsätts. Min slutsats blir att det liksom hittills får överlämnas åt praxis att
fastställa var gränsen går mellan handel med fastigheter och sådana
fastighetstransaktioner som inte ingår som ett led i rörelse.
Beredningen har. som jag tidigare nämnt. föreslagit att en definition införs
även för kvalificerad handel med fastigheter. En sådan definition fyller enligt
min uppfattning knappast nägon funktion om man avstår från att definiera
begreppet okvalificerad handel med fastigheter. Förslaget hiir därför inte
genomföras.

Prop. 1980/81 :68

152

2.5.3 Fastigheter som omsii1111i11g\"/illgång i rörelse
2.5.3. l Byggnadsrörelse
Som jag inledningsvis nämnt :ir det vid den skattem:issiga behandlingen av
en fastighet nödvändigt att skilja mellan [1 ena sidan fastigheter som utgör
omsättningstillgångar i rörelse och å andra sidan· fastigheter som utgör
anliiggningstillgångar i näringsverksamhet eller har karaktären av rent
privata tillgångar. Avyttras en fastighet, som utgiir en omsättningstillgång,
skall fiirsiiljningslikviden tas upp som int:ikt av rörelse. Vid avyttring av
andra fastigheter sker eventuell beskattning enligt de förmånligare regler
som gäller för beräkning av realisationsvinst. En omsiittningsfastighet kan liksom andra lagertillg{mgar - med verkan i skattehänseende utnyttjas som
underlag för nedskrivning. Nägon sådan rätt föreligger inte bctriiffande en
fastighet som är en anläggningstillgång.
Frågan om när en fastighet skall anses utgöra omsättningstillgång i
byggnadsrörelse har inte varit föremål för lagstiftning. Inte heller rättspraxis
ger något uttömmande svar på denna punkt. r huvudsak torde dock giilla att
en fastighet skall betraktas som lagertillgång i beskattningshänseende om
den - oavsett användningsomräde i övrigt - blivit föremål för annat
byggnadsarbete i ägarens byggnadsrörclse än sedvanliga smärre reparationer.
Vad nu sagts får betydelse främst i fråga om fastigheter som anv:inds som
bostad för rörelseidkaren eller som driftfastighet i byggnadsrörelsen eller
annan av fastighetsi·igaren bedriven näringsverksamhet. Är fastigheten inte
avsedd att nyttjas för sädant ändamäl utan anskaffad i syfte att upprustas eller
bebyggas. betrnktas fastigheten däremot som omsättningstillgång även om
de planerade iitgärderna ännu inte vidtagits. En stark presumtion föreligger
enligt praxis för att en byggm:istare eller ett byggnadsföretag förviirvar
fastigheter för upprustning eller bebyggelse. Det kan också förekomma att
den som bedriver byggnadsrörelse samtidigt anses ägna sig åt yrkesmässig
handel med fastigheter. Detta inneb;ir att redan en enstaka fastighetsförsiiljning kan träffas av rörelsebeskattning även om det stär klart att den sålda
fastigheten inte haft nägon anknytning till byggnadsriirelsen. Har byggnadsrörelsen karaktär av renodlad entreprcnadverksamhet, torde dock den
skattskyldige normalt kunna köpa och avyttra en eller annan fastighet utan
att fastigheten behandlas som omsättningstillgång.
Beredningens förslag innebär till stor del en kodifiering av gällande r;itt.
Sålunda föreslås att en fastighet, som innehas av nitgon som bedriver
hyggnadsrörelse. skall utgöra omsättningstillgång i denna rörelse om
fastigheten varit föremål för omfattande byggnadsarbeten i rörelsen. Även
om den skattskyldige inte utfört omfattande byggnadsarbeten. skall fastigheten enligt beredningen utgöra omsättningstillgång om fastigheten förvärvats i och för rörelsen. Detta anses vara fallet om syftet med anskaffningen
varit att upprusta, bebygga eller avyttra fastigheten eller att använda
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fastigheten för stadigvarande bruk i byggnadsrörelsen. Fastigheter som
förvärvats för att stadigvarande användas i jordbruk, skogsbruk eller i annan
rörelse än byggnadsrördse eller rörelse avseende handel med fastigheter
skall dock inte anses som omsättningstillgångar.
Beredningen föreslår vidare att särskilda regler införs för byggmästares
egna bostadsfastigheter. F. n. giiller principen att en av en byggmästare ägd
fastighet aldrig förlorar karaktären av omsättningstillgång om den en gäng
blivit att anse som en sådan tillgäng. Enligt beredningen bör emellertid en
villafastighet kunna behandlas som en privat tillgång - och inte som
omsättningstillgång - om byggmästaren ägt och varit mantalsskriven på
fastigheten under minst tio år i följd. Som ytterligare förutsättningar föresli1s
gälla att byggmästaren inte utfört arbete på villan eller medgivits avdrag för
nedskrivning på den under tioårsperioden.
Förslagen har till övervägande del lämnats utan erinran av remissinstanserna. Ett antal remissinstanser har dock uppfattat uttrycket omfattande
byggnadsarbeten som en inte önskvärd liberalisering i förhållande till
nuvarande praxis. Beträffande förslaget att en fastighet skall utgöra
omsättningstillgång om den förvärvats i och för rörelsen har frfm några håll
yppats farhågor för att en sadan anknytning till syftet med förvärvet kan
komma att ge upphov till tillämpningsproblem.
För egen del är jag ense med beredningen att starka skäl talar för att
lagtexten bör innehålla regler som anger i vilka situationer en fastighet. som
ägs av den som bedriver byggnadsrörelse, skall anses utgöra omsättningstillgång i rörelsen. Det råder således inget tvivel om att den osäkerhet som f. Il.
råder på detta område iir ytterst besvärande för såväl de skattskyldiga som
taxeringsmyndighcterna. I likhet med många rcmissinstanser befarar jag
emellertid att beredningens förslag kommer att leda till tillämpningsproblem. Det kan exempelvis ofta vara mycket svlirt att fastställa i vilket syfte en
byggmästare förvärvat en fastighet. Situationen är kanske den att den
skattskyldige avser att utföra arbete p{1 den inköpta fastigheten endast om
arbetstillfällen saknas på andra hföl. I fr[1ga om fastigheter som inte
anskaffats i och för byggnadsrörelsen förutsätter beredningens förslag vidare
att taxeringsmyndigheterna tar stiillning till om byggnadsarbetena pi1
fastigheten varit omfattande eller inte. Även en sådan bedömning kan
uppenbarligen, siirskilt om arbetet utförs vid olika tillfällen, vara besvärlig
att göra. Svåra praktiska problem kan vidare uppkomma vid prövning av om
en byggmästare någon gång under en tioårsperiod före en avyttring utfört
arbete på sin villa eller utnyttjat denna som underlag för nedskrivning. Med
hänsyn till det anförda anser jag det nödvändigt att i viss utsträckning avvika
från den av beredningen föreslagna gränsdragningen mellan omsättningsfastigheter och andra fastigheter.
Såvitt gäller skattskyldiga som bedriver byggnadsrörclse framstår det
enligt min mening som naturligt att utg~1 fdm att ett fastighetsinköp normalt
sker för rörelsens räkning. Presumtionen bör alltst1 vara att den skattskyldige
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förvärvat fastigheten för att upprusta, bebygga eller utföra annat arbete på
den. Som huvudregel bör diirför gälla att en fastighet skall anses utgöra
omsättningstillgång i byggnadsrörclse om den genom köp. byte eller därmed
jämförligt fång förvärvas av en byggmästare eller annan som bedriver
byggnadsrörelse. Fastigheter som förvtirvas genom arv. gåva eller annat
bcnefikt fång omfattas således inte av presumtionsregcln. Jag återkommer
senare till vad som bör giilla vid sådana för.viirv (avsnitt 2.5. 7).
En regel av innebörd att varje fastighet som inköpts av exempelvis en
byggmästare är att anse som en omsiittningstillgång skulle emellertid - som
beredningen också funnit- föra alltför långt. Detta gäller framför allt niir det
är uppenbart att fastigheten inte förviirvats för att bebyggas eller renoveras
och därefter säljas vidare. Fråga kan t. ex. vara om en fastighet som
anskaffats för stadigvarande användning i jordbruk, skogsbruk eller rörelse
som bedrivs av den skattskyldige. Ett annat fall då presumtionen kan ge ett
otillfredsställande resultat är om fastigheten förvärvats för att stadigvarande
användas som bostad åt den skattskyldige eller dennes make. Enligt min
mening bör det därför uttryckligen anges att fastigheter. som anskaffats för
nu angivna ändamål. inte får ställning som omsättningstillgång i den
skattskyldiges byggnadsrörclse. Med hänsyn bl. a. till de regler om närståendes fastighetsinnehav som jag föresl[tr i det följande (avsnitt 2.5.4). bör
bestämmelsen vara tillämplig även då den verksamhet vari fastigheten
stadigvarande skall användas bedrivs av den skattskyldiges make eller av ett
fämansföretag vari den skattskyldige eller dennes make iir företagsledare.
Utöver nu angivna fall bör vidare undantag införas för situationer då det
framstår som uppenbart att den förvärvade fastigheten saknar anknytning till
den skattskyldiges byggnadsrörelse.
Bedömningen av om en fastighet förviirvats för att utgöra anläggningstillgimg i jordbruk, skogsbruk eller rörelse, som bedrivs av den skattskyldige
eller honom niirstilcnde rättssubjekt. torde normalt inte ge upphov till några
problem. Vid prövningen av om fastigheten skall anses som omsättningstillgång eller inte bör skillnad inte göras mellan byggnadsrörelsen och eventuell
annan av den skattskyldige bedriven rörelse. En fastighet som anskaffas för
att användas som kontor eller lagerlokal i byggnadsrörelsen bör siiledes
kunna behandlas som anläggningstillgang. Den omständigheten att den
skattskyldige avser att i egen regi utföra byggnadsarbete på fastigheten bör i
och för sig inte spela någon avgörande roll i detta sammanhang. Omfattningen av avsedda byggnadsarbetcn är emellertid en faktor som måste
beaktas när syftet med förviirvet skall faststiillas. Frågan om vilka skattekonsekvenser som skall intriida när den som bedriver byggnadsrörclse
upprustar eller bebygger egna fastigheter som inte utgör omsättningstillgångar återkommer jag inom kort till (avsnitt 2.5.6).
Det finns enligt min uppfattning ocksä anledning att förmoda att
bedömningen av om en fastighet är avsedd att stadigvarande användas som
bostad {1t den skattskyldige eller dennes make kommer att bli på det hela
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taget prohlemfri. I kravet på att fastigheten skall stadigvarande anviindas
som bostad ligger att fråga endast kan vara om den skattskyldiges
permanenta bostad och ett-eller i undantagsfall yttcrlig<\re ni'1got-fritidshus
som den skattskyldige såvitt kan bedömas kommer att inneha under avsevärd
tid framöver. Det kan självfallet i undantagsfall förekomma att den
skattskyldige med relativt korta mellanrum byter permancnthostad eller
fritidshus och att det därför kan vara tveksamt om kravet pil stadigvarande
anviindning är uppfyllt. Till saken hör dock att skillnaden mellan realisationsvinstbeskattningen och rörelsebeskattningen iir relativt liten vid kortare
innehavstider.
En fastighet kan förvärvas för flera olika ändamål. Den skattskyldige har
exempelvis för avsikt att anviinda en del av en nyförvärvad fastighet i sin
rörelse medan återstoden av fastigheten skall hyras ut till utomstående. En av
den skattskyldige ägd fritidsfastighct kan vidare i viss utsträckning utnyttjas
för annat än bostadsiindamtil eller för bostadsändamål men av andra än den
skattskyldige eller dennes make. I situationer av detta slag bör den
förvärvade fastigheten anses som omsättningstillgång såvida det inte iir
uppenbart att fastigheten till huvudsaklig del är avsedd för det kvalificerade
ändamålet. En fastighet som dels skall användas som anliiggningstillgång i
den skattskyldiges rörelse, dels hyras ut, bör alltså behandlas som
anläggningstillgång endast om minst omkring 75 t;'1(, av fastigheten kan anses
avsedd för rörelsen.
Som jag nyss nämnt bör en fastighet inte heller anses som omsättningstillgång om det framstår som uppenbart att förvärvet saknar samband med
den av den skattskyldige bedrivna byggnadsrörelsen. Vid tillämpning av
denna bestämmelse får hänsyn tas till samtliga föreliggande omständigheter.
Stor vikt bör t. ex. läggas vid den lokala och funktionella anknytning som kan
finnas mellan fastighetsförvärvet och byggnadsrörelsen. En byggmiistare
som på entreprenad uppför smahus inom ett lokalt begränsat område bör
exempelvis kunna ha möjlighet att som kapitalplacering köpa en hyres- eller
kontorsfastighet på annan ort utan att fastigheten anses smittad av
byggnadsrörclsen. Det iir vidare givet att den skattskyldiges egen uppfattning
om förvärvets karaktär måste beaktas. Redovisas fastigheten som en
omsättningtillgäng i byggnadsrörelsen hör fastigheten också normalt anses
som en omsiittningstillgäng i skattehänseende. Likas[1 bör en skattskyldig.
som fått avdrag för nedskrivning på fastigheten, inte i efterhand - t. ex. när
,fastigheten säljs - kunna hävda att fastigheten rätteligen varit en anliiggningstillgång. Däremot hör inte det förhällandet att den skattskyldige
konsekvent hållit en nyförvärvad fastighet utanför byggnadsrörelsens
räkenskaper utan vidare föranleda att den vid en framtida avyttring skall
behandlas som anläggningstillgilng. Framkommer det att fastigheten haft ett
samband med rörelsen - fastigheten har t. ex. upprustats genom den
skattskyldiges försorg eller anviints som evakueringsbostad - skall fastigheten oavsett redovisningssiitt behandlas som omsättningstillgång i rörelsen.
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Förekomsten av egen arhetsinsats bör allhii hiir ha en avgörande betydelse
vid bedömningen om fastigheten utgör omsiittningstillgt111g i rörelse eller
inte.
De föreslagna bestiimmclserna om vilka fastigheter som skall anses utgöra
omsiittningstillgångar i byggnadsrörelse biir tas in i en ny punkt. punkt 3. av
anvisningarna till 27

*KL. Samtidigt bör den nuvarande punkten 3 av dessa

anvisningar betecknas som punkt ."i.

2.5.3.2 I landet med fastigheter
Skattelagstiftningcn innel1allcr f. n. inte 11{1gra bestiirnmelser om i vilka
situationer en fastighet. som förviirvas av den som bedriver fastighetshandel.
skall anses utgöra ornsiittningstillgi'tng i rörelsen. Gränsdragningen mellan
ornsiittningsfas_tigheter och andra fastigheter har, liksom betdffande byggnadsrörelse, överlämnats {it praxis.
Företagsskattebcredningen har föreslagit att uttryckliga regler skall
införas om smittans omfattning vid handel med fastigheter. Som huvudregel
bör enligt beredningen giilla att en fastighet skall anses utgöra omsiittningstillgiing om den förviirvas av en skattskyldig som bedriver handel med
fastigheter. Undantag föreslås dock böra gälla i fri"1ga om fastigheter som
förviirvas för att stadigvarande användas i jordbruk eller skogsbruk clh:r i
annan rörelse än byggnadsrörelse och handel med fastigheter.
För egen del ansluter jag mig till beredningens uppfattning att det behövs
regler som anger hur längt smittan sträcker sig när elen som bedriver
fastighetshandel förvärvar en fastighet. Jag delar ocksi1 beredningens
uppfattning att huvudregeln bör vara att varje fastighet. som genom köp,
byte eller cliirmed jiimförligt fi\ng förviirvas av den som bedriver handel med
fastigheter. blir att anse som omsiittningstillgfmg i rörelsen. Diircmot bör
undantagen fr~ln denna huvudregel utformas pt1 ett delvis annat siitt iin vad
beredningen förordat. I enlighet med· vad jag föreslagit i.. fri1ga om
hyggnadsrörelse anser jag att fastigheter. som anskaffas för att stadigvarande
användas som bostad åt den skattskyldige eller dennes make. inte skall
omfattas av smittan. Detsamma bör gälla om en fastighet förviirvas för att
stadigvarande anviindas i jordbruk, skogsbruk eller rörelse, som bedrivs av
den skattskyldige, dennes make eller av fämansföretag vari den skattskyldige
dler maken iir företagsledare. Vid denna bedömning biir skillnad inte göras
mellan den aktuella handelsrörelscn och eventuell annan av den skattskyldige bedriven rörelse. Om en skattskyldig, som bedriver handel med
fastighe!L'r, anskaffar en fastighet för att stadigvarande användas som kontor
i handelsriirelsen. bör således denna fastighet anses utgöra anliiggningstillgi"mg- och inte omsiittningstillgfö1g - i rörelsen. Även vad gäller utnyttjande
av en fastighet för olika ändamiil bör de principer som jag nyss föreslagit för
byggnadsrörelse tillämpas för handel med fastigheter.
I fråga om skattskyldiga. som bedriver byggnaclsrörelse. gäller enligt mitt
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förslag att smittan inte skall omfatta fastighetsförviirv som uppenharligen
helt saknar samhand med hyggnadsrörelsen. En regel av detta slag skulle
emellertid kunna bli svi1r att tillämpa på den som bedriver fastighetshandel.
Svårigheterna hiinger bl. a. samman med att handel med fastigheter - till
skillnad mot byggnadsrörelse - i regel inte iir begränsad till visst omräde eller
till viss typ av fastigheter. Nagon motsvarighet till den nämnda undantagsregeln bör diirför inte införas i fri1ga om skattskyldiga som bedriver handel
med fastighcta.
Reglerna om vilka fastigheter som skall anses utgöra omsiittningstillgång i
fastighetshandel biir, liksom motsvarande regler i fråga om byggnadsrörelse.
tas in i den nya punkten 3 av anvisningarna till 27

*KL.

2.5.4 Niirståcmlcs fa.1·tighetsin11elwr
Jag har i det föreg;iende hehandlat

fr~igan

om i vilken omfat!ning en

fastighet, som förviirvas av skattskyldiga som hedriver byggnadsrörelse eller
handel med fastigheter. skall anses smittad av rörelsen och diirmecl
behandlas som omsiittningstillg<'rng. Ett genomförande av mina förslag
innebär att en sådan fastighet normalt kommer att utgöra omsiittningstillgång i rörelse. Undantag giirs dock om fastigheten är avsedd för stadigvarande användning i jordhruk, skogsbruk eller rörelse. som bedrivs av den
skattskyldige, eller om fastigheten iir avsedd som permanent- eller fritidsbostad åt den skattskyldige. Bctr:iffande hyggnadsrörelsc undantas också
fastighetsförvärv som uppenbarligen saknar samband med rörelsen.
Problemet med smittans omfattning begriinsar sig inte till fastigheter som
innehas av rörelseidkaren själv. Även fastigheter som förviirvas av en nära
anhörig till rörelseidkaren har i vissa fall ansetts utgöra omsiittningstillgängar
i rörelse. Bakgrunden till rättsun·ecklingcn p:'\ detta område är önskem[ilet

att förhindra att den som bedriver byggnadsrörelsc eller handel med
fastigheter vinner obehöriga skattcförm{iner genom att !äta närstående
personer förvärva fastigheter som normalt borde ingå i rörelsen. Samma
överväganden ligger bakom den skattemässiga behandlingen av aktier och
andelar i fastighetsförvaltancle företag som innehas av rörelseidkare av nu
angivet slag.
l det följande kommer jag att diskutera hur fastigheter, som förviirvas av
närsti\endc till den skattskyldige. skall beskattas. 1\-fed niirståcnde personer
avses i detta sammanhang även aktiebolag och andra juridiska personer som i
hiigre eller liigre grad behärskas av elen skattskyldige. Frågan om den
skattemässiga behandlingen av aktier och andelar i fastighctsförvaltande
företag återkommer jag snart till (avsnitt 2.5.5).
Beredningen har föreslagit att den som bedriver byggnadsriirelse samt
dennes make och hemmavarande barn under 16 är skall betraktas som en
enhet vid hedörnningcn av om cn fastighet utgör omsiittningstillgång i
rörelsen eller inte. Förslaget innebiir att en fastighet. som innl'has av maken
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eller harnet, blir att anse som omsättningstillg;lng om fastigheten skulle ha
utgjort omsättningstillgång om den innehafts av rörelseidkaren själv. Bedrivs
byggnadsrörelsen av ett fömansföretag skall motsvarande regel gälla för
fastighet som innehas av företagslcdaren, maken eller barnet.
Vid remisshehandlingen har förslaget med några fä undantag liimnats utan
erinringar. En remissinstans ifrågasätter dock om inte delägare i ett
fämansföretag biir jämställas med företagsledare i företaget. Från ett par hflll
framförs vidare farhågor för att niirst{1endereglerna kan komma att ge
upphov till tolknings- och tillämpningsprohlem.
För egen del kan jag till en början ansluta mig till uppfattningen att makes
fastighetsförviirv hör jiimställa~ med fastigheter som förviirvas av rörelseidkaren själv. Den starka ekonomiska gemenskap som i allmänhet rflder inom
äktenskapet talar enligt min mening för att makarna i detta sammanhang bör
behandlas som en enhet. Förviirvet bör medföra att maken sjiilv blir att
betrakta som rörelseidkare såvida inte fastigheten anviinds för något av de
undantagna ändamålen eller - sävitt giiller byggnadsrörelse - det är
uppenbart att fastigheten saknar samband med rörelsen. Det bör emellertid
betonas att smittan överförs fdn den som bedriver rörelsen till dennes make
endast om den sistniimnde förviirvar en fastighet genom köp. byte eller
diirmed jiimförligt fång. Förvärv genom t. ex. gava eller bodelning under
iiktenskapets hcstånd medför alltså inte niigon spridning av smittan.
I !ar smitta överförts till make anses rörelsen fortgå så liinge omsättningsfastigheten finns kvar, dvs. även om äktenskapet skulle upphöra. Detta
medför i sin tur att en fastighet. som förvärvas efter det att äktenskapet
upplösts, kan smittas såvida rörelsen inte dessförinnan upphört genom att
samtliga omsiittningsfa~tigheter överlåtits.
Åtskilligt talar enligt min mening även för beredningens förslag att en
fastighet, som förvärvas av ett hemmavarande barn under 16 år, bör
behandlas som omsättningstillgt111g om sa hade varit fallet om fastigheten i
stiillet förviirvats av någon av föriildrarna. En regel av detta innehåll skulle
emellertid ge upphov till en del olägenheter. Jag syftar bl. a. pii de
komplikationer som kan inträda d[1 barnet fyllt 16 år. S{1vitt inte särskilda
regler om avskaltning införs skulle ett barn, som förvärvat en omsättningsfastighet. aföes som rörelseidkare ända till dess han i sin tur överlåter
fastigheten. Detta kan på ett omotiverat sätt begränsa harnets möjligheter att
finna lämpliga plaeeringsalternativ för sina tillgångar. I sammanhanget kan
också framhållas att de förmaner, som barns förvärv av fastigheter kan ge
upphov till. torde minska genom de regler om uttagsbeskattning som jag i det
följande kommer att föreslå (avsnitt 2.5.6). Av bl. a. nu nämnda skäl iir jag
inte beredd att ställa mig hakom beredningens förslag om fastigheter som
förvärvas av barn under 16 år.
Om en fysisk person har ett viisentligt inflytande i ett företag. som bedriver
byggnadsrörelse. torde företagets verksamhet f. n. ofta påverka den
skattemiissiga hedömningen av bolagsiigarens eget fastighetsinnehav. Detta
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innebär exempelvis att en fastighet. som förviirvas av företagsledaren i ett
fåmansiigt byggnadsföretag. regelmiissigt anses utgöra omsiittningstillg{mg i
rörelse. Företagsledaren anses med andra ord smittad av företagets rörelse.
Motsvarande torde gälla om företaget bedriver handel med fastigheter.
Beredningen har som jag nämnt föreslagit att en fastighet, som förvärvas
av företagsledaren i ett fåmansföretag. skall anses utgöra omsättningstillgång
i byggnadsrörelse om fastigheten skulle ha utgjort sådan tillg{111g om den i
stället hade förvärvats av fömansföretaget. Detsamma föreshls giilla om
fastigheten förvärvas av företagsledarens make eller hemmavarande barn
under 16 år.
Beredningens förslag har med n{1gra undantag Himnats utan erinran vid
remissbehandlingen. Även jag kan ansluta mig till beredningens principiella
uppfattning. Den som har ett väsentligt inflytande i ett fåmansföretag bör
alltså inte kunna göra obehöriga skattevinster genom att sjiilv förvärva
fastigheter som normalt sett borde inga i företagets rörelse. Enligt min
mening är det emellertid motiverat att på två punkter avvika fdm
beredningens förslag. Jag anser för det första att smittan fr{111 fåmansföretaget inte bör omfatta företagslcdarens hemmavarande barn under 16 är. Jag
får här hänvisa till de skiil jag nyss anfört för att begränsa smittan från
föräldrar till barn. För det andra biir byggnadsrörelse och handel med
fastigheter bedömas på samma sätt. Driver ett fämansföretag handel med
fastigheter bör alltså en fastighet. som förvärvas av företagsledaren eller
dennes make, anses som omsiittningstillgang i rörelse s[1vida fastigheten
skulle ha utgjort sådan tillgång om den förvärvats av företaget.
Jag vill framhålla att smittan frän ett fi\mansföretag. som bedriver
byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, kan överföras till företagsledaren eller dennes make endast om fastigheten fiirviirvas genom köp. byte
eller därmed jämförligt fång. En fastighet. som företagsledaren eller cknnes
make förvärvar genom arv. gåva eller annat benefikt fang, kan allts:'1 inte bli
omsättningstillgång endast av den anledningen att fömansföretaget bedriver
byggnadsrörelsc eller handel med fastigheter. Betonas kan vidare att den av
företagsledaren-eller dennes make- förviirvade fastigheten inte blir smittad
av företagets rörelse om fastigheten inte skulle ha blivit omsiittningstillg[mg
om rörelsen drivits direkt av förvärvaren. Den omständigheten att ett
fåmansföretag bedriver byggnadsrörelse bör exempelvis inte medföra att en
villafastighet. som företagsledaren köper som permanent bostad åt sig och
sin familj. anses utgöra omsättningstillgång i rörelse.
De regler som jag föreslagit beträffande niirstf1endes fastighetsinnehav bör
tas in i den nya punkten 3 av anvisningarna till 27 ~ KL.

2.5.5 Aktier och andelar i fastighet.1företag, m. m.
Det är inte ovanligt att en skattskyldig. som bedriver byggnadsrörelse eller
handel med fastigheter. kombinerar denna verksamhet med fastighetsför-
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valtning. Med de regler som jag föreslagit i det föregiiendc blir fastigheter,
som i praktiken kan siigas ing;\ i en fastighetsförvaltande verksamhet, ofta att
anse som omsiittningstillgängar i rörelsen. Det kan emellertid förekomirn1 att
den skattskyldige väljer att bedriva den förvaltande verksamheten genom ett
siirskilt bolag. En fysisk pers<m. som är byggmästare. överför exempelvis alla
färdigbyggda fastigheter till ett heliigt fastighetsförvaltande aktiebolag. I
dessa och liknande fall uppkommer friiga om hur aktierna eller andelarna i
det fastighetsförvaltande företaget skall behandlas i skattchiinseende.
St~illning kan ocksa behöva tas till om de av företaget ägda fastigheterna skall
anses utgöra omsiittningstillgångar eller anläggningstillgångar.

I KL finns inte några föreskrifter om hur aktier, andelar och fastigheter
skall beskattas i nu angivna situationer. I praxis har aktier och andelar i
fastighetsförvaltandc företag ansetts utgöra omsiittningstillg[rngar om de
innehafts av skattskyldiga. som bedriver hyggnadsrörclse eller handel med
fastigheter. om aktie- eller anclelsinnehavet kan ses som ett substitut för
direktägda fastigheter. Vid avyttring av aktierna eller andelarna har därför
inkomsten heriiknats enligt rörelsereglerna trots att aktie- eller andelsinnehavet företagsekonomiskt närmast kan ses som en anläggningstillgång.
Om det fastighetsförvaltandc företaget är ett aktiebolag- eller undantagsvis en ekonomisk förening - torde vanliga regler gälla vid den skattemässiga
behandlingen av företagets fastigheter. Dessa blir sMedes, i enlighet med vad
som allm~int gäller för förvaltningsföretags egendom. att anse som anH\ggningstillgängar. Förvaltas fastigheterna av ett handelsbolag har däremot
skattedomstolarna i några fall ansett att såväl andelarna som de av bolaget
iigda fastigheterna utgjort omsättningstillgångar i byggnadsriirclsen eller
fastighetshandeln. Denna inställning far bl. a. ses mot bakgrunden av den
enkelheskattningsprincip som ti!Himpas i fråga om handelsbolags inkomster.
Beredningen har i sitt lagförslag tagit upp endast det fallet att den som
bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter innehar andelar i ett
fastighctsförvaltandc handelsbolag. Enligt min uppfattning iir det emellertid
lämpligt att införa uttryckliga regler iiven för de fall då det fastighetsförvaltande företaget är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Utgångspunkten i samtliga nu angivna fall bör- i enlighet med nuvarande praxis- vara att
aktierna och andelarna skall behandlas pä samma sätt som direktägda
fastigheter om aktie- eller andelsinnehavet kan ses som ett alternativ till ett
direkt iigande. Saken kan också uttryckas så att aktierna eller andelarna skall
behandlas som omsättningstillgångar såvida fastigheterna skulle haft s[1dan
karaktär om de innehafts direkt av den skattskyldige. Av detta följer också
att ett aktie- och andelsinnehav som inte kan ses som ett alternativ till direkt
innehav av omsätlningsfastigheter bör behandlas pa vanligt sätt. En mindre
aktiepost i ett börsnoterat fastighetsbolag hör exempelvis inte anses som
omsättningstillgang även om aktieägaren bedriver byggnadsrörelse.
Mot bakgrund av det anförda bör enligt min mening aktier eller andelar,
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som fiiretagsledaren i ett fastighctsförvaltande ff1111ansföretag eller dennes
make innehar i företaget, anses som omsiittningstillgångar såvida företagets
fastigheter skulle ha utgjort omsättningstillgångar om de innehafts direkt av
aktie- eller andelsiigaren. Motsvarande bör giilla även i andra situationer då
intressegemenskap d1der mellan aktie- eller andclsägaren och det fastighetsförvaltande företaget. !'vled intressegemenskap avses - liksom på flera andra
stiillen i KL - att iigarföretaget och det fastighctsförvaltande företaget är
moder- eller dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning.
Vad som avses med fåmansföretag och företagsledare i ett sådant företag

*

anges i 35 I a mom. KL.
Ett fastighetsförvaltande företag kan i vissa fall inneha bäde sådana
fastigheter som skulle ha utgjort omsättningstillgilngar om de innehafts
direkt av delägaren och andra fastigheter. Svårigheter kan då uppstt1 att
bestämma den skattemässiga karaktiiren hos aktierna resp. andelarna i
företaget. Teoretiskt är hiir flera lösningar tiinkbara. En möjlighet är att
tilliimpa en huvudsaklighetsprincip som innebär att aktierna eller andelarna
bedöms som lagertillgiingar först om företagets fastighetsinnehav till
huvudsaklig del består av fastigheter som i delägarens hand skulle ha utgjort
omsättningstillgångar. En annan väg är att betrakta aktierna eller andelarna
som omsättningstillgångar så snart förvaltningsföretaget innehar en enda
fastighet av omsättningskaraktär. Även en proportionering i förhållande till
karaktären hos samtliga förvaltningsföretagets fastigheter synes kunna
komma i fråga.
De allmiinna bestämmelser om gränsdragningen mellan omsättningsfastigheter och andra fastigheter som jag föreslagit i det föregående torde
medföra att rättstillämpningen på detta område underlättas. Så kommer
t. ex. de särskilda svårigheter som föranleds av att en fastighet kan ändra
karaktär under innehavstiden inte att förekomma i framtiden. Bestiimmelserna löser dock inte frågan hur aktier eller andelar i ett fastighetsförvaltande
företag skall behandlas. Enligt min mening föreligger ett behov av en klar
regel på detta område. Av framför allt praktiska skäl bör redan förekomsten
av en enda omsättningsfastighet i det förvaltande företaget påverka
karaktären hos aktierna resp. andelarna. De skattemässiga konsekvenserna
av en sådan sträng regel synes inte behöva bli särskilt stora. I de fall då den
skattskyldige har ett betydande aktie- eller andclsinnehav torde han i
allmänhet ha möjlighet att påverka sammansättningen av de av företaget
ägda fastigheterna. Smitta fdm en eller ett fätal omsättningsfastigheter kan
då undvikas genom att samtliga omsiittningsfastigheter samlas i ett särskilt
rättssubjekt. Jag föreslår alltså att en aktie eller en andel i ett fastighetsförvaltande företag skall anses utgiira omsättningstillgång i rörelse redan om
någon av företagets fastigheter hade utgjort omsiittningstillg[mg om den
innehafts direkt av aktie- eller andelsägaren.
Som jag nyss har redovisat föreslår beredningen att särskilda regler skall
gälla när en skattskyldig, som bedriver byggnadsrörelse eller handel med
11 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. A
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fastigheter. innehar en andel i ett fastighc.::tsförvaltande handelsbolag.
Förslaget omfattar inte bara handelsbolag som utgör famansföretag utan
även handelsbolag med ett stort antal deliigare. Enligt beredningen biir s[1väl
andelen som en mot andelen svarande del av handelsbolagets fastigheter
utgöra omsiittningstillgång hos rörelseidkaren. En förutsiittning för detta iir
dock att fastigheterna skulle ha behandlats som omsättningstillgängar vid ett
direktinnehav. Beredningen utgår således fri111 att ett direkt fastighetsinnehav och fastigheter som innehas genom ett handelsbolag skattem~issigt bör
behandlas pf1 samma sätt. Enligt förslaget skall det inte spela niigon roll hur
stor delägarens andel i bolaget iir. N{1got krav på att andclsägaren har ett
väsentligt inflytande i handelsbolaget uppstiills allts{1 inte.
Remissinstanserna har i huvudsak ställt sig positiva till förslaget. Fdn ett
par håll ifrågasätts dock om inte samma bestiimmelse borde gälla i fråga om
andelar i handelsbolag som innehas av make eller hemmavarande barn till
den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.
För egen del kan jag till en början ansluta mig till uppfattningen att nhgon
skattemässig skillnad i princip inte bör föreligga mellan ett direkt fastighetsinnehav och innehav av fastigheter via handclsholag. Andelar i ett
fastighetsförvaltande handelsbolag bör s[1ledes regelmässigt hetraktas som
substitut för direkt ägda fastigheter. Detta inneb~ir att en andel i ett
fastighetsförvaltande handelsbolag, som innehas av t. ex. maken till en
byggmästare, normalt skall hehandlas som omsättningstillg:'mg i rörelse. Jag
är vidare ense med beredningen om att storleken av andelsiigarens inOytande
i bolaget inte bör ha någon hetydclse i detta sammanhang. Andelen biir
således kunna behandlas som omsiittningstillgäng iiven om anddsiigaren inte
har någon ledande ställning i handelsbolaget.
Vad jag nu anfört innebär sammanfattningsvis att andelar i ett fastighetsförvaltande handelsholag blir omsättningstillgångar om bolagets fastigheter
hade utgjort sådana tillg<ingar vid direktinnehav. Som beredningen föreslagit
bör emellertid även de av handelsbolaget iigda fastigheterna anses utgöra
omsiittningstillgångar. På denna punkt finns allts{1 anledning att skilja mellan
innehav genom å ena sidan aktier eller andelar i aktieholag resp. ekonomiska
föreningar och å andra sidan andelar i handelsbolag. Denna särhehandling
motiveras. som tidigare antytts, av att försiiljningslikviderna för de av
handelsbolaget ägda fastigheterna annars skulle beskattas endast inom
ramen för realisationsvinstreglerna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att en
del av den verkliga vinsten i byggnadsrörelsen undgick heskattning. För
tydlighets skull kan framhållas att en motsvarande skattelättnad inte kan
uppkomma om det fastighetsförvaltande företaget är ett aktiebolag.
Visserligen får bolagets fastigheter ställning som anläggningstillgångar vilket i sin tur innebär att realisationsvinstreglerna blir tillämpliga vid en
framtida försäljning - men aktieägaren kan inte tillgodogöra sig eventuell
försäljningsvinst utan att träffas av utdelningsbeskattning eller- t)m aktierna
säljs - av rörelsebeskattning.
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Den föreslagna regeln att saviil den skattskyldiges andel i handelsbolaget
som bolagets fastigheter kan smittas av delägarens rörelse torde inte vålla
nagra större tillämpningsproblem i de fall då samtliga av handelsbolagets
fastigheter hade utgjort omsättningstillgångar om de innehafts direkt av
delägaren. Avyttrar bolaget en fastighet utgör den p{i delägaren helöpande
delen av vederlaget för fastigheten intäkt av rörelse för honom. Motsvarande
förhfillande hör giilla i friiga om nedskrivning. Problem kan emellertid
uppkomma om en eld av handelsbolagets fastigheter skall behandlas som
omsiittningstillgångar medan andra skall behandlas som anläggningstillgångar. I en undantagssituation av detta slag bör enligt min uppfattning smittan
rimligen omfatta endast de på deliigarens andel bclöpande andelarna av
omsättningsfastigheterna.
De föreslagna bestämmelserna bör tas in i den nya punkten 3 av
anvisningarna till 27

*KL.

:!.5.6 Uttagsbeskaffnint:

Enligt nuvarande praxis kan en fastighet, som iigs av ntigon som bedriver
byggnadsrörelsc. förvandlas från anläggningstillgång till omsättningstillgång
på grund av att ägaren utför hyggnadsarbete p[1 fastigheten. N?1gon smitta
torde dock inte överföras till fastigheten om hyggnadsarbetet inskränker sig
till sedvanliga smiirre reparationer. Det förhiillandet att fastigheten inte ägs
av rörelseidkaren själv utan exempelvis av dennes make har - såvida
rörelseidkaren renoverar fastigheten eller utför annat byggnadsarbete på den
-i vissa situationer inte hindrat att fastigheten bedömts som omsättningstillgång. Smittan torde också kunna överföras om ett fåmansägt aktiebolag, som
bedriver byggnadsrörclse, utför byggnadsarheten på en fastighet som ägs av
bolagets företagsledare. Riittsliigct torde dock vara förhållandevis oklart på
detta område.
Beredningen föreslår att frågan om i vilka situationer byggnadsarbete
smittar fastigheter uttryckligen regleras i KL. Förslaget innebär, som
redovisas i det föregående, att smittan överförs om fastigheten varit föremål
för omfattande byggnadsarbete i ägarens byggnadsrörelse. Undantag görs
dock för fastigheter som anskaffats för att stadigvarande användas i jordeller skogsbruk eller i annan rörelse än byggnadsrörelsc eller handel med
fastigheter.
Enligt min mening finns det skäl att anlägga ett något annorlunda synsätt
på de skattemässiga konsekvenserna av att en skattskyldig, som bedriver
byggnadsrörelse, utför arbete på en egen fastighet. Beredningens förslag ger
nämligen upphov till tilliimpningssvårigheter av olika slag. Förslaget
förutsätter för det första att det går att fastställa om byggnadsarbctet varit
omfattande eller inte. Den omständigheten att en fastighet under den
löpande innehavstiden förändrar skattemässig karaktiir kan vidare vålla
svårigheter bl. a. vid samordning av avdragen för ned- och avskrivning. En
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särskild komplikation inträder slutligen om hyggnadsarbctct utförs på en
fastighet diir byggmästaren har sin permanenta bostad. För att hindra att en
framtida försäljning medför en alltför hög skattebelastning har beredningen
funnit sig nödsakad att utarbeta ett regelsystem med fem- eller tioåriga
karenstider. Även dessa regler torde kunna leda till svi\rhemiistrade
tillämpningsproblem.
Enligt min mening bortfaller åtskilliga av de problem som jag nu har pekat
på om smittans övergång från byggnadsrörelsen till den aktuella fastigheten
ersätts av en utvidgad uttagsbeskattning. Utgångspunkten bör vara att
förekomsten av byggnadsarbcten aldrig förvandlar en fastighet frfm anläggningstillgång eller privat tillg[mg till omsättningstillgimg. I stället bör värdet
av det utförda arbetet redovisas som intäkt vid beriikningen av byggnadsrörelscns resultat.
I 28 § 1 mom. första stycket KL finns en allmiin regel om uttagsbcskattning. Enligt denna regel, som i första hand avser enskilda rörelseidkare, skall
som intäkt av rörelse räknas bl. a. värdet av si1dana i rörelsen tillverkade
produkter som förbrukats av rörelseidkaren själv eller dennes anhöriga. Som
intäkt hänförs också värdet av andra förmåner som i rörelsen kommit
rörelseidkaren till godo. Av dessa allmänna regler torde följa att en
rörelseidkare, som genom gåva eller p{1 liknande siitt överltiler egendom i
rörelsen, skall ta upp gf1vans viirde som intäkt i rörelsen. En förutsättning är
dock att vederlaget för egendomen skulle ha utgjort intiikt av rörelse om
egendomen hade sålts i stället för skänkts bort.
Regler som berör uttag ur rörelse finns ocksil i 35 ~ I a mom. KL. I tredje
stycket av detta moment föreskrivs att en ddägare i ett famansföretag- eller
en honom närstående person -skall beskattas för förmån som denne titnjuter
genom att förvärva egendom från fåmansföretaget till lägre pris än
egendomens marknadspris. Värdet av förmånen skall i detta fall beskattas
som intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet.
Det är i flera hänseenden ovisst hur nu nämnda regler om beskattning vid
uttag skall tillämpas. Jag saknar dock anledning att i detta sammanhang
företa en allmän översyn av detta rättsområde. I det följande avser jag att
begränsa mig till den situationen att en skattskyldig, som bedriver
byggnadsrörelse, utför arbeten på en egen fastighet som inte utgör
omsättningstillgång i rörelse. Med hänsyn till att det är deliigarna i ett
handelsbolag- och inte bolaget självt- som beskattas för bolagets inkomster
synes det dock befogat att i detta hiinseende behandla ett riirelscdrivande
handelsbolag pä samma sätt som en enskild rörelseidkare. Dessa avgränsningar innebär bl. a. att jag inte tar upp de bcskattningsfnlgor som kan
uppkomma om exempelvis ett fåmansiigt aktiebolag utför byggnadsarbeten
på en företagsledarcn tillhörig bostadsfastighct. Jag vill här erinra om att
1980 års förctagsskattekommittc (B 1979: 13) f. n. prövar behovet av ändrade
skatteregler för fåmansföretag och deras delägare.
Om den som sjiilv eller genom ett handelsbolag bedriver byggnadsrörelse
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utför arbeten på en egen fastighet. som inte är omsättningstillgång i rörelsen.
synes med den av mig föreslagna principlösningen två olika problem
uppkomma. Är rörelseidkaren en fysisk person måste fiir det första stiillning
tas till i vad mån värdet av dennes eget arbete skall uttagsbeskattas. Den
andra frågan. som är oberoende av företags form, gäller om det på fastigheten
utförda byggnadsarbetet skall värderas på grundval av rörelsens kostnader
eller på grundval av arbetets marknadspris.
Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om att bestämmelser
om uttag vid egenregiarbeten i byggnadsrörelse nyligen införts i mervärdeskattelagstiftningen (prop. 1979/80: 14 I. SkU :52. rskr 393. SFS 1979:304).
Enligt mervärdeskattelagen ( 1968:430, senast ändrad 1979: 1190) gäller
fr. o. m. den 1 januari 1981 bl. a. att byggnadsarbete på fastighet som utförs i
fastighetsägarens byggnadsrörclse i princip skall uttagsbeskattas till marknadspris. Uttagsbeskattningen motsvarar sålunda summan av nedlagda
kostnader jämte ränta på eget kapital och värdet av den skattskyldiges eget
arbete (jfr nionde stycket av anvisningarna till 14 § mervärdeskattelagen).
Värdet av den skattskyldiges egen arbetsinsats skall dock - om den
skattskyldige är en fysisk person - uttagsbeskattas endast om varor av mer än
ringa värde tas ut i samband med arbetet.
Enligt min mening talar <ltskilligt för att reglerna om inkomstbeskattning
på grund av uttag från byggnadsrörelse samordnas med de nämnda reglerna
på mervärdes kattens område. Om en skattskyldig. som själv eller genom ett
handelsbolag bedriver byggnadsrörelsc. utför byggnadsarbeten på en
fastighet. som inte utgör omsättningstillgfmg i rörelsen, bör således som
huvudregel gälla att värdet av arbetet skall tas upp som intäkt i rörelsen. Det
utförda arbetet bör - i överensstämmelse med vad som normalt gäller vid
inkomstbeskattning av olika former av uttag - värderas till marknadspris.
Denna viirderingsnivå bör tillämpas beträffande såviil utgifter för varor.
material och arbetslöner som den skattskyldiges egen arbetsinsats. J likhet
med vad som gäller i fråga om merviirdeskatt bör dock viirdet av den
skattskyldiges eget arbete uttagsbeskattas endast om varor av mer än ringa
värde tas ut från rörelsen i samband med arbetet. Detta innebiir exempelvis
att en enskild byggmästare kan -s{1 länge n{1got egentligt varuuttag inte skerutföra mindre tillsynsarbeten på sin egen bostadsfastighet utan att bli
rörelsebeskattad för arbetet.
De nu föreslagna reglerna om uttagsbeskattning bygger på min tidigare
redovisade inställning att en fastighet behäiler sin ställning som anläggningstillgång även efter ett mycket omfattande byggnadsarbete. Uttagsbeskattningen ersätter alltså. som tidigare p<'1pekats. överföringen av smitta. Vid en
framtida försäljning av fastigheten kommer diirför en eventuell beskattning
att ske enligt rcalisationsvinstreglerna. Värdet av de utförda arbetena kan
generellt antas verka höjande pä försiiljningslikviden och därigenom öka
vinstens storlek. För att förhindra att den skattskyldige blir beskattad två
gånger för samma arbete - först som uttag ur byggnadsrörclsen och därefter
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som realisationsvinst- måste värdet av uttagsbcskattat arhetc kunna beaktas
vid realisationsvinstheräkningen. Arbetet bör av denna anledning få räknas
som förbättringskostnad - eller därmed jiimförlig kostnad - enligt punkt 2 a
av anvisningarna till 36 KL. En förutsättning bör dock vara att arbetet har
sådan karaktär och är av sädan storlek att det uppfyller de allmänna kraven

*

på avdragsgill förbiittringskostnad enligt nämnda anvisningspunkt. Som
förbättringskostnad bör självfallet i intet fall få räknas högre belopp än vad
som blivit föremål för uttagsbeskattning på grund av byggnadsarbetet.

2.5. 7 Arv av fastigheter m. m.
Jag har i det föregiiende föreslagit att uttryckliga regler skall införas om i
vilka fall fastigheter. som förvärvas av den som bedriver byggna~lsrörelse
eller handel med fastigheter, skall anses utgöra omsättningstillgångar i
rörelse. Mina förslag har tagit sikte på fastigheter som förvärvas genom köp.
byte eller därmed jämförligt fång. Jag tar nu upp den situationen att en
fastighet tillfaller någon genom arv. gåva eller annat s. k. benefikt fång.
Om en person, som äger en omsättningsfastighet. skänker bort denna
behandlas gåvan i regel som ett uttag ur rörelsen. Givaren torde därför vara
skyldig att ta upp fastighetens marknadsvärde som intiikt i rörelsen. Detta fär
bl. a. till konsekvens att under innehavet gjord nedskrivning av fastigheten
återförs till beskattning. I gåvotagarens hand kommer fastigheten· normalt att
ha ställning som anläggningstillgång. vilket innebär att den i fortsättningen
inte kan utnyttjas som underlag för nedskrivning och att eventuell framtida
försiiljningsvinst kommer att b<::skattas enligt realisationsvinstrcgkrna.
Samma regler torde gälla om en fastighet under ett äktenskaps bestånd
genom bodelning övergår från den ene maken till den andre.
Den skattemässiga bedömningen blir annorlunda om en fastighet tillfaller
ny ägare på grund av att den tidigare ägaren avlidit. Dödsfallet som sådant
utlöser inte någon inkomstheskattning. Om dödsboet eller- sedan bodelning
eller arvskifte skett - efterlevande make eller arvingen säljer en fastighet.
som utgjort omsättningstillgång i den avlidnes rörelse. skall försäljningslikviden däremot normalt redovisas som intäkt av rörelse. Säljaren anses
sålunda fortsätta den avlidnes rörelse. I praxis har emellertid ett arvskifte
ibland ansetts få till konsekvens att den ärvda fastigheten förlorar sin
karaktär av omsättningstillgång. Så har exempelvis bedömts vara fallet när
arvingen inte bedrivit byggnadsrörclse eller handel med fastigheter vid
tidpunkten för förvärvet och inte heller kan anses ha övertagit den avlidncs
rörelse. Den ärvda fastigheten får i dessa fall ställning som anläggningstillgång eller privat tillgång hos arvingen. Den nedskrivning som fastigheten kan
ha blivit föremål för i arvltitarens rörelse kommer därmed inte att återföras
till beskattning. Den skattekredit som den avlidne fått under sin innehavstid
förvandlas genom detta till en definitiv skattelättnad.
Enligt beredningens uppfattning kan det inte accepteras att betydande
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skattekrediter ofta dterskiinks i samhand med arvskifte efter skattskyldiga
som hedrivit byggnads rörelse. Beredningen föreslår diirför att fastigheter,
som utgjort omsättningstillgäng i elen avliclnes rörelse, skall behälla denna
karaktiir hos den som förvärvar fastigheten genom arv, testamente eller
bodelning i anledning av makes död. En möjlighet till frivillig avskattning
föreslås dock för skattskyldiga som sjiilva inte bedriver byggnadsrörelse,
handel med fastigheter eller tomtrörelse. Avskattningen innebär att den
skattskyldige tar upp värdet av den iirvda fastigheten som intiikt av rörelse
samtidigt som avdrag medges för fastighetens skattemässiga restvärde.
Enligt heredningen bör avskattningen grundas pä fastighetens marknadsviirde vid förviirvstillfället. Fri\n reglerna om att fastigheten iiven i den nye
ägarens hand utgör omsättningstillgång i rörelse förcsläs ocksä undantag för
en- och tvafamiljsfastighetcr i vissa fall. Även aktier och andelar i
fastighetsförvaltande företag som utgjort lager i den avliclnes rörelse skall
enligt hereclningen behålla sin karaktär av omsättningstillgång hos den nye
ägaren. I fråga om sådana tillgångar föröl{1s ingen frivillig avskattning.
Beredningen liigger inte heller fram nägot förslag om den skattemiissiga
behandlingen av gåva av omsättningsfastighct.
Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig över förslaget delar
beredningens uppfattning att en lagerfastighet bör behålla sin omsiittningskaraktär efter eventuell hodclning och arvskifte. Några remissinstanscr anser
dock att avskattning bör vara obligatorisk. RSV föreslår att avskattningen
sker hos dödsboet i stället för hos arvtagaren. Från ett par håll efterlyses en
utvidgning av de föreslagna avskattningsreglerna också till aktier och andelar
som utgjort omsättningstillgångar i den avlidnes rörelse. Uinsstyrelsen i
Malmöhus liin menar att frågan om beskattning av arvfallna omsättningstillgångar bör lösas gemensamt för alla lagertillgångar i rörelsen. N{1gra
remissinstanser anser att avskattningsrcglerna bör kombineras med liberalare anståndsbestämmelser vid arvsbeskattningen. Vissa förtydliganden
krävs vidare i fräga om det värde till vilket avskattning skall ske.
För egen del vill jag anföra följande. I likhet med beredningen anser jag
det inte motiverat att i detta sammanhang införa några nya regler om den
skattemässiga behandlingen av gåva av omsättningsfastighct. Någon ändring
av nuvarande praxis på detta område är st.ledes inte äsyftad. De inkomstskatterättsliga konsekvenserna av att en fastighet. som utgör omsättningstillgång, tillfaller en ny ägare på grund av att den föregående iigaren avlidit
bör däremot ses över. Denna översyn bör enligt min mening grundas pä de av
beredningen föreslagna principerna. Således bör en omsättningsfastighet.
som förvärvas av skattskyldig genom arv. testamente eller bodelning i
anledning av makes död, regelmässigt utgöra omsättningstillgång även hos
den nye iigaren. Vidare bör andra skattskyldiga än sådana som vid
tidpunkten för förvärvet själva bedriver byggnadsrörelse. tomtrörelse eller
handel med fastigheter eller som avser att fortsätta den avliclncs rörelse
kunna skatta av sitt förvärv. Jag ställer mig dock tveksam till att basera
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avskattningcn på fastigheternas marknaclsvärcle vid förvärvet. En sitdan
regel skulle nämligen-åtminstone i kombination med arvsskatten -kunna ge
upphov til: alltför stor skattebelastning. Enligt min mening kan avskattningen begränsas till det belopp varmed elen avlidne - eller undantagsvis
dödsboet- skrivit ned fastigheten i M1ga. En sådan regel blir ocks{1 betydligt
enklare att tillämpa.
Av det anförda framgår att avskattning innebär att elen nya ägaren
beskattas för nedskrivet belopp. dvs. för skillnaden mellan fastighetens
ursprungliga anskaffningsvärde och fastighetens bokförda viirde vid förvärvstillfällct. Det avskattadc beloppet skall redovisas som intäkt av rörelse.
Som anskaffningsvärde skall i fråga om fastigheter som bebyggts i egen regi
räknas såväl direkta som indirekta byggnadskostnader. Kan den skattskyldige i något undantagsfall visa att en i räkenskaperna gjord nedskrivning inte
utnyttjats skattemässigt bör avskattningsbeloppet reduceras i motsvarande
mån.
Om fastigheten tillfallit den nye ägaren genom arv hör dagen för arvskiftet
normalt utgöra förvärvsdag. Har efterlevande make förvärvat en fastighet
genom bodelning bör dagen för bodelningen vara avgörande. Vid förvärv på
grund av förordnande i testamente kommer den dag då förordnandet
verkställs i regel att bli förvärvsdag.
Även om avskattningen begränsas till tidigare gjord nedskrivning kan den
sammanlagda arvs- och inkomstbeskattningen på grund av dödsfallet komma
att uppgå till avsevärda belopp. Den skattskyldige bör därför ha möjlighet att
avstå från avskattning och i stället behålla fastigheten som omsättningstillgång. Väljer den skattskyldige detta alternativ anses han i fortsättningen
bedriva byggnadsrörelse. handel med fastigheter eller tomtrörelse. Sedan
avskattning skett förlorar fastigheten sin omsättningskaraktär. vilket bl. a.
innebär att realisationsvinstreglcrna skall tillämpas pä en eventuell avyttring.
Vid beräkning av realisationsvinst vid en framtida avyttring av fastigheten
skall hänsyn inte tas till tidigare medgiven nedskrivning och inte heller till
avskattade belopp. Däremot skall givetvis eventuella värdeminskningsavdrag behandlas på vanligt sätt.
De nu föreslagna reglerna hör tillämpas inte bara på fastigheter och
liknande tillgångar utan också på värdepapper av omsättningskaraktiir. I
första hand torde reglerna komma att gälla byggmästares aktier och andelar i
fastighetsförvaltande företag. Principen om att avskattning krävs för att den
ärvda egendomen skall upphöra att vara omsättningstillgång bör dock gälla
även t. ex. börsnoterade aktier i de undantagsfall då dessa ingått i ett
varulager hos den avlidne.
Jag vill slutligen framhålla att det föreslagna systemet inte kräver några
särskilda avskattningsregler för den avlidnes permanentbostad. Med den
gränsdragning som jag i.det föregående gjort mellan omsättningsfastighcter
och andra fastigheter kommer nämligen en villafastighet. som är avsedd som
stadigvarande bostad åt en byggmästare e. d .. generellt att fä stiillning som
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en privat tillgt111g. Jag ttterkommer i det följande (avsnitt 2.11) till behovet av
särskilda övergångsregler för de fastigheter som iir smittade av den
skattskyldiges rörelse redan innan de nya reglerna skall hörja tilliimpas.

2.5.8 Resultatllfjiimning nch konsolidering
Frågan om företagens möjligheter till resultatutjämning och konsolidering
genom upphyggnad av oheskattade reserver har beretts stort utrymme i
beredningens betänkande. Flera av de förslag beredningen lagt fram p{1 detta
område har, som jag inledningsvis heriirt. redan blivit föremM för
lagstiftning. Vad beredningen föreslagit beträffande riitten att utnyttja
pägående arbeten som underlag för reserveringar har jag vidare behandlat
tidigare i detta lagstiftningsiircnde (avsnitt ~.4). I det följande kommer jag att
lägga fram förslag till nya bestiimmelser om nedskrivning av omsättningsfastigheter. Jag tar vidare upp frågan om byggnadsföretagen skall fft riitt till
avdrag för avsättning till resultatutjiimningsfond. Innan jag

g~ir

in på dessa

spörsmål avser jag dock att uppehiilla mig nt1got vid beredningens förslag om
inskriinkning i rätten att göra värdeminskningsavdrag p<1 omsättningsfastigheter.

2.5.8. l Avdrag för viirdeminskning på omsättningsfastighet
Det förhållandet att en fastighet utgör omsättningstillgång i rörelse och
hiirigenom kan utgöra underlag för nedskrivning hindrar inte att fastighetens
iigare samtidigt kan vara beriittigad att fo avdrag för värdeminskning av
fastighetens byggnad. Den löpande inkomstberäkningen skall ske pa samma
sätt oavsett om fastigheten är en anliiggningstillgang eller en omsättningstillgång. Intäkter och kostnader på grund av uthyrning e. d. av fastigheten
skall pti vanligt sätt redovisas under inkomstslaget annan fastighet. Dii en
fastighet, som utgjort omsiittningstillgang i rörelse. avyttras skall enligt
praxis atervunna viirdeminskningsavdrng tas upp som intiikt vid sidan av
eventuell hokföringsmiissig vinst pf1 grund av avyttringen. En korrekt
beräkning av försäljningens skattemässiga effekter förutsätter således att
storleken av tidigare medgivna viirdeminskningsavdrag kan fastställas.
Enligt heredningens uppfattning är rätten till samtidig ned- och avskrivning på omsättningsfastigheter oliimplig. Beredningen föresbr därför att den
som yrkar avdrag för värdeminskning: p<'t en byggnad. som utgör omsiittningstillgang. vid samma ärs taxering skall beskattas för ett mot avdraget
svarande belopp som intiikt av rörelse. 13estiimmelscn föreslils giilla vid
hyggnadsriirelse. tomtrörelse och annan handel med fastigheter samt vid
försäkringsrörelse. Som kompensation för den försämring av reserveringsutrymmet som denna heskattning ger upphov till föreslär beredningen att en
omsiittningsfastighet alltid skall fä skrivas ned till det skattcmiissiga
restvärdet i avskrivningshiinsecnde. Med restvärdet förstt1s skillnaden
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mellan fastighetens anskaffningsvärch: och summan av de viirdeminskningsavdrag som enligt allmiinna regil'r skulle ha ki.mnat fltnjutas under
innchavstiden.
Remissinstanserna har i stort sett ställt sig positiva till förslaget. Ett
undantag utgör SBEF som anser att reglerna ger byggnadsföretagen
otillräckliga konsolideringsmö.iligheter jämfört med andra industriföretag.
För egen del vill jag anföra följande. Det kan visserligen förefalla
omotiverat att den skattskyldige kan fä avdrag för s[1väl ned- som avskrivning
pt1 en omsättningsfastighet. l sammanhanget hör emellertid beaktas att de
båda avdragssystemen har skilda syften. Rätten till nedskrivning tar. som jag
tidigare betonat. i första hand sikte pi't företagets behov av konsolidering och
resultatutjiimning. Vid sidan av pågäende arbeten utgör omsättningsfastighetcrna det viktigaste underlaget för bildande av skattefria reserver inom
byggnadsbranschen. Nedskrivningen avser att täcka den risk för förluster
som till följd av prisfall. avsiittningssv{1righeter eller liknande omständigheter kan drabba företagets fastighetsbestiind. Avskrivningen i sin tur hänför
sig till den viirdeminskning som en byggnad utsiitts för genom förslitning.
ålder och den ekonomiska utvecklingen. Avskrivningens funktion är sålunda
inte att tillt1ta bildande av obeskattade reserver utan att fä till st{md en rimlig
fördelning av byggnadens anskaffningsvärde på de år under vilka den är i
bruk. Den avskrivningstakt för byggnader som godtas i skattehänseende bortsett från eventuella primiiravdrag vanligen mellan 1..5 och 5 ~>i: för :lr
räknat av byggnadens anskaffningsvärde - skall i princip svara mot den
faktiska viirdeminskningcn.
Under antagande att avskrivningen speglar hyggnadens verkliga viirdcminskning innebiir det nuvarande systemet att nedskrivningen i sin helhet
kan ses som en skattekredit. Den skattskyldige kan s{1lcdes under hela den tid
han innehar en omsiittningsfastighet skjuta en obeskattad reserv motsvarande 15 'c'-i: av fastighetens anskaffningsviirde framför sig. Med tilliimpning av
beredningens förslag blir reserveringsutrymmet oför;indrat endast under den
allra första innehavstiden. Den skattskyldige kommer allts[1 liksom hittills att
i det första bokslutet efter förvärvet kunna bilda en skattekredit som
motsvarar omkring 15 % av anskaffningsvärdet. Därefter kommer emellertid den föreslagna regeln om att avdrag för värdeminskning skall beskattas
som rörelseintiikt att få till följd att konsolideringen gradvis minskar. När
summan av värdeminskningsavdrag uppgår till 15 '!(. av anskaffningsvärdet
har - fortfarande under förutsättning att avskrivningen sker i takt med den
faktiska värdeminskningen - skattekrediten helt äterförts till beskattning.
Något nytt rcserveringsutrymme kommer inte att bildas under den därpä
följande innehavstiden.
Jag delar beredningens uppfattning att det kan finnas skäl att i viss män
begränsa reserveringsutrymmet för byggnadsföretag och andra skattskyldiga
som innehar omsiittningsfastigheter. Den av beredningen valda kopplingen
mellan av- och nedskrivningsreglcrna innebiir dock enligt min uppfattning en
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alltför långtgående hegränsning. Till detta kommer att heredningens förslag
kan leda till hl. a. hokföringsmässiga prohlcm. Jag anser diirför att
nedskrivningsreglerna liksom hittills hör vara fristi1ende fr{m avskrivningsreglcrna. Beredningens förslag om samordning av nedskrivning och avdrag
för värdeminskning hör allts{1 inte genomföras . .lag ilterkommer strax till
frågan om lämplig storlek av nedskrivningarna (avsnitt 2.5.8.2).
Vid försäljning av en fastighet. som utgör omsättningstillgäng i rörelse,
skall som intäkt av rörelse redovisas - förutom bokföringsmässig vinst summan av värdeminskningsavdrag som medgivits under innehavstiden. En
uttrycklig regel om detta bör enligt min mening föras in i punkt 1 av
anvisningarna till 28 § KL. I likhet med vad som f. n. giiller vid realisationsvinstberiikningen bör medgivna värdeminskningsavdrag Merfiiras även om
den skattskyldige pil grund av rörelsens df1liga resultat i praktiken inte kunnat
utnyttja avdragen. Ilar den skattskyldige undantagsvis helt avstått från att
yrka avdrag fiir värdeminskning - den skattskyldige har t. ex. uteslutande
begagnat sig av rätten till nedskrivning- hör dock någon återföring självfallet
inte komma i fraga.

2.5.8.2 Nedskrivning a\' omsättningsfastigheter
Som jag framhällit i det fiiregäende iir de allmiinna nedskrivningsreglcrna
inte tilliimpliga p[1 omsiittningsfastighcter. I stiillet gäller enligt punkt 3 första
stycket av anvisningarna till 41 §KL att lager av fastigheter skall tas upp till
det värde som med hiinsyn till risk för förlust. prisfall

111.

m. framst[tr som

skiiligt. Bestiimmelscn avser omsiittningsfastigheter i alla typer av rörelse diir
sädana förekommer. s{tledes iiven i t. ex. fiirsäkringsrörelse. Som komplettering till dessa bestiimmelsl'r har RSV utfärdat anvisningar rörande
viirdesiittningen av lager hos hyggnadsförctag m. m. (RSV Dt JlJ75:23 och
1976:48). Enligt anvisningarna skall den i räkenskaperna gjorda viirderingen
godtas st1 Hinge viirdet inte understiger ~5 I/~· av fastigheternas sammanlagda
anskaffningsvärde. I anskaffningsviirdet pä fastigheter som bebyggts i

rörelsen inräknas inte indirekta byggnadskostnader. Dessa för således dras
av omedelbart. Samma värdering godtas i fräga om aktier och andelar i
fastighetsbolag och fastighetsföreningar om aktierna eller andelarna utgi.ir
lagertillg~ingar

i byggnadsrörelse.

~iigra

motsvarande anvisningar har inte

utfärdats för värdering av fastigheter i yrkesmiissig handel med fastigheter
eller tomtrörelse.
Beredningen föresl<'ir att de nuvarande nedskrivningsri:glcrna ersiitts med
en bestiimmclse om generell riitt till nedskrivning med 15 r·i- aY anskaffningsvärdet för lagerfastigheter i byggnads rörelse. tomtriirelse. annan handel med
fastigheter samt försiikringsrörelse. I anskaffningsviirdet skall inriiknas ocks[t
indirekta byggnadskostnader. 13etriiffande fastigheter i tomtrörelse fiireslits
att i anskaffningsvärdet skall ing<I nedlagda exploateringsknstnader. Som en
konsekvens av beredningens förslag om iindrade avskrivningsri:gler fiir
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omsiittningsfastighekr skall nedskrivning al!L'rnati\'t fii ske till ett belupp
motsvarande summan av fastigheternas skattemässiga restv:irde. Nedskrivningsriitten föresl:is bli förbeht11len skattskyldiga som tilliimpar dubbel
bokföring och giir motsvarande nedskrivning i riikenskaperna.
Beredningen föresl{ir vidare alt skattskyldiga. som bedriver hyggnadsrörelse. hanckl med fastigheter och tomtriirelse. skall ha riitt alt giira avsiittning
till rcsultatutjiimningsfond. Vad g:illcr a\'siittningens storlek och inverkan pi1
utrymmet för reguljiir lagernedskrivning bör enligt beredningen byggnadsförctagen m. Il. behandlas p:'1 samma siitt som andra rörelsedrivande företag.
Avdrag fi)r avsiittning till resultatutjiimningsfond skall stdunda enligt
förslaget medges med högst 20 ~·~ av företagets liinesumma för anstiillda i
förvärvskiillan och-då rörelsen drivs av fysisk person- hiirutiiver högst 15 'k
av den egna inkomsten i förviirvskiillan före fondavsiittningen. Yrkar ett
företag avdrag för avsättning till rcsultatutjämningsfond. skall den reguljära
lagernedskrivningen begränsas från högst 60 % till högst 45
det, dvs. med 15 procentenheter.

'-'l:· av lagervär-

Beredningens förslag har lämnats utan kommentar av flertalet rcmissinstanser. En majoritet av de remissinstanser som yttrat sig anser emellertid att
de föreslagna nedskrivningsreglcrna blir alltför gynnsamma, särskilt om
avdrag för avsättning till resultatutjiimningsfond samtidigt medges. I flertalet
fall förordas en hegränsning av nedskrivningen till 10

!'.)~_,

av anskaffningsvär-

det. Några remissinstanser anser att generell nedskrivning inte bör införas
vid handel med fastigheter och tomtrörelse. SBEF anför att beredningens
förslag i vissa hänseenden innebär en alltför stor bcgriinsning av rcserveringsutryrmnet. l3FN framhiiller att nt1got krav pii duhbel bokföring inte
gäller enligt BFL för mindre näringsidkare och att det synes principiellt
olämpligt att införa ett sådant krav via skattelagstiftningen.
För egen del kan jag i huvudsak ansluta mig till beredningens förslag.
Enligt min uppfattning ger emellertid den föreslagna avdragsriittcn för
avslittning till resultatutjämningsfond jämsides med en fcmtonprocentig
nedskrivning på omsättningsfastighcter ett alltför stort rescrvcringsutrymmc. Jag kan alltså instämma i den kritik som under remissbehandlingen
riktats mot förslaget i denna del. Såsom påpekats från flera håll är det rimligt
att rätten till lagernedskrivning begränsas. om den skattskyldige viiljer att
utnyttja den lönebaserade reser\'eringcn. Jag återkommer strax till denna
fräga (avsnitt 2.5.8.3).
Vad giiller nedskrivningsreglerna i sig har jag emellertid inga inviindningar
mot beredningens förslag. Även enligt min mening bör si1ledes KL
kompletteras med uttryckliga regler om nedskrivning a\' fastigheter som ;ir
omslittningstillgitngar i rörelse. Det i räkenskaperna angivna

v~irdet r~1

fastigheterna bör godtas om det inte understiger 85 '; av anskaffningsviirdena. l anskaffningsviirdet biir inriiknas siivlil direkta som indirekta
kostnader. Detta innebär att nedskrivningsutrymmct begriinsas till 15

r:r- av

J'astighcternas totala anskaffnings\'iirden. För byggnadsfiiretagen leder detta
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- jiimfört med nuvarande praxis- till en minskning av rcserveringsutrymmet
med 85 t;;. av de indirekta byggnadskostnaderna. Dessa kostnader svarar
dock normalt endast för omkring :'i r~;. av det totala viirdet av en
nyproducerad byggnad.
Beredningens förslag omfattar omsiittningsfastighcter i byggnadsrörclse,
handel med fastigheter, tomtrörelse och försiikringsrörelse. Omsättningsfastigheter kan emellertid också förekomma hos företag som driver penningrörelse. Någon anledning att i detta hiinseende skilja mellan fiirsäkringsriirclse och penningrörelse kan inte anses föreligga. De föreslagna nedskrivningsreglerna bör därför utsträckas till att gälla omsättningsfastighetcr hos
varje skattskyldig. Sådana aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag
som iir att anse som omsättningstillgångar bör i princip värderas på samma
sätt som om fastigheterna innehafts direkt. En aktie eller en andel bör
emellertid aldrig - oavsett det fastighetsförvaltande företagets skuldsättningsgrad - tas upp till negativt värde.
I fråga om de fastighctsförvaltande handelsbolagen har beredningen
föreslagit att den skattskyldige skall ha valfrihet mellan att göra nedskrivning
i bolagets räkenskaper och att skriva ned andelen. Förslaget har kritiserats av
RSV som menar att nedskrivning på fastigheterna ger problem om någon av
handelsbolagets delägare inte sjiilv bedriver byggnadsrörclse. RSV anser att
förslaget i denna del inte fyller något sjiilvstiindigt konsolideringsändamiil.
Jag kan inte instämma i sistnämnda bedömning. Mot bakgrund av den
genomsyn som i övrigt bör gälla i fråga om fastigheter som innehas av
fastighetsförvaltande handelsbolag synes det rimligt att den skattskyldige
kan utnyttja antingen andelarna eller s,i:ilva fastigheterna som underlag för
nedskrivningen. Har elen skattskyldige fött avdrag p[1 grund av att
fastigheterna skrivits ned i handelsbolaget bör - i överensstämmelse med
nuvarande praxis - avdraget återföras till beskattning chl andelen siiljs. För
att tillämpningen skall underlättas bör samma nedskrivningsalternativ giilla
för samtliga andelsägare i bolaget. Detta innebär närmare bestämt att
nedskrivning på andelarna aldrig bör komma i fråga, om fastigheterna har
skrivits ned i handelsbolagets riikcnskaper.
Som BFN anfört bör rätten till nedskrivning pä omsiittningsfastighctcr inte
kopplas till något krav p{1 att den löpande bokföringen avslutas med ett
årsbokslut.
Vad jag nu föreslagit föranleder omfattande ändringar i punkt 3 av
anvisningarna till ·H ~ KL.

2.5.8.3 Avsiittning till resultatutjämningsfond
Vid beräkning av inkomst av ,iordbruksfastighct och rörelse medges
fr. o. m. 1981 ars taxering avdrag för belopp som i riikenskaperna avS:itts till
resultatutjiirnningsfond. Avdraget baseras. som jag tidigare framht1llit, pä
lönesumman och - i förekommande fall -· fvsisk persons egen inkomst i
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förvärvskällan. Avdrag medges dock inte i fri'1ga om förviirvskiilla vari ingilr
lager av värdepapper, fastigheter eller liknande tillgängar. Denna begränsning av avdragsrätten hänger samman med kopplingen mellan den lönebaserade r~·serveringen och reglerna för lagernedskrivning. Det har nämligen
ansetts rimligt att utrymmet för reguljär lagernedskrivning reduceras, om
elen skattskyldige yrkat avdrag för avsiittning till resultatutjiimningsfond. En
motsvarande minskning av nedskrivningsutrymmet har emellertid inte
kunnat utformas i fråga om värdepapper, fastigheter och liknande tillg[mgar,
eftersom riitten till nedskrivning på dessa tillgångar inte varit siffermiissigt
preciserad. Detta hinder för en koppling mellan de båda reserveringsmetoderna bortfaller dock, såvitt giiller fastigheter, om de för dessa tillgångar
föreslagna nedskrivningsreglerna införs. I likhet med beredningen anser jag
diirför att förekomsten av omsättningsfastigheter i förviirvskällan framdeles
inte bör utgöra ett hinder mot avdrag för avsättning till resultatutjiimningsfond.
Som jag nyss p;lpekat kan lönebaserad reservering f. n. inte medges
beträffande förvärvskälla vari ingår lager av värdepapper. Regeln tar i första
hand sikte på försäkringsföretag, banker och andra företag som driver
penningrörelse. Enligt min mening bör denna begriinsning i reserveringsrätten giilla tills vidare. Det kan dock inte helt uteslutas att regelns nuvarande
utformning kan fä olämpliga konsekvenser. Jag syftar pä det fallet att ett
företag, som bedriver t. ex. industrirörelse, vid sidan av denna verksamhet men ända inom förvärvskiillans ram - innehar ett mindre lager av
värdepapper. Ett sådant värdepappersinnehav kan teoretiskt sett medföra
att förC'laget saknar möjlighet att utnyttja den löncbascradc rescrveringen.
För att undvika ett sådant från materiell synpunkt otillfredsstiillande resultat
bör inskriinkningen i riitten till avdrag för avsiittning till resultatutjämningsfond formuleras om. Jag föreslår att avdragsförhudct skall giilla endast vid
beräkning av penning- och försäkringsrörclse.
Ett byggnadsföretag eller ett företag som driver handel med fastigheter bör
få avdrag för avsättning till resultatutjiimningsfond under samma förutsättningar och med samma helopp som övriga företag som har denna
reserveringsmöjlighet. Detta innebär bl. a. att utrymmet för lagernedskrivning hör begränsas, om den skattskyldige viiljer att utnyttja den lönebaserade reserveringen. Jag föreslår diirför att ett företag. som yrkar avdrag för
avsättning till resultatutjiimningsfond, inte för ta upp sitt lager av fastigheter
och liknande tillgtrngar till lägre helopp än 90 % - mot normalt 85 i]{ - av
tillgiingarnas anskaffningsvärden. I !ar företaget dessutom andra lagertillgångar. exempelvis lager av byggnadsmaterial, bör nedskrivningsutrymmet
för dessa reduceras med 15 procentenheter. I likhet med vad som gäller för
övriga företag hör vidare inte bara den skattskyldiges egen avsättning till
resultatutjiimningsfond utan oekst1 ett närst<lende företags avsättning medföra att utrymmet för lagernedskrivning begränsas.
Det bör understrykas att avdrag för avsiittning till resultatutjiimningsfond
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liksom f. n. kan komma i fråga endast vid beräkning av inkomst av
jordbruksfastighet eller rörelse. Lön som hiinfiir sig till förviirvskiilla
tillhörande inkomstslaget annan fastighet- t. ex. löner till fastighetsski.itare kan inte ligga till grund för fondavsättning. Detta giiller oavsett om
fastigheten utgör omsiittningstillgang i rörelse eller inte.
Reglerna om byggnaclsföretagens m. fl . avdragsriitt för avsiittning till
rcsultatutjiimningsfond hör tas in i punkt 3 av anvisningarna till 41 *Kl .. Mitt
förslag föranleder också vissa ändringar i 41 d KL

*

2.6 Tomtrörelse
2. 6.1 Inledning

Inom skatterätten skiljer man mellan kvalificerad och okvalificerad
tomtrörelse. Enligt punkt 2 första stycket av anvisningarna till 27 KL anses
kvalificerad tomtrörelse i princip föreligga när n{1gon siiljer byggnadstomter
från en fastighet som uppenbarligen förvärvats för att ingf1 i yrkesmässig
markförsäljning. Som ordalagen antyder tar bestämmelsen sikte pä det fall
då det redan vid förvärvet av marken framgår att iigaren avser att i
yrkesmässiga former försälja tomter för bebyggelse. Mfmga gånger kan det
emellertid vara svl1rt att faststiilla vad det ursprungliga syftet med ett
fastighctsförvärv varit. Siirskilt giiller detta då tomtförsiiljningarna sker mer
sporadiskt. För att underlätta bedömningen i s{1dana fall infördes år 1967
schablonregler om okvalificerad tomtrörelse. Dessa regler, som finns intagna
i punkt 2 andra-sjunde styckena av anvisningarna till n KL innebär i
huvudsak att tomtrörelse alltid skall anses föreligga. om den skattskyldige
och dennes make under en tio{trspcriod avyttrat sammanlagt minst femton
byggnadstomter. Tomtrörelsen anses ha tagit sin början genom försiiljningcn
av den femtonde tomten.
Som jag tidigare nämnt avser jag inte att fiircsl{1 några större ändringar av
reglerna för tomtrörelse. Även i fortsiittningen får det si1lcdes ankomma på
praxis att avgöra exempelvis i vilka fall en fastighet skall anses utgöra
omsättningstillgäng i en av fastighetsiigaren bedriven kvalificerad tomtrörelse. De regler som i det föregf1ende föreslagits i fräga om byggnadsriirelse och
handel med fastigheter kommer dock att pitverka den skattemässiga
behandlingen av omsättningstillgirngar i tomtrörelse. Jag vill hiir erinra om
att reglerna om avskattning av fastigheter, som förviirvats i anledning av
föregående ägarens död, iiven gäller för fastigheter som utgör omsiittningstillgångar i tomtrörelse. Likasf1 skall nedskrivningsreglerna tilliimpas för alla
typer av omsättningsfastigheter. Framhållas kan vidare att handel med

*

*

fastigheter omfattar inte bara bebyggda fastigheter utan också renodlad
markförsäljning. En yrkesmässigt bedriven tomtförsäljning torde därför ofta
uppfylla förutsättningarna för säväl kvalificerad tomtrörelse som det
övergripande verksamhetss\aget handel med fastigheter. I detta fall kommer
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i praktiken reglerna om handel med fastigheter att ta över tomtrörelsereglerna. En liknande situation kan tänkas uppkomma. om den av den
skattskyldige hL'llrirna \l'l"ksamhckn uppfyller kra,·cn pi1 hi1de hy).!gnadsriirt'lse och kYalificcr;1d tomtriin.:lsc.
Vad jag nu anfört pttkallar inte någon iindring av reglerna för beskattning
av tomtrörelse. Däremot kommer jag i det följande att ta upp ett par andra
skattefrägor som berör tomtrörelse. Den första frågan avser rätten till avdrag
för framtida exploateringsutgiftcr och den andra hur nedskrivning. som skett
i okvalificerad tomtrörelse, skall behandlas då tomtrörelsen avbryts.

2.6.2 Framtida exploateringsutgifter
D{1 en byggnadstomt avyttras i samband med exploateringen av ett omr{1de

kan det inträffa att de olika anliiggningsarbetena på fastigheten. som f1vilar
exploatören. iinnu inte hunnit färdigställas. Fdga kan exempelvis vara om
återstående markarbeten eller dragning av ledningar för el. vatten och
avlopp. Inte siillan förbinder sig säljaren att utan särskild ersättning svara för
de framtida utgifterna för att iordningställa marken för sitt ändamäl. Det är
f. n. osäkert i vad mim avdrag för avsiittning till tiickande av siidana
utfästelser är avdragsgilla vid inknmstberiikningen.
Beredningen har föreslagit att skattskyldig. som utfäst sig att utan
ersättning utföra arbeten på en avyttrad fastighet. skall - om han i
räkenskaperna avsiitter ett belopp tör att täcka utfästelsen - få avdrag för det
avsatta beloppet. Överstiger avsiittningen uppenbarligen utfästelsens värde
på balansdagen. skall dock avdraget reduceras.
De remissinstanser som yttrat sig är överlag positiva. Endast en
länsstyrelse avstyrker förslaget med hänsyn till sv[irighetcrna att beriikna
storleken av utfästelsens värde.
För egen del för jag anföra följande. Jag iir väl medveten om att rättslägct
vad gäller avdrag för reserveringar för framtida utgifter i mänga hiinscenden
iir oklart. Omd1det ses emellertid f. n. över av 1980 års kommitte för översyn
av reglerna för beskattning av statsbidrag, m. m. (B 1980:01 ). I kommittens
uppdrag ingår bl. a. att utarbeta ett generellt system för den skattemässiga
behandlingen av olika former av framtida utgifter. Det vore enligt min
mening olämpligt att föregripa kommittens arbete genom att i detta
sammanhang utarbeta särskilda regler för exploateringsutgifter i tomtrörelse. Jag föreslår därför att frågan fär vila i avvaktan pi't resultatet av
kommittens arbete.

2.6.3 A.terföring av nedskrirning av tomtlager
Medan de fastigheter som utgör lager i kvalificerad tomtrörelse - på
samma sätt som i hyggnadsrörclse och handel med fastigheter - behåller sin
omsättningskaraktiir för all framtid i ägarens hand. kan tomtlagret i en
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okvalificerad tomtrörelse under vissa förhållanden återta sin plats i
realisationsvinstsystemet. Avyttrar den skattskyldige genom en slutförsäljning hela det återstående lagret i sådan tomtrörelse skall nämligen, med vissa
undantag, vinsten av denna försäljning inte beskattas som inkomst av rörelse
utan enligt realisationsvinstreglerna. Har nedskrivning av tomterna skett,
skall dock nedskrivet belopp tas upp till beskattning som inkomst av rörelse.
En omsättningsfastighet kan vidare förvandlas till anläggningstillgång om
tomtrörelsen avbryts. Enligt punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 27 §
KL skall en okvalificerad tomtrörelse anses ha avbrutits, om den skattskyldige och dennes make inte sålt någon byggnadstomt under de tio senaste
kalenderåren. Tomtförsäljning som sker härefter beskattas endast enligt
realisationsvinstreglerna såvida försäljningen inte avser planlagt område
eller försäljningen sker på sådant sätt att tomtrörelse på nytt anses föreligga.
Någon bestämmelse om återföring av lagernedskrivning motsvarande den
vid slutförsäljning finns inte. Har det tomtlager som innehas vid tiden för
rörelsens avbrytande varit nedskrivet, kommer det tidigare medgivna
avdraget aldrig att återföras till beskattning.
Beredningen har föreslagit att nu nämnda bestämmelser ändras. Enligt
beredningens uppfattning bör en byggnadstomt, som blivit föremål för
nedskrivning i den skattskyldiges rörelse, behålla sin omsättningskaraktär
för all framtid. Oavsett när tomten försäljs skall därför hela försäljningsvinsten beskattas som inkomst av rörelse.
Förslaget har inte mött några principiella invändningar vid remissbehandlingen. Några remissinstanser anser att bestämmelsen fordrar utbyggda
kontrollmöjligheter. Sveriges advokatsamfund ifrågasätter om inte de
föreslagna reglerna bör kompletteras med en rätt att återföra nedskrivningarna vid tioårsperiodens utgång.
Även enligt min mening är det motiverat att ändra lagstiftnigen på denna
punkt. Skälet till att en bestämmelse om återföring av nedskrivning inte
infördes i 1967 års lagstiftning om tomtrörelse var att frågan bedömdes ha
begränsad betydelse. Det antogs att nedskrivning i de flesta fall inte skulle bli
aktuell i okvalificerad tomtrörelse. Jag anser emellertid att starka principiella
skäl talar för att denna lucka i beskattningen täpps till. För denna ståndpunkt
talar också mina i det föregående redovisade förslag om avskattning i
samband med arv m. m.
Enligt min mening bör emellertid frågan lösas på ett något annorlunda sätt
än vad beredningen föreslagit. Reglerna om avbrytande av tomtrörelse tar
sikte på de fall då den skattskyldiges långvariga passivitet i fråga om
försäljningar tyder på att verksamheten definitivt upphört. Det synes kunna
sättas i fråga om förutsättningar för ett sådant synsätt föreligger, om den
skattskyldige utnyttjat möjligheten till nedskrivning av tomtlagret. Det ligger
enligt min uppfattning närmare till hands att tolka nedskrivningen som ett
uttryck för att den skattskyldige avser att fortsätta rörelsen. Även om jag inte
anser att man bör gå så långt att man betraktar verksamheten som
12 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 68. Bil. A
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kvalificerad tomtrörelse. talar likväl åtskilligt för att den tioåriga karensperioden inte bör börja löpa så länge tomterna är nedskrivna. Det sagda bör
gälla beträffande samtliga i rörelsen ingående tomter. även om nedskrivningen undantagsvis skulle vara begränsad till endast en del av lagret. Genom
denna lösning bortfaller också en stor del av de påtalade kontrollproblemen.
Jag föreslår därför att punkt 2 av anvisningarna till 27 § kompletteras med en
bestämmelse om att den tioåriga karenstiden skall börja löpa först sedan
eventuellt nedskrivet belopp återförts till beskattning.

2. 7 Handel med värdepapper

2. 7. 1 Nedskriw1ing av lager av värdepapper
Köp och försäljningar av värdepapper kan beroende på omständigheterna
beskattas antingen enligt rörelsereglerna (handel med värdepapper) eller
enligt realisationsvinstreglerna (värdepappersförvaltning). Som handel med
värdepapper betraktas främst verksamhet som bedrivs av banker och
fondkommissionärer med särskilda tillstånd av regeringen eller bankinspektionen. I fråga om köp och försäljning av värdepapper som företas av andra
skattskyldiga är rättsläget mer osäkert. Särskilt då den skattskyldige är en
enskild person har praxis visat sig obenägen att utan starka skäl godta att
inkomstberäkningen sker enligt rörelsereglerna. Framför allt torde detta
gälla om genomförda köp och försäljningar skett enbart för den skattskyldiges egen räkning. Bedrivs däremot verksamheten i aktiebolagsform. synes
förutsättningarna för att rörelse skall anses föreligga vara större.
Anses verksamheten utgöra rörelse, föreligger i princip rätt till avdrag för
nedskrivning. Enligt anvisningarna till 41 §KL skall lager av värdepapper tas
upp till vad som är skäligt med hänsyn till. risk för förlust, prisfall m. m.
Regeringsrätten synes endast i något fall ha tagit ställning till vilken
värderingsnivå som kan godtas i skattehänseende. Nedskrivning av aktier
och obligationer har därvid medgivits med 30 resp. 5 % av anskaffningsvärdet. I ett avgörande av kammarrätten i Stockholm har nedskrivning av lager
av aktier i ett fondkommissionärsföretag med 40 % av marknadsvärdet
godtagits.
Enligt beredningens uppfattning ger den nuvarande möjligheten att t. ex. i
aktiebolagsform bedriva rörelse avseende handel med värdepapper inte
sällan upphov till opåkallade skattelättnader och risk för obehöriga
transaktioner. Beredningen har därför ifrägasatt om inte all värdepappershandel som bedrivs av annan än fondkommissionär e. cl. skall beskattas
enligt realisationsvinstreglerna. Beredningen har emellertid inte ansett det
lämpligt att på detta område frångå de principer som i andra sammanhang
ligger till grund för definitionen av riirelschegreppet. I stiillct fiin:sli1s att
utrymmet för nedskrivning av lager av värdepapper kraftigt begränsas i
värdepappersrörelse som bedrivs av annan skattskyldig än bank, försäkrings-
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företag. fondkommissionär eller dotterbolag till investmentföretag. Lagret i
sådan rörelse hör enligt beredningen inte få skrivas ned till lägre belopp än
anskaffningsvärdet eller verkliga värdet på balansdagen. Vid denna värdering skall principen ""först in - först ut"' tilliimpas. I fråga om rörelse, som
bedrivs av bank, försäkringsföretag, fondkommissionär samt dotterbolag till
investmentföretag, föreslås att nuvarande bestämmelser om viirdering med
hänsyn till prisfallsrisk etc. kvarstår. Beredningen förutsätter dock att
närmare anvisningar utfärdas av RSV.
De föreslagna nedskrivningsreglerna godtas överlag av de remissinstanser
som yttrat sig i frågan. Bankinspektioncn anser dock att dotterbolag till
andra investmentbolag än sådana som iir börsnoterade bör likställas med
övriga skattskyldiga. Länsstyrelsen i Malmöhus län ifrågasätter om inte en
mer omfattande reglering av den skattemässiga behandlingen av värclep~lp
persrörelse är påkallad.
För egen del vill jag anföra följande. Den av beredningen föreslagna
värdcringsniv:'m innebär - såvitt gäller fysiska personer samt flertalet
aktiebolag och andra juridiska personer-att ett lager av värdepapper inte får
redovisas till lägre belopp än det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen. En aktie som förvärvats för HJO kr. och som
på balansdagen iir värd 98 kr. får alltså inte tas upp till lägre belopp iin 98 kr.
Hänsyn skall enligt förslaget inte tas till t. ex. risken för kursfall efter
balansdagen. En sådan viirdering synes dock kunna komma i konflikt med
BFL:s viirderingsprinciper. En annan principiell nackdel hos beredningens
förslag är att samma slag av tillgångar skall värderas på olika siitt beroende på
vem som är tillgångens ägare. Av bl. a. nu angivna skäl anser jag att lager av
viirdepapper och liknande tillgångar även i framtiden bör tas upp till det
belopp som framstår som skäligt med hänsyn till risken för förlust, prisfall
m .m. Jag iir alltsä inte beredd att nu lägga fram något förslag i frågan. Jag
delar diiremot beredningens uppfattning att det kan finnas anledning för
RSV att utfärda anvisningar för den skattemässiga värderingen av lager av
viirdepapper.

2. 7.2 Beskattning av iirvda värdepapper
Den redovisning som jag i det föregående lämnat rörande den nuvarande
skattemässiga behandlingen av omsättningsfastigheter som förvärvas genom
arv eller liknande sätt gäller i princip även i fråga om värdepapper. Sålunda
torde den som genom arv eller testamente förvärvat värdepapper, som
utgjort lagertillgång i den avlidnes rörelse, i regel kunna avyttra dessa utan
annan beskattning iin enligt realisationsvinstreglcrna. Värdepapperen förlorar alltså sin karaktär av omsättningstillgång genom arvfallet.
Beredningen har föreslagit att värdepapper, som utgjort lager i rörelse.
skall heh<llla sin karaktär av omsättningstillgång hos den som förvärvar
viirdcpappcrct genom arv. testamente eller bodelning i anledning av makes

Prop. 1980/81:68

180

död. Till skillnad mot vad beredningen föreslagit i fråga om omsättningsfastigheter föreslås ingen möjlighet till avskattning av lager av värdepapper.
De remissinstanser som yttrat sig i denna del är i allmänhet positiva till
grundtanken i förslaget. Flertalet förespråkar dock att en obligatorisk
avskattning införs för skattskyldiga som inte själva bedriver rörelse avseende
handel med värdepapper. Det framhålls att betydande tillämpnings- och
kontrollsvårigheter annars kan uppkomma. I några remissyttranden rekommenderas dock frivillig avskattning.
För egen del anser jag det lämpligt att värdepapper som utgör omsättningstillgång i rörelse skall, om ägaren avlider, behandlas på samma sätt som
omsättningsfastigheter och lager av aktier och andelar i fastighetsförvaltande
företag. Jag förordar därför att vad jag i det föregående föreslagit
beträffande fastigheter och aktier eller andelar i fastighetsförvaltande
företag skall gälla även beträffande t. ex. börsnoterade värdepapper som
utgjort omsättningstillgångar i den avlidnes rörelse. Detta innebär att
värdepapperen behåller sin lagerkaraktär hos den som förvärvar tillgångarna
genom arv, testamente eller bodelning i anledning av makes död. För den
som inte själv bedriver rörelse av samma slag som den avlidne eller avser att
fortsätta dennes rörelse bör vidare en möjlighet öppnas att genom återföring
av tidigare gjorda nedskrivningar föra över tillgångarna till realisationsvinstsystemet. Denna avskattning bör - liksom i fråga om arv av t. ex.
omsättningsfastigheter - s.ke vid taxeringen för förvärvsåret.
Som RSV påpekat innebär den föreslagna lösningen att en arvtagares
aktieinnehav i ett och samma bolag teoretiskt sett kan komma att omfatta
såväl aktier av omsättningskaraktär som andra aktier. Denna situation
kommer emellertid att bli synnerligen sällsynt. Genom att den skattskyldige
årligen skall redovisa den del av innehavet som utgör omsättningstillgångar i
en rörelsebilaga torde det inte heller vålla några större svårigheter att skilja
dessa värdepapper från det övriga innehavet.
Reglerna om hur ärvda lageraktier m. m. skall behandlas i skattehänseende bör - liksom motsvarande regler för fastigheter - tas in i punkt 4 av
anvisningarna till 27 § KL.

2.8 Vissa frågor angående rätt beskattningsår
Enligt 28 § I mom. KL hänförs till intäkt av rörelse allt det som kommit
rörelseidkaren till godo av rörelse som bedrivits här i landet. Från de samlade
intäkterna - bruttointäkten av rörelsen - får enligt 29 ~ 1 mom. KL avdrag
göras för driftkostnader, t. ex. löner för personal i rörelsen och värdeminskning av byggnader och maskiner. I 30 § 1 mom. KL bestäms begreppet
nettointäkt av rörelse. Nettointäkten utgör det belopp som återstår sedan
avdrag för driftkostnaderna gjorts och hänsyn tagits till in- och utgående
balans.
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Föreskrifter angående principerna för beräkning av inkomst av rörelse
finns även i 41 § KL och anvisningarna till paragrafen.
Enligt 41 ~ första stycket KL skall inkomst av rörelse beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder i den mån dessa inte strider mot särskilda
bestämmelser i KL.
För skattskyldig som haft ordnad bokföring skall enligt punkt 1 första
stycket av anvisningarna till 41 §KL inkomstberäkningen ske på grundval av
hans bokföring med iakttagande av bestämmelserna i anvisningspunkten.
Det föreskrivs också att vid inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga
grunder hänsyn skall tas till in- och utgående lager av varor samt till
fordringar och skulder. En särskild bestämmelse finns om värdesättningen av
de ingående posterna. Som värde av ingående lager, fordringar och skulder
skall enligt denna bestämmelse tas upp värdet av närmast föregående
beskattningsårs utgående motsvarande poster.
I fjärde stycket den nämnda anvisningspunkten föreskrivs följande. Vid
beräkning av inkomst enligt bokföringsmässiga grunder skall en inkomst
anses ha erhållits under det år då den enligt vedertagen redovisningssed bör
tas upp som intäkt i räkenskaperna. Detta skall gälla även om inkomsten
ännu inte uppburits kontant eller på annat sätt kommit den skattskyldige till
handa. Vad som gäller i fråga om inkomstposterna har motsvarande
tillämpning beträffande utgiftsposterna. I fråga om tiden för inkomst- och
utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmässiga grunder anges i lagrummet att fordringar i allmänhet tas upp som inkomst under det år då de
uppkommer.
Frågan om rätt beskattningsår har, såvitt gäller vissa reserveringar,
lagreglerats under senare år. Jag syftar på bestämmelserna om avdrag för
avsättning för framtida garantiutgifter och för utgifter för framtida hantering
av utbränt kärnbränsle m. m. (punkterna 1 a och 1 b av anvisningarna till
41 § KL) samt rätten till avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond
(41 d § KL). Dessa avdrag skall återföras till beskattning det närmast
följande beskattningsåret. Innebörden av detta är att behörigheten av en
avsättning prövas för varje beskattningsår för sig.
De bestämmelser som jag i det föregående redogjort för gäller med några
undantag även vid beräkning av inkomst av jordbruk och skogsbruk och vid
bokföringsmässig redovisning av inkomst av annan fastighet. Det som jag i
fortsättningen anför beträffande inkomst av rörelse har tillämpning även i
fråga om de nämnda slagen av inkomst.
Företagsskatteberedningen konstaterar i anslutning till några rättsfall som
beredningen refererar att frågan om rätt beskattningsår ofta är svår att ta
ställning till när det gäller felaktigheter beträffande balansposter. Frågeställningen kan beskrivas på följande sätt. Antag att balansräkningen för en
rörelse avseende beskattningsåret 1 blivit oriktig genom att antingen en
varufordran felaktigt inte tagits upp eller genom att en leverantörsskuld eller
en reservering för framtida utgifter helt saknar grund. Felaktigheten
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återkommer i balansräkningen för beskattningsår 2. Fråga uppkommer då
om rättelse av felaktigheten kan ske vid taxeringen för beskattningsår 2 eller
om rättelse endast kan ske genom besvär eller eftertaxering avseende
beskattningsår 1. En annan fråga är om beskattning kan ske när fordringen
betalas eller när den fiktiva skulden eller reserveringen återförs och bokförs
som en skattefri intäkt.
Enligt beredningens uppfattning kan enligt gällande rätt i vissa fall
beskattning endast ske vid taxeringen för det beskattningsår då den felaktiga
hokföringsåtgärden vidtogs eller då den bokföringsåtgärd, som bort företas,
underläts. I situationer då eftertaxering inte är möjlig anses denna
tillämpning kunna medföra konsekvenser som inte är godtagbara i materiellt
hiinseende.
I syfte dels att komma från sådana verkningar. dels att skapa klarhet pä ett
delvis svårtillämpat rättsområde föreslår beredningen en lagändring. Förslaget innehär att ett fel avseende vissa balansposter skall - såvida yrkande om
rättelse av felet inte framställts inom den ordinarie besvärstiden - rättas så
snart det kan ske vid taxeringen för senare beskattningsår. De fel som
förslaget gäller är att värdet av varulager. kundfordringar. pågående arbeten
eller liknande tillgångar tagits upp med för lågt belopp i balansräkningen
eller att avdrag för leverantörsskulder eller för framtida garantiutgifter eller
liknande skulder och reserveringar medgetts med för högt belopp. Beredningen framhåller att ett genomförande av förslaget medför att taxeringskontrollen helt kan inriktas på frågan om balansposterna i ett visst bokslut är
riktiga. Hänsyn skall således inte behöva tas till om de ingående balansposterna också är felaktiga.
Vid remissbehandlingen har förslaget fått ett övervägande positivt
mottagande eller lämnats utan erinran av myndigheterna med uppgifter inom
skatteområdet. De remissinstanser som företräder näringslivet har i huvudsak ställt sig negativa till förslaget. Den främsta invändningen från de kritiska
remissinstanscrna är att förslagets förhållande till eftcrtaxeringsinstitutet är
oklart eller inte godtagbart. En annan anmärkning är att beredningen inte
utrett konsekvenserna i fråga om skattebrott och skattetillägg.
För egen del gör jag följande bedömning.
De civilrättsliga redovisningsreglerna går i stor utsträckning ut pii att
fördela inkomster och utgifter på olika redovisningsperioder på ett rättvisande sätt. För storleken av det sammanlagda redovisade resultatet sett över
en rörelses hela livslängd saknar det betydelse hur denna fördelning görs. I
den mån tillgångar. t. ex. lager eller fordringar, tas upp för lågt i bokslutet för
något räkenskapsår blir resultatet i motsvarande mån högre för något eller
nägra senare räkenskapsår (kontinuitctsprincipen). Detsamma gäller om
skulder eller reserveringar för framtida utgifter tas upp för högt i nägot
bokslut. Systemet innebär alltså att varje inkomst och utgift i en rörelse i
princip förr eller senare kommer att påverka det bokförda resultatet för
något räkenskapsår.

Prop. 1980/81:68

183

Beredningen syne~ i sina överväganden ha utgått friin att kontinuitetsprincipcn i det civilrättsliga rcsultatberäkningssystemet inte gäller fullt ut vid den
skattemässiga resultatberäkningen. Som jag strax skall återkomma till tyder
dock mycket p<'i att överensstämmelsen mellan det civilrättsliga och det
skatteriittsliga systemet för resultatberäkningen enligt gällande rätt sträcker
sig längre än vad beredningen antagit.

r den fortsatta framstiillningen knyter jag till att börja med an till följande
exempel.
I en rörelse uppkommer under beskattningsår 1 en varufordran på 10 OOU
kr. Fordringen består vid beskattningsårets utgång men tas inte upp i
bokslutet. Under beskattningsår 2 erhålls full betalning för fordringen.
I exemplet har skälet till att fordringen inte tagits upp i bokslutet för
beskattningsår l lämnats öppet. Skiilet kan bl. a. tänkas vara a) att
fordringen bedömts som värdelös (jfr föreskriften i 16

~

första stycket BFL

att viirdelös fordran inte får tas upp som tillgång) eller b) att rörelseidkaren
underlätit att bokföra fordringen i syfte att erhålla en skattekredit eller att
helt undgå beskattning för beloppet.
När det gäller den civilrättsliga resultatredovisningen för beskattningsår 2
torde det sakna betydelse om falla eller b föreligger. Betalningen skall i båda
fallen bokföras så att den påverkar resultatet.

r friiga

om beskattningen torde det betriiffande fall a vara helt klart att

betalningen utgör skattepliktig intiikt för beskattningsår 2. Vad gäller fall b
har beredningen med stöd av ett rättsfall (RÅ 1967 fi 1745) funnit att
betalningen inte kan anses utlösa beskattning. När riittsfallet avgjordes
giilkle emellertid inte den nuvarande bestämmelsen i punkt I av anvisningarna till 41 § KL om att som värde av ingående lager. fordringar och skulder
skall tas upp värdet av motsvarande poster vid utgången av närmast
föregaencle beskattningsår. I motiven till denna bestämmelse anfördes att
regeln hl. a. innehar att den som vid föregf1ende ärs taxering inte deklarerat
utg<lcnde fordringar och lager. trots att sitdana förelegat. inte heller skulle fä
avdrag för motsvarande ingående balansposter (prop. 1973: 1I9 s. 18).
Mot hakgrund av detta har jag kommit till den slutsatsen att syftet med den
av beredningen föreslagna regeln är tillgodosett redan i gällande rätt såvitt
giiller hctalning av en oredovisad fordran. Däremot kan det vara tveksamt
om i alla situationer en oredovisad fordran från tidigare beskattningsår som
kvarstår vid utgången av det aktuella beskattningsåret kan tas till beskattning
vid taxeringen för detta. Jag anser därför att en uttrycklig bestämmelse om
att så kan ske bör föras in i KL. Till frågan om hur bestämmelsen bör
utformas återkommer jag.
Jag gär nu över till att behandla en något annorlunda situation i anslutning
till följande exempel.
I bokslutet avseende beskattningsår I för en rörelse tas felaktigt upp en
skuldpost som minskar det bokförda resultatet. Någon justering för detta
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sker inte vid taxeringen. Posten tas även upp i bokslutet för beskattningsår 2.
Vid taxeringen för sistnämnda beskattningsår uppmärksammas att posten
saknar verklighetsunderlag.
Om bokslutsposten i fråga avser reservering för framtida garantiutgifter
eller avsättning till resultatregleringsfond torde det vara klart att den skall
återföras till beskattning vid taxeringen för beskattningsar 2. Avser posten i
stället t. ex. en fiktiv varuskuld. som den skattskyldige bokfört i syfte att
skapa en skattekredit, synes det däremot ovisst om återföring kan ske vid
taxeringen för beskattningsår 2. Samma osäkerhet kan också råda i andra
situationer. t. ex. om posten avser en oriktig reservering för andra framtida
utgifter iin garantiåtaganden.
I likhet med vad jag i det föregående föreslagit i fråga om felaktigt
utelämnade fordringar bör enligt min mening även oriktiga passivposter
kunna återföras till beskattning vid den taxering då felet uppmärksammas,
oavsett om felet har sin upprinnelse i ett tidigare bokslut. Den bestämmelse
som jag förordat i fråga om felaktigt upptagna fordringar bör därför utformas
så att den blir tillämplig även beträffande skulder och reserveringar.
En situation som också bör uppmärksammas är den att den skattskyldige
själv upplöser en oriktig skuldpost för vilken avdrag erhållits vid någon
tidigare taxering. En sådan upplösning torde rätteligen böra ske på så sätt att
det redovisade resultatet förbättras. Den år 1973 fastslagna kontinuitetsprincipen torde:... i överensstämmelse med vad jag sagt i det föregående i fråga om
betalning av oredovisad fordran - innebära att beloppet i fråga redan enligt
gällande rätt kan beskattas vid taxeringen för det beskattningsår d[1 posten
upplösts. Den omständigheten att den skattskyldige vidtar någon annan
bokföringsåtgärd kan enligt min uppfattning inte medföra annan bedömning.
Någon särskild bestämmelse för de ifrågavarande fallen torde därför inte
behövas.
Vad jag framfört bör föranleda en ändring i punkt 1 första stycket av
anvisningarna till 41 § KL. Innebörden av ändringen bör vara att värdet av
sådana utgående balansposter som påverlrnr nettointäkten bestäms med
hänsyn till förhållandena vid utgången av beskattningsåret utan hänsyn till
eventuella felaktigheter i den ingående balansen. Regeln bör kunna
tillämpas oavsett om den skattskyldige upprättar årsbokslut eller ej.
Byggnader, maskiner och andra tillgångar beträffande vilka den skattemässiga värdesättningen bestäms på grundval av bestämmelserna om avdrag för
värdeminskning i 22, 25 och 29 §§ KL berörs inte av förslaget.
En del remissinstanser har gjort gällande att beredningens förslag, som i
princip överensstämmer med den lösning som jag förordar, innebär att en
möjlighet till efterbeskattning införs vid sidan av eftertaxeringsinstitutet och
att detta skulle vara mindre lämpligt. Enligt min uppfattning har denna kritik
inte fog för sig. Eftertaxeringsinstitutet innebär att lagakraftvunna taxeringar
under vissa förutsättningar - och endast under dessa - kan rivas upp inom
eftertaxeringsfristen. Den lösning som jag föreslår medför emellertid inte att
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lagakraftvunna taxeringar kan angripas. Innebörden är i stället att taxeringen
för ett beskattningsår kan ske på ett materiellt riktigt sätt oavsett att det
föreligger ett fel i den ingående balansen. Som framgår av det anförda är
detta ofta möjligt redan enligt nuvarande regler.
Mot beredningens förslag har också riktats den invändningen att
konsekvenserna i fråga om skattebrott och skattetillägg inte utretts. För min
del kan jag inte finna att några särskilda svårigheter skall behöva uppstå i
detta sammanhang. Det ankommer givetvis på de skattskyldiga att lämna de
uppgifter som behövs för att en riktig taxering skall kunna ske. Antag t. ex.
att en rörelseidkare utelämnat en säker varufordran dels i bokslutet för
beskattningsår 1, då fordringen uppkom, dels i bokslutet för beskattningsår
2. Om taxeringsnämnden uppmärksammar felet vid taxeringen för beskattningsår 2 och då tar upp fordringen till beskattning, torde förutsättning
föreligga att föra på skattetillägg.
En annan fråga som aktualiserats under remissbehandlingen är vem som
skall ha bevisbördan för att en oriktig eller underlåten bokslutsåtgärd inte
föranlett beskattning vid någon tidigare taxering. Det har härvid gjorts
gällande att bevisbördan borde ligga hos det allmänna.
Enligt min uppfattning bör bevisprövningen ske enligt de allmänna regler
som gäller för taxeringsförfarandet. Det torde därvid ligga i sakens natur att
taxering av ett belopp inte skall ske, om det finns skälig anledning att anta att
ett motsvarande belopp tagits till beskattning vid någon tidigare taxering.
Om felaktigheten i fråga i den ingående balansen har sitt ursprung i bokslut
för beskattningsår för vilket deklarationshandlingar inte finns bevarade,
synes kunna antas att någon beskattningsåtgärd med anledning av felaktigheten i allmänhet inte blir aktuell.
Ett genomförande av förslaget medför att taxeringskontrollen i högre grad
kan inriktas på det senaste beskattningsåret. En rättelse i föreliggande
hänseende hör därför i allmänhet ske vid den löpande taxeringen eller genom
ordinära taxeringsbesvär. Fall torde dock kunna förekomma då det kan
finnas anledning att i stället genom eftertaxering vidta rättelse beträffande en
tidigare taxering. Ett sådant fall kan vara det att den skattskyldige ett enstaka
vinstår vidtagit en uppenbart oriktig bokslutsåtgärd för att eliminera eller
minska vinsten.

2.9 Kvittning vid fel i bokslut
Taxeringsprocessen är av ålder utformad som en beloppsprocess. En av
konsekvenserna av detta är att den skattskyldige i princip kan bemöta ett
yrkande av en taxeringsintendent om höjning av taxeringen på viss grund
med en begäran att den tilltänkta höjningen skall kvittas mot t. ex. ett avdrag
som den skattskyldige tidigare förbisett. Ett kvittningsyrkande kan också
framställas hos taxeringsnämnden inför en ifrågasatt höjning av den
deklarerade inkomsten.
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Möjligheten att få en invändning om kvittning godtagen har i praxis
inskriinkts väsentligt i de fall då kvittning förutsätter ändring av bokslut. Det
nuvarande rätts läget torde komma till uttryck i anvisningen 1958nr3:1 från
dåvarande riksskattenämnden.
Den nämnda anvisningen innehåller följande. En ändring av ett bokslut
biir endast undantagsvis godtas vid taxeringen om ändringen vidtagits sedan
den deklaration, som grundats pä det efterföljande bokslutet, avgetts eller
bort avges. Inte heller bör en ändring godtas om avsikten med ändringen är
att undgå taxeringshiijning som föranleds av att den skattskyldige begått
skattebrott. I övriga fall bör en ändring av ett bokslut godtas om det framstår
som skäligt. vilket enligt anvisningen vanligen far anses vara fallet.
Beredningen föreslår att innehållet i anvisningen från riksskattenämnden
skall lagfästas genom en hestiimmelse i 41 *KL. Syftet med förslaget är bl. a.
att rlstadkomma en mer enhetlig tillämpning. Enligt den föreslagna lagregeln
skall ett ändrat bokslut läggas till grund för taxeringen under förutsättning
dels att det uppriittats före den dag då den deklaration. som grundas på det
följande bokslutet, avgetts eller bort avges, dels att den skattskyldige
därigenom inte erhåller obehörig skatteförmån. Beredningen förutsätter att
lagregeln kompletteras genom anvisningar av RSV.
Dessutom lägger beredningen fram två andra förslag. Dessa syftar till
praktiska lösningar i några särskilda situationer.
Det ena av förslagen avser den situationen att den skattskyldige inte hinner
få fram ett nytt bokslut innan taxeringsnämnden avslutat sitt arbete. En
skattskyldig som i det läget vill åberopa ett ändrat bokslut måste f. n. anföra
besvär hos liinsrätten. I avsikt att skapa en smidigare ordning föreslår
beredningen att taxeringsnämnden skall kunna besluta att en taxeringsåtgärd, som föranleds av en felaktighet i balansräkningen, får anstä om
förutsättningar föreligger att godta ett nytt bokslut. Sådant anst{rnd, som är
avsett att bereda den skattskyldige tillfälle att upprätta och ge in ett nytt
bokslut, hör enligt beredningens mening gföla fram till den tidpunkt då
deklarationen för det följande beskattningsåret normalt skall lämnas.
Det andra förslaget tar sikte på börsföretag och andra stora företag för
vilka det inte är praktiskt genomförbart att upprätta ett nytt bokslut.
Beredningen konstaterar att om krav på ett nytt bokslut gällde generellt
skulle dessa företag ställas utanför möjligheten att yrka ytterligare ned- eller
avskrivning e. cl. för att eliminera verkan av rättelse av fel beträffande någon
balanspost. Beredningen föreslår därför att taxeringsnämnden skall få taxera
ett företag som hör till den nämnda kategorin utan att ta hänsyn till felet i
fråga. Som förutsättning skall enligt förslaget gälla dels att en ändring av
bokslutet är förenad med synnerlig olägenhet för den skattskyldige, dels att
det kan antas att felet kommer att rättas i bokslutet för det närmast följande
beskattningsåret.
Vid remissbehandlingen har förslaget fått ett blandat mottagande hos
myndigheterna med uppgifter pä skatteområdet. De remissinstanser som
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företräder näringslivet är däremot i huvudsak positiva till förslaget. 1 ett
remissyttrande anförs dock att förslaget innebär att en alltför snäv praxis
lagfästs.
För egen del vill jag anföra följande.
Det allmänna har genom regler i KL om avskrivning av anläggningstillgångar och om värdesättning av tillgångar och skulder fastställt ett
sammanlagt utrymme för åtgärder genom vilka en rörelseidkare kan påverka
det skattemässiga resultatet av rörelsen i minskande riktning. I den man en
skattskyldig inte önskar utnyttja detta utrymme fullt ut utan väljer att
redovisa ett bättre resultat än vad skattereglerna fordrar. står ofta olika
resultatpåverkandc åtgärder eller kombinationer av sådana åtgärder till
buds. I en given situation kan t. ex. en skattskyldig erhålla samma
skattemässiga resultat genom att antingen skriva av på maskiner med ett visst
belopp eller skriva ned värdet av varulagret eller göra avsättning till
rcsultatutjämningsfond med samma belopp.
Mot denna bakgrund anser jag att det finns anledning att undersöka om det
inte kan öppnas möjlighet att vid taxeringen i större utsträckning än vad som
f. n. är möjligt anlägga en helhetssyn på företagens resultatreglerande
åtgärder i bokslutet. Förslagen från beredningen innebär ett steg i denna
riktning. De är emellertid enligt min uppfattning behiiftade med vissa
svagheter.
Mot förslaget att taxeringsnämnderna skall få befogenhet att medge
anstånd med rättelse på grund av fel beträffande någon balanspost har jag
den invändningen att det är olämpligt att införa ett moment i taxeringsförfarandet varigenom en taxering kan bli beroende av ett ovisst framtida
handlande från den skattskyldiges sida. Taxcringsförfarandet bör tvärtom
vara utformat så att en taxering i princip kan fastställas slutligt innan
taxeringsnämnden avslutat sitt arbete.
En annan invändning som kan riktas mot den föreslagna anståndsmöjligheten iir att den endast har verkan om felet i fråga uppmärksammas i ett tidigt
skede. I de fall upptäckten av felet - t. ex. vid taxeringsrevision - sker vid
sadan tidpunkt att nytt bokslut inte kan ges in före utgången av fristen medför
förslaget ingen ökad möjlighet till kvittning.
Med hänsyn till det anförda kan jag inte ansluta mig till förslaget om
anstånd med taxeringsåtgärd.
Företagens årsbokslut har otvivelaktigt en viktig roll inom beskattningen.
Som framhålls av BFN får detta förhållande emellertid inte undanskymma
att årsboksluten och företagens årsredovisningar civilrättsligt har uppgiften
att tillgodose informationsbehov hos olika intressentgrupper. Från principiell utgångspunkt är det med hänsyn härtill inte invändningsfritt att
skatterättsliga överväganden hos företagen i vissa ' fall föranleder att
faststiillda bokslut ändras - i en del fall efter ganska lång tid.
Beredningens förslag att företaget i vissa fall skall kunna rätta felet i nästa
bokslut har den förtjänsten att en materiellt riktig taxering kan åstadkommas
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utan att bokslutet för beskattningsåret behöver rivas upp. Mot förslaget kan
dock riktas den invändningen att taxeringsnämnden i vissa fall kan komma
att sakna möjlighet att- om den skattskyldige tredskas - framtvinga att felet
rättas i det följande bokslutet. Genomförs mitt i det föregående redovisade
förslag angående rätt beskattningsår (avsnitt 2.8), blir emellertid läget ett
annat. Den omständigheten att ett fel beträffande en balanspost kan ledas
tillbaka till ett tidigare bokslut kommer nämligen då inte i något fall att
hindra att rättelse på grund av felet sker vid den aktuella taxeringen.
Möjligheten att underlåta rättelse på grund av fel beträffande balansposter
omfattar enligt förslaget endast företag som saknar praktisk möjlighet att
ändra bokslutet, dvs. närmast börsbolag och andra stora bolag. En sådan
begränsning synes varken nödvändig eller lämplig. För min del förordar jag
att lösningen ges generell räckvidd.
Den situation som mitt förslag tar sikte på är att det bokförda resultatet
påverkats av att lager, pågående arbeten eller fordringar tagits upp för lågt
eller någon skuldpost, t. ex. en reservering för vissa framtida utgifter, tagits
upp med för högt belopp samtidigt som företaget har utrymme för ytterligare
av- och nedskrivningar eller andra resultatreglerande åtgärder. Enligt min
menig bör taxeringsmyndigheterna i detta fall ha möjlighet att - trots att
bokslutet inte ändras - avstå från att ingripa mot felaktigheterna. I det
följande kommer jag att närmare ange de förutsättningar som jag anser bör
gälla för att denna kvittningsrätt skall få tillämpas i det enskilda fallet.
En första förutsättning för att den deklarerade inkomsten skall kunna
godtas bör vara att det framstår som uppenbart att den skattskyldige genom
andra- skattemässigt godtagbara - dispositioner i bokslutet skulle ha kunnat
redovisa samma inkomst. Bevisbördan för att det finns utrymme för kvittning
bör vila på den skattskyldige. Föreligger tvivel om utrymmet för kvittning,
skall inkomsten justeras. Är det uppenbart att utrymme för kvittning
visserligen inte föreligger fullt ut men väl delvis, bör avvikelsen kunna
inskränkas till den del av beloppet i fråga beträffande vilken kvittningsutrymmc inte är säkerställt.
Jag vill understryka att en förutsättning för att kvittning skall kunna
komma i fråga är att felet hänför sig till en balanspost. Oredovisade intäkter
eller yrkanden om avdrag för fiktiva eller inte avdragsgilla kostnader kan
aldrig neutraliseras genom kvittning. Mitt förslag omfattar inte heller det
fallet att den skattskyldige gjort alltför stora avskrivningar på inventarier
eller andra anläggningstillgångar.
Enbart de omständigheterna att felet är av kvittningsbar natur och att
kvittningsutrymme finns bör inte vara tillräckliga för att rättelse skall
underlåtas. Om särskilda omständigheter föranleder det bör resultatet ändå
justeras. En sådan särskild omständighet kan vara att felet har sådan
karaktär att det utgör skattebrott eller medför skattetillägg. Det bör vidare
inte godtas att samma typ av fel kommer igen sedan uppmärksammande
skett. Om det vid taxeringsrevision upptäcks att en viss typ av fel förekommit
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under flera beskattningsår, bör däremot hinder för kvittning avseende mer
än ett beskattningsår i och för sig inte föreligga. Även i övrigt bör enligt min
uppfattning för tillämpning av den föreslagna lösningen fordras att anledning
saknas för antagande att den skattskyldige med avsikt söker skaffa sig
skattekredit genom undervärdering av en tillgångspost eller övervärdering av
en skuldpost.
Mitt förslag föranleder en ändring i punkt 1 tredje stycket av anvisningarna
till 41 § KL.
Genomförs förslaget bortfaller, såvitt avser fel i de nu nämnda balansposterna, behovet av regler som anger under vilka förutsättningar ett ändrat
bokslut kan godtas. Vid en ifrågasatt höjning av taxeringen på grund av något
annat deklarationsfel, t. ex. alltför stor avskrivning av maskiner, kommer
emellertid kvittning mot outnyttjad möjlighet i bokslutet till ytterligare aveller nedskrivning även i fortsättningen att förutsätta ändring av detta.
Enligt min uppfattning är det inte möjligt att i en lagregel på ett lämpligt
sätt avgränsa de fall då ett nytt bokslut bör godtas vid taxeringen från fall då
så inte bör ske. Som påpekats av några remissinstanser torde t. ex.
situationer förekomma då det kan vara motiverat att godta ett nytt bokslut
som upprättats efter det att fristen enligt beredningens förslag löpt ut. Jag är
därför inte beredd att ansluta mig till förslaget att KL bör innehålla en regel
som anger när ett ändrat bokslut skall godtas i skattehänseende.
Det synes däremot önskvärt att RSV ser över riksskattenämndens
anvisning från år 1958. Härvid bör RSV beakta det som beredningen anfört
om att den nuvarande tillämpningen företer skiljaktigheter länen emellan.
Hänsyn bör också tas till bl. a. den sanktionsrättsliga lagstiftning som
kommit till under senare år.

2.10 Representationskostnader

Enligt punkt 1 av anvisningarna till 20 § KL får avdrag för representationskostnader i det enskilda fallet inte medges med större belopp än som kan
anses skäligt. För att vinna en likformig lagtillämpning har RSV angett vissa
prisramar för representationsmåltider i samband med affärsförhandlingar
och liknande. För år 1980 gäller för representation utom hemmet i form av
middag eller supe 160 kr. per person och för lunch 90 kr. per person (RSV Dt
1979:22). Beloppen avser pris inkl. serveringsavgift men exkl. mervärdeskatt. Prisramarna är inte tillämpliga när representationen riktas mot i
utlandet bosatt person, som besöker Sverige i egenskap av representant för
ett stort utländskt företag. Prisramarna tillämpas inte heller vid representation i den skattskyldiges hem. I sistnämnda fall medges i stället avdrag med
belopp som på grundval av företedd utredning framstår som skäligt. Högre
avdrag än enligt prisramama medges dock inte.
Enligt företagsskatteheredningen bör avdragsrätten inriktas på kostnader
för normala måltider. En annan riktpunkt bör vara att måltiderna skall intas
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under eller i direkt anslutning ti\1 affärsförhandlingar eller liknande. Det
skall med andra ord i regel vara fråga om kostnader för förtäring under
normal arbetstid. Enligt beredningen bör vidare beaktas att kostnad för
mflltid primärt utgör en icke avdragsgill levnadskostnad. Även den del som
kan anses belöpa på normala kostnader för mat föreslås därför böra undantas
fran avdragsrätt. För den praktiska tillämpningen är det dock, enligt
beredningen. nödvändigt att avdragsutrymmet preciseras genom bcloppsgriinser. Som skälig beloppsnivå anger beredningen 50 kr. per person och
111[1lticl i 1977 års kostnaclsläge. Såvitt avser representation gentemot
utomnordiska företag bör dock, enligt beredningen, gränsen kunna sätta
högre.
Enligt beredningen bör avdrag för kostnader för representation i
skattskyldigs eller anstiillcls hem godtas endast när det inte är praktiskt
möjligt att utöva representation på annan plats i orten e\ler närbelägen
tätort.
Beredningens förslag beträffande elen skattemässiga behandlingen av
kostnader för representation har fått ett blandat mottagande. Ett stort antal
rcmissinstanscr avstyrker förslaget att avdrag för kostnader för måltidsreprcsentation skall begränsas till 50 kr. per person. En utbredd uppfattning är
vidare att de nuvarande tillämpnings- och kontrollsvårigheterna kommer att
kvarst{1 elkr t. o. m. öka om förslaget genomförs.
Riksdagen har nyligen behandlat frågan om företagens rätt till avdrag för
kostnader för vin och spritdrycker i samband med representation. Enligt
riksdagens majoritet bör avdrag för sådana kostnader över huvud taget inte
medges fr. o. m. {tr 1981. Riksdagen har begärt att regeringen lägger fram ett
lagförslag om detta (SkU 1979/80:44. rskr 260).
För egen del får jag anföra följande. Kostnader för representation bör
även i fortsiittningen behandlas som driftkostnader och i princip vara
avdragsgilla vid taxeringen. En målsättning måste dock, liksom hittills. vara
att förhindra att avdrag medges för kostnader som saknar samband med den
aY den skattskyldige bedrivna förvärsvcrksamheten. Det kan således inte
godtas att privata levnadskostnader blir avdragsgilla endast därför att de
betecknas som representationskostnadcr. Jag anser också att representationsavdraget inte skall uppmuntra till onödiga eller lyxbetonade utgifter.
Mot den nu redovisade bakgrunden föreslår jag att punkt I av anvisningarna till 20 KL kompletteras med en bestämmelse av innebörd att avdrag
inte medges för spritdrycker och vin. Beteckningarna spritdrycker och vin
används här i samma betydelse som i lagen (1977:292) om tillverkning av
drycker, m. m. Denna begränsning i avdragsrätten för representationskostnader bör gälla oavsett mot vem representationen riktas. Avdragsförbudet
för spritdrycker och vin bör således omfatta även representation som utövas
mot utländska affärsförbindelser.
Det är enligt min mening givet att ett slopande av avdragsrätten för utgifter

*
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för spritdrycker och vin också bör påverka storleken av högsta avdragsgilla
belopp i samband med måltidsrepresentation. Det av beredningen föreslagna avdragsbeloppet, högst 50 kr. per person och måltid. synes dock innebära
en alltför stark begränsning. Detta gäller i synnerhet beloppsramen för
middag eller supe. Det finns heller inte anledning att förmoda att en sådan
påtaglig begränsning av avdragsutrymmet skulle i någon nämnvärd utsträckning minska missbruket eller förenkla kontrollen av reprcsentationsavdragen. Jag delar vidare den vid remissbehandlingen framförda synpunkten att
det principiellt sett är felaktigt att vägra ett företag avdrag för den del av en
representationsutgift som svarar mot deltagarnas inbesparade levnadskostnader.
Vad jag nu har anfört leder mig till slutsatsen att bcloppsramarna för
avdragsgill måltidsrepresentation bör beräknas enligt de grunder som f. n.
tillämpas med endast den förändringen att utgifter för spritdrycker och vin
inte skall medräknas. Undantag för prisramarna bör dock kunna göras vid
representation mot utländska affärsförbindelser. Som beredningen föreslagit
bör emellertid i detta sammanhang de nordiska länderna behandlas på
enhetligt sätt. Ett överskridande av beloppsgränserna hör således godtas
endast om representationen riktar sig mot ett utomnordiskt företag.
Vad gäller representation utövad i den skattskyldiges eller anställds hem
anser jag inte tillräckliga skäl föreligga för den skärpning av avdragsriitten
som beredningen föreslagit. Nuvarande praxis bör därför - med den
begränsning som följer av avdragsförbudet för spritdrycker och vin -i princip
lämnas oförändrad.
I samband med behandlingen av avdragsrätten för representationskostnader har beredningen uttalat sig om rätten till avdrag för vissa kostnader av
liknande slag. Beredningen har tagit upp bl. a. rätten till avdrag för jul- och
födelsedagsgåvor och mindre gåvor vid anställds sjukdom samt kostnad för
begravningskrans o. d. vid dödsfall. Jag kan i huvudsak ansluta mig till
beredningens överväganden i dessa delar. De berörda frågorna är dock inte
av sådan natur att de lämpar sig för lagstiftning. Det får i stället ankomma på
RSV att vid behov utfärda anvisningar på området.

2.11 Vissa övriga frågor
Förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen föranleder att vissa
ändringar bör göras i lagen ( 1979:609) om allmän investeringsfond och lagen
( 1979:610) om allmän investeringsreserv. I detta sammanhang bör även vissa
andra iindringar av teknisk natur göras i sistn;imnda tvit lagar. Vidare hiir en
redaktionell ändring göras i lagen ( 1958:575) om avskrivning pil vissa
oljclagringsanläggningar, m. m. Beträffande ändringarnas närmare innehåll
får jag hänvisa till specialmotiveringen.
Genom lagstiftning år 1963 tillkom förordningen (1963:216) om extra
avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen (prop.
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1963: 159, BeU 44, rskr 312). Förordningens bestämmelser om extra
avskrivning och särskilt investeringsavdrag har i praktiken kommit att
ersättas av tidsbegränsad lagstiftning om särskilda investeringsavdrag, senast
lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig
inkomstskatt, samt lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och lagen
(1979:610) om allmän investeringsreserv. En följd av detta är att regeringen
hittills inte vid något tillfälle utnyttjat sin rätt enligt 1 § förordningen att
medge företag. som investerar i maskiner och andra inventarier, extra
förmåner i skattehänseende. Jag föreslår mot denna bakgrund att förordningen upphävs.

2.12 Ikraftträdande
Förslagen i det föregående innebär en genomgripande teknisk omläggning
av flera områden av företagsbeskattningen. Det är därför viktigt att
skattskyldiga och taxeringsmyndighctcr får tillriickligt med tid att Hira sig de
nya reglerna innan de skall börja tillämpas. Mot bl. a. denna bakgrund anser
jag att huvudprincipen bör vara att reglerna skall tillämpas första gången vid
1984 års taxering. För företag som har kalenderåret som räkenskapsår blir
därmed de nya bestämmelserna tillämpliga på verksamheten fr. om. den 1
januari 1983. I yttcrlighetsfall. t. ex. om ett företag med räkenskapsåret den
1 november-den 31 oktober förlänger detta till den 30 april, kan den nya
lagstiftningen komma att avse ett räkenskapsår som börjar redan under slutet
av år 1981.
På några punkter är det enligt min mening motiverat att frångå principen
att de nya reglerna skall tillämpas fr. o. m. 1984 års taxering. Jag vill i denna
del anföra följande.
I fråga om avsnitt 2.1. Sista meningen i punkt 4 nionde stycket av
anvisningarna till 29 § i den nuvarande lydelsen innehåller en regel för det
fallet att den skattskyldige gått över från planenlig till räkenskapsenlig
avskrivning av inventarier. Regeln innebär att avdrag inte medges för belopp
som motsvarar tidigare avdrag enligt planen som inte kunnat unyttjas. En
liknande regel finns i sista meningen i tionde stycket av de nämnda
anvisningarna.
Reglerna fyller inte någon funktion i det föreslagna systemet för
avskrivning av inventarier - räkenskapenlig avskrivning och restvärdeavskrivning- och har därför utmönstrats i den föreslagna lydelsen av punkt 4 av
anvisningarna till 29 §. De bör emellertid övergångsvis gälla i fråga om
skattskyldiga som gått över från planenlig till räkenskapsenlig avskrivning för
beskattningsår, för vilket taxering sker år 1984 eller-vilket kan förekomma
då räkenskapsåret förlängts - år 1985.
I detta sammanhang vill jag nämna att några särskilda bestämmelser som
reglerar övergång från planenlig avskrivningsmetod till restvärdeavskrivning
inte torde behövas. Avskrivningsunderlaget vid rcstvärdeavskrivningen får
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beriiknas med utg;lngspunkt i inventariernas skattemiissiga restvärde enligt

*

punkt 3 fjiirde stycket av anvisningarna till 29 KL vid utg<1ngen av det sista
beskattnings;lret dti planenlig avskrivning tillämpades.
I fdga om avsnitt 2.2. I likhet med de nya reglerna i KL bör lagen om
eldsvådefond1:r tillämpas första g{mgen vid 1984 [1rs taxering. Med verkan
fr. o. m. denna taxering bör förordningen ( 1959: 168) om siirskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgt111gar upphiivas. Avsiittning till särskild investeringsfond enligt niimnda förordning bör fä göras sista
gtmgen i bokslut till ledning för 1983 års taxering. Bestiimmclserna i
förordningen hör dock alltjiimt gälla i fråga om belopp som har avsatts i
. bokslut till ledning för 1983 och tidigare ärs taxeringar.
I frf1ga om m·.l'llill 2.5. Innehar skattskyldig aktie eller andel i ett
fastighetsförvaltande företag. skall enligt den nya punkten 3 fjiirde stycket av
anvisningarna till 27

~

KL aktien eller andelen i vissa fall anses utgöra

omsiittningstillg{111g. Denna till innehavet kopplade bestämmelse synes böra
gälla endast i fräga om aktier eller andelar somfön·iin·as efter ingången av år
1983. Aktier eller andelar som förviirvats under ttr 1982 eller tidigare
kommer alltså inte att ptiverkas a\• den nya lagstiftningen. I luruvida ett
förvärv skett genom köp eller annat oneröst ffmg eller genom ett benefikt
fång. saknar i detta sammanhang betydelse.
En särskild övergii.ngsregel bör vidare giilla för de s. k. byggmästarvillorna, dvs. en- ella tvitfamiljsfastigheter som anviinds som stadigvarande
bostad for den som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.
Bestiimrnelsen bör gälla skattskyldiga som vid ingången av år 1983 innehar en
byggmiistarvilla. Fastighetens karaktär av omsättningstillgtmg bör upphöra
under förutsiittning att eventuell nedskrivning återförs till beskattning vid
1984 ars taxering. Är fastigheten inte nedskriven, bör dess omsättningskaraktär upphöra automatiskt vid utgången av är 1982. Som förutsättning hör
dock i blida fallen giilla att den skattskyldige varit bosatt pil fastigheten
oavbrutet under en fem[irsperiod dessförinnan, dvs. under {tren 1978-1982.
Detta fär till konsekvens att övergt111gsreglcrna inte omfattar fri tidsfastigheter. Är den skattskyldige byggmiistare, bör vidare fordras att fastigheten
under femärsperioden inte varit föremål för mer omfattande byggnadsarhete
i hyggnadsriirelsen i'in vad som kriivts för fastighetens löpande underhäll.
I fråga om m·snitt 2.6. Enligt förslaget skall - även om försäljning av
byggnaclstomt inte skett de senaste tio ären - avyttring av silclan tomt anses
utgöra ett led i s. k. okvalificerad tomtrörelse. om nedskrivning av
byggnadstomt har skett i rörelsen och nedskrivningen inte har återförts till
beskattning {1tminstone tio 5.r före den aktuella avyttringen. Fiir dem som
anpassat sig till de gamla reglerna bör införas en övergangsregcl som innebär
att en företagen nedskrivning inte skall p{1verka tioärskarensen, om
nedskrivningen i1terförs till beskattnirig vid 1983 eller 1984 {irs taxering.
Föreligger sf1dana omstiincligheter att en försäljning av tomten under
heskattnings:h för vilket taxering sker i\r 1983 skulle ha behandlats enligt
13 Riksdagen /4811!8/. I sam/. Nr 68. Bil. A
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realisationsvinst reglerna pa grund av bestiimmdserna i punkt 2 femte stycket
av anvisningarna till 27

*KL. för eventuell nedskrivning som gjorts tidigare

anses ha formlöst fallit bort. N{1gon siirskild övcrg.{mgsbesUimmdsc för detta
fall torde därför inte behövas.
I fri'1ga om aF.mitt 2. JO. förslaget att avdrag inte i n~1got fall skall medges för
utgifter för spritdrycker och vin biir - i enlight:t med riksdagens beslut tillämpas i fråga om representation som utövas efter utgiingen av t1r 1980.
I fräga om m·.rnill 2.11. Den för omkring ett [1r sedan beslutade lagen
( 1979:609) om allmiin investcringsfond skall börja till:impas fr. o. m. 1981 <lrs
taxering. Den vid samma tidpunkt beslutade lagen ( 1979:610) om allmiin
investeringsreserv tilliimpas första gt1ngen vid 1980 ärs taxering. De tekniska
iindringar som nu föreslås i dessa lagar blir ti\Himpas första g~lngen vid 1%\1
itrs taxering. De ändringar som samrnanhiinger med de föreslagna iindringarna i KL bör dock tilliimpas första g<'rngrn vid 1984 i1rs taxering.

2.13 Avslutande synpunkter
Ett genomförande av mina i det föregJ1ende redovisade förslag innebiir att
de flesta av de i företagsskattebercdningens slutbetänkande behandlade
fragnrna blivit föremf1l för lagstiftning. Av detta följer dock inte att den
allmänna översyn av företagsbeskattningcn, som inleddes med regeringens
förslag om ändrad företagsbeskattning förra

vfö-c~1

(prop. 1978179:210). kan

betraktas som avslutad. På förctagsbeskattningens område pi1g?tr tviirtom

f. n. ett intensivt utredningsarbete som inom de niirmastc {1ren kan viintas
kräva ytterligare stiillningstaganden fr{m statsmakternas sida.
Jag ämnar i det följande lämna en redogörelse för en del av det pägåendc
utredningsarhetet. 1980 års företagsskattekommittc ( B 1979: 13) utreder
inkomst- och kapitalskattercglerna för familjeföretag. I kommittens uppdrag
ingar att se över generationsväxlings- och kapitalförsiirjningsproblcmen för
mindre och medelstora företag. De problem som iir förenade med
anskaffning av riskvilligt kapital till niiringslivet behandlas ocks{1 av
kapitalvinstkommitten (B 1979:05). I enlighet med nyligen utfärdade
tilläggsdirektiv torde denna kommitte komma att inom kort I:igga fram ett
provisoriskt förslag om begränsning av den sammanlagda beskattningen av
de vinster som delas ut till aktieiigarna.
1980 iirs kommitte för översyn av reglerna för beskattning av statsbidrag.
m. m. (B 1980:01) skall enligt sina direktiv liigga fram förslag om hur olika
former av stöd till företag skall behandlas i skattchiinscende. Kommitten
skall ocks[1 diskutera fr{1gan om avdrag för reservcringar avseende framtida
utgifter. Vad gäller beskattning av lån och bidrag till enskilda niiringsiclkare
skall kommitten samrf1da med kulturskattekommitten ( I3 1979: 15). Sistnämnda kommitte skall företa en allmiin översyn av kulturarbctares och
uppfinnares skatter och avgifter. I detta sammanhang kan iivcn framh~1llas att
remissbehandlingen

av

forskningsskattckommittens

bctiinkande

(Os
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B 1980:01) Stimulans av forskning och utveckling nyligen avslutats.
Det utredningsarbde. som jag nu har niimnt. tar i första hand sikte på
konkreta fdgor inom olika delar av företagsheskattningen. F. n. utreds
emellertid ocks{1 förutsättningarna för att på ett mer genomgripande sätt
förändra det nuvarande skattesystemet. Resultatet av detta utrcdningsarhetc
kan givetvis komma att i hög grad p[1verka företagens skattesituation. Jag
syftar hiir hl. a. pi\ rcalbeskattningsutrcdningens ( B 1978:07) uppdrag att
belysa konsekvenserna av en real beskattning av räntor och kapitalvinster.
Avvägningen mellan nettovinstskatter och bruttoskatter har belysts av
bruttoskattekommitten (8 1979:04) i delhetänkandet (Os 13 1979:3) Bruttoskatter. I sammanhanget kan slutligen nämnas att frågan om avskaffande
av den kommunala taxeringen för aktiebolag, ekonomiska föreningar och
andra juridiska personer sedan en tid tillbaka övervägs av en expertgrupp
vari ing{ir företrädare för regeringskansliet, kommunförbunden och RSV.
Det iir inte möjligt att nu bedöma niir regeringens stiillningstaganden på
grundval av det pltg{iende utredningsarbetet kan redovisas för riksdagen.
Med hiinsyn bl. a. till den kritik som i olika hänseenden har riktats mot det
nuvarande skattesystemet är det emellertid angcHigct att det fortsatta
utrednings- och lagstiftningsarbetct bedrivs s~i skyndsamt som möjligt. Jag
utgår frän att så blir fallet.

3 Upprättade lagförslag
I enlighet med det anförda har inom hudgetdepart<::rnentet upprättats
förslag till
1

lag om ändring i kommunalskattdagcn ( 1928:370)

2

lag om eldsvådefonder

3

lag om ändring i lagen ( 1951: 763) om hcriikning av statlig inkomstskatt

för ackumulerad inkomst
4

lag om iindring i lagen ( 1960:63) om riitt till förlustutjiimning vid

taxering för inkomst
5

lag om ändring i lagen ( 1979:609) om allmiin in\'esteringsfond

6

lag om ändring i lagen ( 1979:610) om allmfö1 investeringsreserv

7

lag om ändring i lagen (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagrings-

anläggningar. m. m.

8 lag om upphävande av förordningen (1963:216) om extra avskrivning
och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen.
Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som /Ji/aga 6.
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4 Specialmotivering
4.1 Förslaget till lag om lindring i kommunalskattclagcn ( 1928:370 I
19 .~ (2.2.5)

När det gäller ersättning p(l grund av skadeför<ikring. lir huvudregeln att
utfallande belopp iir skattefritt. En inskriinkning föreligger emellertid i det
fall dä köpeskilling. som skulle ha influtit om den försiikrade egendomen i
stiillet försålts, varit att hiinfrira till intiikt av fastighet (jordbruksfastighL't
eller annan fastighet) eller rörelse eller di"! ersiittningen enligt allmiinna regler
motsvarar en s(idan skattepliktig intlikt eller en avdragsgill t1mkostnad i rdgot
av dessa inkomstslag.
Skattereglerna för ersiittning p{1 grund av skaddörsiikring tilliimpas ocksi1
p{1 skadeersiittningar av annat slag. Ett förtydligande om detta har tagits in i
paragrafen.
Enligt förslaget skall vidare försiikringscrsiittning eller annan crsiittning
för skada p{1 egendom riiknas som skattepliktig inkomst i den m{m
ersättningen avser driftbyggnad på jordbruksfastighct. byggnad pit fastighet
som avses i 24

~

1 mom. eller byggnad som iir avsedd för anviindning i iigarens

rörelse. I fråga om byggnad för vilken inkomsten beskattas enligt schablonmetod är ersiittningen därL'mot liksom hittills skattefri. Avser ersiittningen
markanläggning för vilken utgifter för anskaffningen for dras av genom {1rliga
viirdeminskningsavdrag iir ersiittningen skattepliktig. Är det fn'iga om annan
markanläggning än täckdike utgör endast 7S c;-. av anskaffningsdrdet
avskrivningsunderlag. I s[1dant fall skall enligt förslaget endast 75 c;- av
ersättningen ri"iJ.;nas som skattepliktig inkomst.
20

~

(2.3)

I andra stycket anges att avdrag inte för göras för förlust. som iir att hiinflira

*·

till kapitalförlust m. rn .. i vidare miin än som för ske enligt 36
Bestämmelsen för ses som ett förtydligande av vad som redan nu giiller. Är en
förlust inte avdragsgill i nf1got av inkomstslagl'n jordbruksfastighet. annan
fastighet. rörelse. tjiinst eller kapital kan silledes avdrag medges som
realisationsförlust vid beriikning av inkomsten av tillfällig fiirvärvsverksamhet. Alla i övriga inkomstslag inte avdragsgilla förluster för emellertid inte
dras av i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Förlust vid avyttring av
annan lös egendom än aktier o. cl. iir exempelvis i regel inte avdragsgill.
Detta giiller särskilt bilar. bföar och andra bruksförcm<il. Dl'n viirdeminskning som har skett av s{1dan egendom anses niimligen hiinförlig till
levnadskostnad. Diiremot kant. ex. förluster vid avyttring av fastighL'ter och
värdepapper dras av mot realisationsvinster.
25

*

I mom. (2.2. 7 (le/i 2.2.8)
Enligt mitt förslag skall de avskrivningsmetoder. som föreslås giilla i

rörelse, också få tilliimpas i fråga om sådana pä <lllnan fastighet använda
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maskiner och andra för stadig\'arandc bruk avsedda im-cntaricr. \'i\ka i
avskrivningshiinscenck inte hiinfiirs till byggnad. Detta filrankder en
ändring av bestiimmelscn i det nu behandlade momentet nm viirlkminskningsavdrag p;] maskinL'r nd1 andra för stadigvarande bruk av~edda
inventarier.
I momentet finns f. n. en hestiimmeht' all omkostnads;1nlr;1g för giiras för
anskaffning och insiittning av s;lclan;1 utrustningsdetaljcr i sknldsrum som
har viirde endast friin civilförsvarssynpunkt. siisom sp1..'ciella dörrar. luckor
och karmar för dcss;t. inre ht'griinsningsv:iggar flir gasf:'u1g vid ing<°tngar och
rcservutg(rngar. luftrenare och tillhör;lllde fördelningsledningar. Efter tillkomsten av denna best:immelse har ett nytt systern tiir byggande och
finansiering av skyddsrum införts. Som jag har anfört i den allmiinna
motiveringen (avsnitt 2.2.X) innehiir dl..'tla system hl.· a. att det inlt~ bngrc
finns skäl att hehitlla den siirskilda skattcregl..'ln för skyddsrumsannrdningar.
Jag föresliir diirfiir att denna hestiimmelse utg;ir.
I iivrigt har !:!.inrts vissa iindringar av spr<'ildig natur.

29

~I

mom. (2./ och 2.2)

I momentet finns f. n. en besWmmclsc om att omkostnadsavdrag för giiras
för anskaffning och insiittning av sädana utrustningsdetaljer i skyddsrum som
har vfö·de endast frfin civilfiirsvarssynpunkt. siisom speciella dörrar. luckor
och karmar för dessa. inre begriinsningsviiggar för gasfang vid ingi"ingar och
reservutglmgar. luftrenare och tillhörande fördclningsledningar. Efkr tillkomsten av denna bestämmelse har ett nytt system för byggande och
finansiering av skyddsrum införts. Som jag har anfört i den allmiinna
motiveringen (avsnitt 2.2.8) innebiir detta system bl. a. att behovet av den
siirskilda skatteregeln för skyddsrumsanordningar bortfaller. Jag föreslår
diirför att denna regel utgf1r.
I nuvarande andra stycket finns bestämmelser som anger när ett
värdeminskningsavdrag skall anses i1tnjutet. Vidare anges vad som skall
anses utgöra en tillgiings i heskattningsavseendc oavskrivna viirde. Denna
frt1ga regleras enligt mitt förslag i punkt 1 av anvisningarna till 29 ~. Det nu
behandlade stycket kan diirfiir utgii.
I övrigt har gjorts vissa iindringar av

41 d

~

spn~tklig

och redaktionell natur.

(2.5.8)

Ändringarna föranleds av att rätten till avdrag for ersiittning till
resultatutjiimningsfond vidgas.
I första styck.er anges att avdrag fiir sttdan avsiittning for medges- förutom i
inkomstslaget jordbruksfastighet - i annan rörelse iin penning- och försäkringsrörclse. Detta innebär att tkn liinebaserade reserveringen kan utnyttjas
även i fräga om byggnadsrörelse. tomtriirelse och handel med fastigheter.
Däremot kan - liksom tidigare - avdrag fiir avsiittning till rcsultatutjiim-

Prop. 1980/81:68

19H

ningsfond aldrig komma i fri1ga betriiffamk inkomst av annan fastighet.
Andra stycket har utg[1tt. Avgörande för om avsiittning kan medges blir i
stiillct den verksamhet som bedrivs i förviirvskiillan. Den omstiindighetcn att
ett företag. s!lm bedriver annan rörelse iin penning- eller försiikringsröre\se.
iindii undantagsvis innehar värdepapper som utgtir lager i förviirvskiillan
p:ivcrkar s{dcdcs inte riittcn till avsiittning.
I sista styckCI har införts en hiinvisning till de nya ncdskrivningsreglerna for
omsii ttningsfast ighetcr.

Punkt I av m11·isni11gama till 20

.~

(2. !OJ

I andra stycket har införts den nya regdn all avdrag intc mcdgö för
utgifter för spritdrycker och vin i samband med representation.

P1111k15av1111vi.rni11g11nw zill 20

~

(2.2.4 och 2.31

I färsw s1ycket finns en allmän definition av begreppet kapitalförlust. Av
definitionen. som i sak överensstiimmcr med giillande riitt. framg[1r att
förlust som inte st<lr i samband med n{1gon förviirvskiilla. t. ex. skador p[1
personliga tillhörigheter oeh infriande av en privat lwrgensfiirbindclse. utgör
kapitalförlust. Till kapitalförlust hiinfiirs ocksti en förlust av sf1dan art att man
i den aktuella förviirvskiillan normalt inte bd1c'iver riikna med förluster av
detta slag. Mäste man [1 andra sidan normalt riikna med förluster av vi~s art i
verksamheten iir dessa avdragsgilla. Sllm exempel p[1 avdragsgilla förluster
kan niimnas förlust pf1 grund av insolvens hos kundt'r. prisfall och försiimring
av lagcrtillgiingar och den fortlöpande viirdcminskning som inventarier och
byggnader lir umkrkastade. Andra t'Xempcl pil avdragsgilla förluster är en
kassörs förlust pä grund av felviixling och skadestånd som iir en normal följd
av den bedrivna verksamheten.
Enligt andra s1ycke1 skall vissa förluster. som i och för sig m;'\stc betecknas
som onormala. ändå inte hiinföras till kapitalförlust.
I andra stycket a) behandlas bl. a. förlust pii grund av skada eller
förstörelse genom brand eller annan olyckshiindelse av si1dan tillg:'mg för
vilken ersiittning. om tillg;\ngen i stället hade avytlrats. utgjort intiikt i
förviirvskällan. De tillgångar som kan komma i fr<\ga är inventarier och
lagcrtillg;ingar i rörelse och jordbruk samt p[l en konventionellt beskattad
hyrcsfastighet. Bestiimmclsen att skada eller fiirstc'irelse av dessa tillgi1ngar
inte skall anses som kapitalförlust torde c'ivercnsstiirnma med giillandc riitt.
Bestämmelsen innebär, då inventarier har skadats genom brand eller annan
olyckshändelse. att avskrivningsundcrlaget inte skall siittas ned på grund av
den värdeminskning som har intriiffat genom skadan. Vidare medges avdrag
för kostnader för återställande av tillgangcn i ursprungligt skick. Väljer den
skattskyldige att utrangera tillgången kan. med hänsyn till att den planenliga
avskrivningen av inventarier föreslås bli avskaffad. n[1got särskilt utrang-
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eringsavdrag ink göras. Tilliimpar den skallskyldige riikenskapsenlig
avskrivning har han dock miijlighl'l att anviinda sig av den s. k. komplettcringsregeln. Den utrangerade tillg(mgen skall d:I inte heakt:1s vid beriikning
av inventariernas totala viirde. I Ian kan ocksh söka ,·isa att det verkliga
viirdet pli hela inn·ntariebest<indet till föl.id av utrangeringen understiger det
bokfiirda viirdt'I och ph denna grund göra en extra a\skrivning. Har
tillg[mgen anskaffats under sa111111:1 beskattnings{1r för avdrag giiras fiir
anskaffningsviirdet eller o;ivskriven dd av dctta.
I andra slvckL't a) hch;111dl:1s 'id;1rL' fi.>rl11s1 a\· ill\ cnt;1riL·r och l;1gL·rtillg;111gar i riirdsc och jordbruk ·';1m1 ph en kPnYL'nlinncll! bL·sk;111:1d ll\TL'sListighL'l
pa grund ;1v hn>tlslig h;111dlinµ. lkstiin11nL'hL·n ;111 fiirlust ;n· -,;1dan;1 1illg:ingar
intl' skall an.ses som kapit;ilfiirlu.,I innL'l>iir en inskriinkninµ a\· k:ipi1alfiirl11sthcgreppL'I. I dL't 1;1 s;1111111;1nh;1ng kan n;1µnt heriir;1s fiirlu-,1 ;n kon1;1nt;1 llll'lil'I
genom fiirskingring ..sliild eller r;ln. s,·ell\ka l)L'nµ:1r kan inlL' ;1nSL'.s ulgiir;1
\ arulager. Dctt;1 tortk ocks;1 \·ar;1 fallet med hankns inneha\· ;1\· S\'enska
penµar. Fiir all fiirlust :I\· S\'Cn.sk<i pcng;1r gt·nom stiild L'. d. skall \';1ra
:1Hlragsgill kriirs salcdcs enlig! den ;illrn;'inn;1 rt'gl'ln i fiirsta slH"kel all risken
fiir stiild e. d. iir n;'igot sorn man normalt hehiin·r riik11;1 111L·d i l'L'rk.samhL·lL'n.

I andra styckl'r b) behandlas skada eller fiirstiirelsc genom brand eller
annan olyckshiindelse av byggnad eller markanliiggning. Förlust genom
stidan hiindclse skall. s[1vitt giillcr s[idan del av fastigheten for vilken
viirclcminskningsa\'drag kan komma i fdtga. inte riiknas som kapitalfiirlust.
Bestämmelsen. som innebiir en inskriinkning av kapitalfiirlustbegreppet,
skall tilliimpas pt1 byggnad som an\'finds i rörelse. driftbyggnad pi\
jordbruksfo~tighet och på ~{1dan annan fastighet fiir vilken inkormtcn
beskattas enligt konventionell metod. Markanliiggningar pi'1 riirdscfastighetcr och jordbruksfastighetcr omfattas ocks{1 av bestiimmelsen.
Jnnebiirckn av det föreslagna undantaget fd1n den allmänna definitionen
av kapitalfiirlustbegreppet i·ir att avskrivningsunderlaget fören byggnad. som
har skadats genom brand eller annan olycbhiindelse. inte siitts ned pt1 grund
av den viirdeminskning som har intriiffot genom skadan. Även efter olyckan
medges allts<i a\'drag enligt viirdcminskningsplanen. Har byggnaden totalfiirstiirts for utrangeringsavdrag i stiillct göras. Förslaget medfiir dock inte att
griinsdragningen mellan avdragsgilla reparationskostrrnder och inte avdragsgilla utgifter för ombyggnad iindras. Om stilcdcs skadorna p~i en byggnad haft
sfalan omfattning att arbetena fiir att avhjiilpa skadan har karaktiir av
ombyggnad, för utgifterna fiir arbetena inte dras av direkt. Utgifterna skall i
stiillet aktiveras och dras av enligt siirskild avskrivningsplan. Diiremot blir
utgifter för att bota mindre skador avdragsgilla om i\tgiirdcrna i tekniskt
hiinsccnde utgör reparationsarhetc.
Jag har i det föregtiende föreslagit att fiirsiikringsersiittningar c. cl. för
byggnader och markanliiggningar. som har skadats genom brand eller annan
nlyckshiindelse. utgiirskattepliktig intiikt i fiirviirvskiillan. Enligt mitt l'iirslag
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till lag om cldsddefond ffir emellertid ett belnpp motsvarande försiikringsersiittningen sättas av till eldsvftdefoncl för byggnader eller till eldwiidefond
för markanläggningar. Det belopp som har satts av till cldsvi'tddond för
byggnada för enligt förslaget anviindas för bl. a. ny-. till- eller ombyggnad.
Därigenom kan man alltsa få direktavdrag för utgifter för t. ex. ombyggnadsarbeten.
I andra stvcket c) finns ctt undantag fr:in den allmiinna ckfinitioncn av
kapitalförlust då fri'lga är om förluster avseende Hmefordringar. viirdcpappcr
eller liknandc tillgångar. För att en sådan förlust skall vara avdragsgill kriivs
att innehavct betingas av näringsverksamhet som bedrivs av den skattskyldige eller annan. som med hänsyn till äganderiittsfi.irht1llanden eller
organisatoriska förhilllanden kan anses städen skattskyldige niira (jfr punkt I
femte stycket b av anvisningarna till 54

*KL). I3estiimmelsen övercnsstiim-

mcr i huvudsak med giillande rätt. I frtiga om aktier. andelar eller liknande
tillgangar kan avdrag för förlust f. n. medges cndast vid beriikning av inkomst
av rörelse. I praktiken torde knappast sadana tillg<lngar innehas som ett led i
driften av jordbruk eller hyrcsfastighet. Av systcmatiska skiil hiir dock
möjligheten att fä avdrag för förlust på dessa tillgimgar tillkomma ocksi\
dessa typer av näringsidkare.
F. n. tordc avdrag för förlustcr avsecndc aktier. arn.klar ellcr liknande
tillgangar inte medges för värdeminskning som iir endast beräknad. 1-ör
avdragsrätt torde krävas att förlusten iir definitiv. Detta sammanhiinger med
de bestämmelser som giillcr för rcalisationsvinstheskattning vid försiiljning
av aktier m. m. Vid beriikning av slidan vinst sker niimligen intc n;1gon
beskattning av återvunna värdcminskningsavdrag. Om avdrag medgavs för
viirdeminskning som iir endast beriiknad skulle detta kunna leda till en
definitiv- och i sak omotiverad-skattcliittnad. Att förlustcn iir definitiv kan
i allmiinhet konstateras först sedan aktierna har avyttrats eller genom att det
företag, som aktieinnehavet avser, triitt i likvidation eller gMt i konkurs. För
avdragsrätt krävs vidare att det skall vara frl1ga om en verklig förlust. Detta
har särskild betydelse i fråga om o_rganisationsakticr. Den omstiindighcten
att ett sådant bolag har triitt i likvidation utgör således inte tillriiekligt bevis
för att avdragsgill förlust föreligger. Den bokföringsmiissiga förlusten kan df1
motsvaras av att en dold reserv, t. ex. en hyresrätt. utan vcderlag har
överförts till moderbolaget. I sädant fall anses någon vcrklig förlust inte ha
uppkommit.
De förutsättningar som f. n. mi1ste vara uppfyllda för att avdrag skall
medges för förluster avseende aktier. andelar eller liknandc tillgångar biir
enligt min mening giilla också i fortsiittningen. Samma krav hör ställas för att
avdrag skall mcclges för förluster avseende ländordringar. Diiremot bör
orsakcn till förlusten inte tillmiitas n:"igon bctydclsc.

r.

n. !l>rdc en viss

osäkerhet föreligga om en förlust på aktier pli grund av t. ex. krigshiindclser
är avdragsgill. Jag anser inte att s{1dana omständigheter bör inverka
avdragsrätten.

p~I
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I punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 29

* finns

f. n. en

bestämmelse om avdrag för förlust pt1 fordran vid ackord. Enligt denna
bestiimmclsc giiller att - siivida det kan antas att ackordet har sin grund i
intressegemenskap mellan borgeniircn och giildeniiren - avdrag pt1 grund av
ackordet kan medges endast som koncernbidrag. Även utan en uttrycklig
regel torde det vara klart att en förlust, som uppkommit genom att ackord
beviljats ett dottebolag eller l'tt annat niirstilL'nde bolag, inte utgiir
avdragsgill omkostnad. N{1gon verklig förlust kan cl:I inte anses konstaterad.
Jag förordar diirför att bestiimmclscn i andra stycket av punkt 10 av
anvisningarna till 29

*upphör att giilla.

Enligt andra strckct di skall förlust pi1 bnrgensfiirhinddse som betingas av
näringsverksamhet som bedrivs av den skattskyldige eller annan. som med
hänsyn till iiganderiittsförh{1llanden eller organisatoriska förhi1llanden kan
anses stå den skattskyldige niira, inte riiknas som kapitalförlust. Denna
bestiimmdse överensstiimmer i sak med giillande riitt.
Enligt andra stycket c} utgör utgifter för projektl'ring e. d. av byggnader
och markanliiggningar. som iir avsedda för stadigvarande bruk i rörelse eller i
jordbruk eller skpgshruk. inte kapitalförlust. Förslaget torde innebiira en
inskriinkning av kapitalförlustbegreppet. Det har niimligen förekommit att
resultatlösa utgifter av detta slag bedömts som kapitalförlust.
Det är knappast möjligt att i lagtexten ange hur utgifter för projektering
e. d. skall behandlas i olika situationer. Det viisentliga iir att det klart framg;lr
att s;ldana utgifter inte skall behandlas som en kapitalförlust. Enligt min
mening hör. d;"1 utgifterna har nedlagts p<i att unLkrsiika alternativa
lösningar. de utgifter som kan hiinföras direkt till en uppförd anliiggning
räknas in i avskrivningsunderlaget för denna anliiggning. Utgifter för
förkastade alternativ bör få dras av direkt.
Av allmiinna regler följer att projekteringsutgifter fi\r förkastade alternativ iir avdragsgilla endast om den planerade anliiggningcn har varit avsedd fiir
anviindning i den förviirvskiilla som företaget bedriver. Med hiinsyn till detta
torde det inte föreligga nilgon riitt för ett koncernföretag. som t. ex. har
uppfört en byggnad, att li1ta ett annat koncernföretag fä avdrag för utgifterna
för projektering av byggnaden.

Punkt 4 m· a111"i.rni11garna till 21

.~

Bestämmelsen om att intiikt genom avyttring av maskiner nch andra
inventarier

ni.

m. hänförs till intiikt av jordbruk med hiniiringar har utgått.

Regler om elen skattemiissiga hehandligen vid avyttring av inventarier finns i
den nya punkten 10 av anvisningarna till 21

*·
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Punkt JO

111·

anri.mingarna till 2 I

*

Enligt den nuvarande lyddsen av punkt.+ av anvisningarna till 2 l

~hänförs

till intiikt av jordbruk med biniiringar bl. a. intiikt genom avyttring av
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier m. m. N:\gon
motsvarande föreskrift finns inte i punkterna 5 och 6 av anvisningarna till den
niimnda paragrafen

ang~iende

vad som utgör intiikt av skogsbruk resp. intäkt

av annat slag. I punkt JO har diirför tagits in en generell föreskrift om att
intiikt vid avyttring av ifr:'igavarande slag av tillg:ingar r:iknas till intiikt av
jordbruksfastighet.

Punkt I

111·

anl'isningama till 22

*

I tredje strck!'t finns f. n. en bestiimmelse att omkostnadsavdrag far göras
för anskaffning och insättning av s[1dana utrustningsdetaljer i skyddsrum som
har viirde endast frtln eivilförsvarssynpunkt. s[1som speciella dörrar. luckor
och karmar för dessa, inre begriinsningsviiggar för gasfäng vid ing{111gar och
rcservutg{111gar. luftrenare och tillhörande fördelningslcdningar. Efter tillkomsten av denna bestiimmelse har ett nytt .system för byggande och
finansiering av skyddsrum införts. Som jag har anfört i dm allmiinna
nl'otiveringen (2.2.8) innebiir detta system bl. a. att det inte liingre finns skäl
att behMla den siirskilda skatteregl'in för skyddsrumsanordningar. Jag
fiircslär diirför att denna bestiimmelse utgi1r.
Bcstiimmelserna i fjilrde stycket om den skattemiissiga behandlingen av
frukt- eller biirodling har omarbetats. Förslaget torde inte innebi'ira n[1gon
iindring i sak utan fftr ses som dl förtydligande av vad som f. n. giiller.
I friiga om fri kost för personal i jordbruk ri1der inte övcrensstiimmelse
mellan det belopp som den anstiilldc förmtmsbeskattas för och det belopp
som arbetsgivaren för dra av. Viirdct av arbetet för att tillreda kostcn ingår
niimligcn endast i det förra beloppet. Enligt första meningen i det nuvarande
;ittondc stycket skall skattskyldigs barn som fyllt 16 {1r sjiilvt taxeras för
inkomst av arbck p{1 fastighl'ten som barnet kan ha haft i form av pengar.
naturaförmf\ner eller annat. dock högst for vad som motsvarar marknadsmässigt vederlag för barnets arbetsinsats. I andra meningen föreskrivs att
motsvarande belopp fftr dras av som driftkostnad. Avfattningen av andra
meningen. som fick sin nuvarande lydelse vid 1972 [1rs omläggning av
jordbruksbeskattningen (SrS 1972:7.+ l). synes mot bakgrund av det nyss
sagda inte vara helt riittvisande. Jag föreslttr diirför att meningen ges den
avfattning som framgär av .1Ju11de stycke1 i lagförslaget.

1'1111/.:.t 3 m· w11·isni11garna till 22

~

(2.2)

Bestiimmelserna i första stycket f<"ir i sak anses överensstiimma med giillande
riitt. Vissa förtydliganden har dock gjorts. Av bestiimmelserna framg:h att
a\'drag för viirdeminskning av en driftbyggnad skall beriiknas enligt
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avskrivningsplan till viss procent för [ir riikn;1t av anskaffningsviirdl't. Man
skall således ta hänsyn till hcskattnings{m:ts liingd. Vidare anges att a\'dragct
skall medges fri1n den tidpunkt cb byggnaden fiirdigstiillts. Viirdeminskningsavdragen iir bundna till de ;ir p:i vilka de belöper oavsett om de kunnat
utnyttjas eller inte. Ilar den skattskyldige nägot fir underlMit att yrka
värdeminskningsavdrag skall s{1ledes vid beriikning av storleken av utrangeringsavdrag hänsyn iindii tas till det viirdeminskningsavdrag som belöper pi1
ifrågavarande {1r. Det belopp som enligt avskrivningsplanen belöper pi1
innehavstiden skall ocksfl beaktas vid beriikning av eventuell realisationsvinst. Har en skattskyldig i ni1got undanta!,!sfall helt avstätt fr:in att yrka
avdrag för viirdeminskning bör doek det O!,!raverade anskatlningsviirdet pii
byggnaden ligga till grund för beskattningskonsekvenserna vid utrangering
och avyttring.
I andra stycket har gjorts en iindring av spn\klig natur.

Tredje stycket innehtiller bestämmelser om griinsdragningen mellan sfalana
delar av och tillbehör till en byggnad som iir avsedda att direkt tjiina
byggnadens anviindning i driften (byggnadsinventarier) och byggnaden i
övrigt. Värdet av byggnadsinvcntaricr skall inte inriiknas i byggnadens
anskaffningsviirde. Bestiimmelserna överensstämmer i huvudsak med nuvarande regler. En ändring har dock gjorts i fri'lga om ledningar för elektrisk
ström, vatten. avlopp etc. Enligt nuvarande regler skall en s{1dan ledning
hänföras till byggnadsinventarier om den direkt tjiinar by!,!gnadens anviindning i driften. Om kdningcn il andra sidan iir nödviindig för byggnadens
allmänna anvi"indning skall ledningen i avskrivningshiinseende hiinföras till
byggnaden. I de fall d{1 en ledning har en blandad anviindning. dvs. ckn förser
byggnaden med kraft, vatten

111. 111.

för s;lviil dess allmänna funktioner som

dess av driften föranledda siirskilda behov. skall en uppdelning av utgifterna
fiir ledningen ske pit en byggnadsdel och en inventariedel. Ett förtydligande
om detta har tagits in i anvisningspunktcn. Enligt mitt förslag skall vidare
med reglerna i punkt 4 betriiffantk markanliiggningar som förebild - en
siirskild schablonregel införas för ledningar med blandad anviindning.
Ledningen skall säluncla i sin helhet hiinföras till byggnadsinventarier om
utgifterna för ledningen till minst tre fjiirdcclclar kan anses hänförliga till
dr.iften. Om utgifterna för ledningen till minst tre fjiirdedclar kan anses
hiinförliga till byggnadens allmiinna anviindning skall ledningen hiinföras till
byggnaden.
Övriga ändringar i tredje stycket är av redaktionell och spr[1klig natur.
Ändringarna i fjärde och j('mte styckena iir av spri1klig natur.
I .1jiitte stvcket anges hur en byggnads anskaffningsviirde skall hniiknas.
Bestiimmelserna överl'nsstiimmer i princip med nuvarande regler. Har en
bebyggd fastighet förviirvats genom köp giiller f. n. enligt den s. k.
proportioneringsregcln att si"i stor del av vederlaget för fastighctl'n anses
belöpa pä byggnader som det taxerade byggnadsviirdet - bortsett fr:111 viirdet
av överbyggnad - Ut!,!Ör av fastighetens hela taxeringsviirde. I fastig:hetstaxeringslagen (I 979: 1152 ). som skall tillämpas första g:\ngen i frä!,!a om I lJX I i1rs
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allrniinna fastighctstaxi:ring. har deh·iirdct övi:rbyggnad slopats. Detta
föranleder en ändring i proportioni:ringsrcgeln. Sista meningen i stycket har
sin motsvarighet i nuvarandt• punkt 3 b fjiirde stycket av anvisningarna till

29

*. l stycket har vidare gjurts iimlringar av spraklig natur.

Har en investeringsfoncl e. d. tagits i ansprt1k för anskaffning av en
byggnad skall. enligt ~junde slrcket, som anskaffningsviirdi: för byggnaden
anses den verkliga utgiften för byggnaden minskad med det ianspr<'1ktagna
beloppet. Med investeringsfond e. d försats allmän investcringsfond i:nligt
lagen ( l 979:61l9) om allmiin investeringsfond och liknande fonder samt
allmän investcringsreserv enligt lagen ( 1979:610) Pm allmiin invcstcringsreserv. Bcstiimmelsen, som oeks[t iir tilliimplig pii statsbidrag. kan ses som en
erinran om vad som ri:dan nu giilkr niir invi:steringar finansii:ras gi:nom
fondutnyttjande elkr statsbidrag (jfr t. ex. 111
ringsfond och anvisningarna till 19

* KL).

~

lagen om allmiin invi:ste-

Bestämmelserna i åttonde stvck('t innebiir iindringar i förh;lllande till
giillande riitt. Enligt förslagL't skall den nye iigaren vid ett bendikt fiirviirv av
en byggnad överta överl;\tarens avskrivningsplan. Di:tta inncbiir att den nye
iigaren kommer i samma skattesituation som den föreg;lcnde iigaren befunnit
sig i om denne fortfarande hade iigt byggnaden. Detsamma

~kall

giilla 0111 ett

moderbolag eller en övertagande förening övertar en hn~gnad vid s<klan
fusion som avses i 28

*3 mo111.

I nionde stycket har gjorts fodringar av spri1klig nat11r.

Tionde' s1ycke1 innehåller bestiimmclser om primiiravdrag. Enligt förslaget
skall riitten till primiiravdrag intriida samtidigt med den ordinarie avskrivningsrätten. dvs. niir byggnaden fordigsliillts. Vid beräkning av avdraget
skall i konsekvens med detta hänsyn ocks{t tas till hcskattning;irets liingd och
till hur liinge byggnaden har innehafts under beskattningsitret.
Enligt nuvarande ri:gler medges utrangeringsavdrag endast i fr<lga om
ekonomibyggnader och personalhostiider men inte i fråga om en 111ang{1rdsbyggnad. Enligt clfic stycket i fi.irslagi:t skall emellertid en i princip gcni:rcll
riitt till utrangeringsavdrag föreligga i fri1ga om driftbyggnader. F. n. medges
inte utrangeringsavdrag om ägaren vid överg{mg till planenlig avskrivning av
byggnader pii jordbruksfastighet har anviint ett taxerat byggnadsviirde e. d.
som ing[mgssviirdc r 9 *tredje styckL't lagen ( 1972:742) om ikrafttriidandi: av
lagen (1972:74 !')om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370)1. Enligt min
uppfattning bör denna begriinsning inte liingre giilla.

Punkt .J. ar am·isni11gam111i/l 22

.~

!2.2!

I anvisningspunkten har gjorts iindringar av huvudsakligen sprnklig och
redaktionell natur. I /(•mtC' stycket har dock införts en siirskild regel för
beräkning av anskaffningsviirdct niir en investeringsfond ..:. d. har tagits i
anspråk för anskaffning av en markanläggning. Som anskaffningsviirde skall
dit anses den verkliga utgiften för markanliiggningi:n minskad med det
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ianspr<lktagna beloppet. Med invcstcringsfond c. d. fi"irst;is allmän investeringsfond enligt lagen ( 1979:609) om allmiin investeringsfond och liknande
fonder samt allmiin investcringsreserv enligt lagen ( 1979:610) om allmiin
investeringsreserv. Bestiimmelsen. som ocksil iir tilliimplig p<'i statsbidrag.
kan ses som en erinran om vad som redan nu giilkr niir investeringar
finansieras genom fondutnyttjande eller statsbidrag (jfr t. ex. 10 ~ lagen om
allmän invcsteringsfond och anvisningarna till 19

~

KL).

En särskild regel har vidare i .1jii11e sryck<'I införts för det falll't att ett
moderbolag elkr en Ö\'ertagande förening övertar en fastighet fdm ett
dotterbolag eller en övcrltitande förening vid sftdan fusion. som avses i 28

~

3

rnom. Det övertagande företaget skall di'i fa göra de viirdeminskningsavdrag
för markanHiggning snm skulle ha tillkommit dt'I övcrl;\tandc företaget om
detta företag fortfarande hade iigt fastigheten.

P1111kr 5 ai· anvisningarna 1ill 22

~~ (2.1)

Reglerna har utformats s{t att iivercnsstiimmclse rfidcr med hcstiimmelscrna i punkterna 3-6 av anvisningarna till 29 ~om avdrag för viirdcminskning
m. m. av inventarier n. d. i rörelse. Föreskrifterna i rrcdjc srrckcr saknar
motsvarigheter i de nuvarande reglerna för beriikning av inkomst av
jordbruksfastighet.

Punkt 6 av anvisningarna till 22

.~

(2.2)

I försra .1·rycke1 har gjorts iindringar av spritklig natur.
Bestiimmelscrna i andra stycker överensstiimmcr i huvudsak med giillande
rätt. Vissa förtydliganden har dock gjorts. Dessa ansluter sig till den nya
lydelsen av punkt .3 första stycket av ;invisningarna till 22 *.Vidare föresl{ts en
riitt till direktavdrag i fråga om byggnader eller markanliiggningar som iir
avsedda att anviindas endast ett fatal t1r.
Ändringarna i lredje och fjiirde stvckena iir av spriiklig natur.

Punkt../ m· anl'i.rningarna till 2../

*

(2.2. 7)

Enligt mitt förslag (punkt 3 av anvisningarna till 25

*l

skall utgifter för

anskaffande av maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier. vilka i avskrivningshiinseendc inte hiinförs till byggnad. dras av
enligt bcstiimmelscrna i punkterna J-5 av am·isningarna till 29

~.

I den nu

behandlade anvisningspunkten anges att vederlaget vid avyttring av en s:1dan
tillgäng utgör intiikt av annan fastighet. Detta innebär - till skillnad mot
nuvarande regler - att vad som inflyter vid fiirsiiljning av inventarier av lös
egendoms natur skall tas upp till beskattning i fön·iirvskiillan. Tilliimpas
enligt punkt .f andra stycket av anvisningarna till 25

* riirelserq!lerna vid

inkomstberäkningen skall vidare ckn del av fiirsiiljningslikviden för

fa~tig-
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heten som hcliiper pil byggnadsinventarier och markinventarier tas upp som
intiikt av annan fastighet.

Punkt 2

a a1·

anFisnin/!,ilfllll till 25 !i (:!.2)

Bestiimmelserna i första stycket för i sak anses iivcrensstiimma med
giillandc riitt. Vissa förtydliganckn har dock gjorts. Av hestiimmelserna
framgår att avdrag för viirdeminskning av en byggnad, som avses i 24

~

I

mom .. skall beriiknas enligt avskrivningsplan till viss procent för (1r riiknat av
anskaffningsviirdet. Man skall sitledes ta hiinsyn till beskattnings;°1rets liingd.
Vidare anges att avdraget skall medges från den tidpunkt dä byggnaden
fördig:stiillts. Viirdeminskningsavdragcn iir bundna till de iir pf1 vilka de
belöper oavsett om de kunnat utnyttjas eller inte. 1lar den skattskyldige
n~igot ;1r underlätit att yrka viirdeminskningsavdrag skall s;\ledes vid
beräkning av storleken av utrangeringsavdrag hiinsyn iindi\ tas till det
viirdeminskningsavdrag som bcliiper p{1 ifrilgavarande i1r. Det belopp som
enligt avskrivningsplarlL'n belöper pi't innehavstiden skall ncksä beaktas vid
beriikning av eventuell realisationsvinst. Har en skattskyldig i ni1got
undantagsfall helt avst:'itt friin att yrka avdrag för viirdeminskning biir dock
det ograverade anskaffningsviirdet pt1 byggnaden ligga till grund för
beskattningskonsckvenserna vid utrangering och avyttring.
Övriga ändrinp1r i första stycket är av redaktionell och språklig natur.
I andra styckl'l anges hur en byggnads anskaffningsviirde skall beriiknas.
niir byggnaden har uppförts av den skattskyldige. I tredje stycket anges hur
anskaffningsviirdet skall beriiknas. niir Jen skattskyldige har förviirvat
byggnaden genom ett oneröst fftng. Restiimmclserna iiverensstiimmer i
princip med nuvarande regler. Ändringarna iir av redaktilmell och spr[1klig
natur.
liar en invcsteringsfond c. d. tagits i ansprak för anskaffning av en
byggnad skall. enligt fjiinfr styck.er, som anskaffningsvärdct för byggnaden
anses den verkliga utgiften för byggnaden minskad med det ianspdtktagna
beloppet. Med investeringsfoncl e. d. först[1s allmän investcring:sfond enligt
lagen (1969:609) om allmiin investeringsfond nch liknande fonder samt
allmiin investcringsrcserv enligt lagen ( 1979:610) om allmiin investeringsrescn-. Bestämmelsen. som ocksft iir tilliirnplig p[1 statsbidrag. kan ses som en
erinran om vad som redan nu giiller niir investeringar finansieras g:er](llll
fondutnyttjande eller statsbidrag (jfr t. ex. 10
ringsfond och anvisningarna till l9 ~KL).

*lagen om allmiin investe-

Bcstiimmelscrna i ./('mtc s1yckct innebiir iindringar i förhållande till
giillande riitt. Enligt förslaget skall den nye iigaren vid ett bcnefikt forviirv av
en byggnad

ön~rta

överlätarens avskrivningsplan. Detta innebiir att den nye

iig:aren kommer i samma skattesituation som den föreg[1cnde iigarcn befunnit
sig i om denna fortfarande iigt byggnaden. Detsamma skall giilla (Hn
moderbolag eller övertagande förening övertar en byggnad vid st1dan fusion

som avses i 28

*3 mom.
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l sjiitte stycket har gjorts iindringar av spr~iklig natur.
Regeln i sjunde stycket innebiir en nyhet. Enligt denna kan utrangeringsavdrag medges iiven i fråga om byggnader som tillhör inkomstslaget annan
fastighet. Regeln iir utformad pft samma siitt som motsvarande regler fiir en
driftbyggnad på en jordbruksfastighet och för en rörelsebyggnad.

Punkt 2 b m· anl'isningarna till 25
F.

Il.

~

(2.2.4)

medges utrangeringsavdrag betriiffandc tillgång som ingiir i maski-

nell utrustning endast om tillgängen pi't grund av förslitning eller teknikens
utveckling blivit oanvändbar innan fastigheten avyttras. Enligt förslaget skall
denna begränsning i rätten till utrangeringsavdrag inte liingrc giilla. Detta
hiinger samman med den avdragsriitt för utrangering som föresh\s i fr[1ga om
byggnader som tillhör inkomstslaget annan fastighet (punkt 2 a sjunde
stycket av anvisningarna till 15 ~ ).
l anvisningspunkten finns f. n. en bestämmelse om avdrag för viirdeminskning av lösa inventarier. Enligt förslaget skall reglerna om viirdeminskning av
inventarier tas in i punkt 3 av anvisningarna. Den nu aktuella bcstiimmclsen
kan därför slopas.

Punkt 3 ar a111'i.rni11gama till 25

.~

(2.2. 71

Enligt anvisningspunkten skall de avskrivningsmetodcr, som föresl;ls giilla
i rörelse, ocksii tilliimpas pil inventarier som tillhör inkomstslaget annan
fastighet. Det iir alltsti fräga om dels inventarier av lös egendoms natur. t. ex.
kontorsinventarier. verktyg. fordon o. d .. som används i skiitseln av en
fastighet, dels sådana delar av och tillbehör till en fastighet som i
skattehiinseende hiinförs till inventarier.

Punkt 4

111·

am•isningama till 25

~

(!.2.3J

Enligt nuvarande ordning fitr de avskrivningsreglcr som giiller för en
rörelsefastighet tilliimpas iiH'n i fr{ig:a om fastighet som anYiimb i en riirclse
som bedrivs av annan iin fastighetsiig<trcn. Ikstiimmelserna i andra stvcket
innebiir en utvidgning: av tilliimpningsomr~tdct för dessa avskrivningsregler.
Används en fastighet för annat iindam;ll än som bostad skall s:'tlunda, om
fastighctsiigarcn begiir det, rörelsereglerna tillämpas p<i fastigheten eller lkn
del därav som anviinds för annat iin bostadsiindam;ll.

Punkt 2 ar anvisningarna till 27

~

Bcstiimmelscn i .1jiittc slyckct innebiir att den tio;\riga karensperiod. snm
enligt femte stycket medför att s. k. ohalificcrad :omtriirl'lse anses ha
upphört. inte biirjar löpa bctriiffande n;·igon del av tomtlagret förriin
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eventuell nedskrivning av lagret {1tcrförts till hcskattning.
Vissa redaktionella iindringar har skctt i .1j1111de srrckct. Diir föreskrivs att
vifötcn vid slutförsiiljning av lagret i okvalificerad tomtriirl'lse i vissa fall inte
skall beskattas som inkomst av tomtriirelse. lkstämmcben avser endast att
klargöra om förs!iljningen skall anses utgöra led i tomtrörelse eller inte.
Diiremot regleras inte fdgan
rörelsebeskattas.

0111

försiiljningcn p{i annan grund skall

Övriga iindringar iir av spri1klig natur.

Punkt 3 a1· a11l'is11i11garn11 till l7 !$ (2.5J
Enligt jors/11 stycket giiller som huvudregel att varje fastighet. som genom
oneröst fang förviirvas av n[1gon som hedriver hyggnadsriirelse eller handel
med fastigheter. smittas av rörelsen och hlir att anse som omsiittningstillgtmg
i denna. Smittan omfattar diirernot inte fastighctcr som den skattskyldige
innehar redan vid tiden för rörelsens p[tbörjande och inte heller fastigheter
som han erhåller i arv eller gäva. Fiir det fall att en iirvd fastighet utgjort
omsättningstillgiing hos arvl[itaren giiller dock de siirskilda hestiimmelserna i
punkt.+ av anvisningarna till 27

~.

En fastighet kan bli att anse som omsiittningstillg<ing iiven om den nye
iigaren inte sjiilv iir rörelseidkare när fastigheten förviirvas. Detta kan
inträffa om maken till den nye ägaren bedriver hyggnadsrörelse eller handel
med fastigheter eller nm sfitlan riirelse bedrivs av ett ftunansföretag i vilket
den nye iigaren eller dennes make iir företagsledare.
Andra _,·rycker inneh<'ilk:r en uppriikning av ri.irviirv snrn iir undantag fr[m
huvudregeln. \1ed stadigvarande anviindning i jordbruk. skogsbruk eller
rörelse avses anviindning för anliiggningsiindamäl. fr;iga skall si1ledes vara
0111 driftfastigheter i förviirvskiillan. En ~,;tterligare förutsättning iir att de i
stycket angivna riittssi1hjcktcn sjiilva driver verksamheten i frtiga. Det iir
således inte tillriickligt att inkomsten av fastigheten skall beräknas under
något av de aktuella inkomstslagen. En utarrenderad jordbruksfastighet hör
exempelvis inte utan vidare anses fri fr{111 riirelsesmittan. Det finns däremot
inte nf1gnt snm hindrar att fastigheter. som iir avsedda som.anliiggningstillg<lngar i byggnadsrörclscn eller fastighetshandcln. undantas frän smittan.
Med fastighet som stadigvarande illl\'iinds som bostad a\·scs s;hiil hel;irsbnstad snm fritidsfastighet. Anviinds en fastighet för olika iindamiil biir
undantagsreglerna fä tilliimpas endast om fastighl'tcn till huvudsaklig del
anviinds för det kvalificerade

iindam~tlet.

Undantaget under cJ avser fall d[1 det av nmstiindighcterna klart framg[1r
att fastighetsinnehavet helt saknar samband med ägarens hyggnadsriirclsc.
Rcstiimmelsen har kommenterats i den allmiinna moti\·eringen. Det hiir
emellertid understrykas att kraven p{1 elen utredning som skall medföra
undantag enligt cl iir stränga. Som ordalagen anger skall fråga vara om
uppenbara fall.
Det bör betonas att sedan det en gi\ng faststiillts att en fastighet iir en
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omsiittningstillgiing eller en anliiggningstillgtrng behöller den sin skattemiissiga karaktiir för all framtid i samma iigarcs hand. Detta giiller iiven om
arwiindningssiittet senare skulle iindras. Inte heller byggnaclsarhetcn som
utförs på fastigheten i iigarcns byggnadsriirclse p;iverkar fastighetens
stiillning i skattehiinseende. En annan sak iir att den skatteriittsliga
prövningen av ett fastighctsförviirv kan komma att aktualiseras först efter en
längre tids innehav. Frågan •Jm fastigheten är en omsiittningstillgi111g eller en
anliiggningstillgtrng behöver i detta fall inte avgöras p<'t grundval enbart av
omständigheterna vid förvärvstillfiillet.
Delvis som en konsekvens av att en fastighets beskattningsnatur inte kan
förändras under innehavstiden har i tredje stycket införts en regel om
uttagsbeskattning. Bestämmelsen är tilliimplig dil den som bedriver hyggnadsrörclse utför byggnadsarbcte pä en egen fasighet som inte utgör
omsiittningstillgtrng. Som intiikt av rörelsen skall i princip redovisas
marknadsvärdet av det utförda arbetet. Motsvarande belopp för enligt
allmiinna regler hL'handlas som utgift i den förviirvskälla diir fastigheten
anviinds. Detta giiller iiven dtt fastigheten utgör anliiggningstillgfö1g i sjiilva
byggnadsriirclsen. Den skattskyldigcs utgifter för material. löner ete. i
samband med byggnadsarbctet f:\r pft vanligt siitt dras av i byggnadsrörelsen.
Uttagsheskattningen hegriinsas inte till sådana arbeten för vilka utgifterna
enligt 22. 25, oeh 29 **skall uppföras pf1 avskrivningsplan. Även rcparationsoch underhållsarbeten skall uttagsbeskattas. Drivs byggnaclsrörclsen av en
fysisk person skall uttagsheskattning av dennes egen arhetsprestation dock
ske endast om den utförs i samband med varuuttag av mer än ringa
omfattning. Med varuuttag avses oeksä uttag av material.
Vid uttagsbeskattningen skall byggnadsrörelse som bedrivs av ett handelsbolag anses hedriven av deltagarna sjiilva. Likaså skall fastigheter. som ägs
av ett handelsbolag. anses iigda direkt av delägarna.
J\ v fjärde strcket framgår att aktier eller andelar i fastighctsförvaltancle
företag i vissa fall skall anses utgöra omsiittningstillgiing i en av aktie- eller
andclsägaren bedriven riirelse. Regeln utg~ir från det skattemässiga resultat
som skulle ha uppkommit om företagets fastigheter i stiillet innehafts direkt
av den skattskyldige. Begreppet intressegemenskap i hJ har samma inne hörd
som motsvarande uttryck i exempelvis punkt 2 sjunde stycket av anvisningarna till 41

~-

Frfiga skall s:\Iedes vara om moder- eller dotterföretag eller

företag under i huvudsak gemensam ledning. Med fastighetsförvaltande
företag avses bolag och föreningar vars verksamhet till väsentlig del avser
förvaltning av fastigheter. Ett företag som bedriver byggnadsrörelse eller
handel med fastigheter anses däremot inte - även om fastighetsinnehavet är
omfattande - som fastighetsfiirvaltandc.
Är förvaltningsföretaget ett handelsbolag skall enligt femte stycket såväl
andelen som den mot andelen svarande delen av företagets fastigheter utgöra
omsiittningtillg:°mg hos andelsiigaren. Sistniimnda regel har betydelse endast
vid inkomstbeskattningen. Vid förmögcnhetsheriikningen skall endast
14 Riksdagen 1980/!:i/. I swnl. Nr 68. Hil. A
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andelen tas upp som skattepliktig tillg~mg.
Är en fastighet att anse som omsiittningstillg:'mg medför detta enligt .1jii11c

stycket att iigaren anses bedriva byggnadsriirclsc eller handel med fastigheter. Fastighetsiigaren betraktas med andra ord som ri.irdseidkare st1 liinge
innehavet består. Fiirviirvar den skattskyldige nya fastigheter innan den
ursprungliga om~iittningsfastighcten avyttrats. kommer diirför den skattemiissiga bedömningen av dessa fastigheter att avgöras enligt första och andra
styckena. Motsvarande giillcr i frt1ga om s{1dana aktier och andelar som avses
i fjärde stycket.

Punkt -I ar w11·is11i11garn11 till :!7 ~ !2.5)

Anvisningspunktcn inneh{1ller regler om den skattemiissiga behandlingen
av lager av viirdepapper. fastigheter och liknande tillgiingar som till följd av
iigarens död tillfaller en ny iigarc. Vad som skall f(irsUis med viirdepappcr
anges i punkt 3 första stycket av anvisningarna till -ll

~.

I första stycket anges som huvudregel att fastigheta och viirdcpap1x-r
behltller sin omsiittningskarakUr hos den nye iigarl'n. Cienom förviirvet blir
denne sjiilv att anse som rörelseidkare. Bcdrivn den skattskyldige redan
innan fiirviirvct rörelse av samma slag som den avlidne bedrivit, kommer lk
förviirvadc tillgtmgarna normalt att ingi1 som omsiittningstillgimgar i den
skattskyldigcs ursprungliga riirelse.

Andra stycket innehäller vissa undantag fr<'111 huvudregeln. Är tillg;lngen
inte nedskriven vid förviirvct. behåller tillgi111gen sin l•msiittningskaraktiir
endast om den nye iigaren avser att fortsiitta elen avlidnl!s rörelse eller <•m
tillgtmgen enligt punkt 3 skulle ha utgjort omsiittningstillg[111g om den
förvärvats av den skattskyldige genom köp, byte eller annat oneröst fäng.
Detta innebär bl. a. att - i andra fall iin cb förviirvaren fortsätter rörelsen unclantagsbestiimmelsen i punkt 3 andra stycket skall beaktas vid bedömningen. En inte nedskriven omsiittningsfastighet. som genom arv tillfaller
t. ex. en byggmästare. behåller således inte sin omsättningskaraktiir om
byggmästaren uppenbarligen avser att stadigvarande bntka fastigheten som
anläggningstillgång i jordbruk. skogsbruk eller rörelse. Redriver fördrvaren
över huvud taget inte rörelse av det slag som anges i punkt 3 första stycket och avser förviirvaren inte heller att fortsiitta den avlidnes rörelse·- förlnrar
tillgången alltid sin omsiittningskaraktär om den inte är nedskrivl!n.
En tillgång anses nedskriven om den l'ller annan liknande tillg}1ng i
förvärvskiillan med verkan i skattehiinseende viirdcrats till liigre belopp iin
det ursprungliga anskaffningsvärdct. Förekomsten av en lagerreserv medför
med andra ord att samtliga fastigheter eller viirdcpappcr i fiirviirvskiillan
anses nedskrivna.
Är den förvärvade tillgången nedskriven. har förviirvaren enligt 1redje
stycket i vissa fall möjlighet att återföra nedskrivningen till beskattning vid
taxeringen för förviirvs;'trct (s. k. avskattning). 1lar den nye iigarl'n fött
endast en del av den avlidncs fastighets- eller viirdepappcrsinnt•hav. hör den
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pä honom hclöpande delen av hela nedskrivningshcloppet i förvärvskiillan
hestiimmas efter skiilig grund. Sedan nedskrivningsbeloppet Mcrförts gär
tillgi111gen in i realisationsvinstsystemet. En framtida avyttring beskattas på
vanligt siitt enligt bcstiimmclserna i 35 och 36 *\i. Vid beräkning av en
eventuell realisationsvinst p[1 en avyttrad fastighet hortses helt frfm bf1dc
nedskrivning och avskattning. Under innehavstidcn medgivna värdcminskningsavdrag skall emellertid beaktas på vanligt siitt. Sker ingen avskattning
skall tillgången alltid behandlas som omsättningstillgimg. Framhållas kan
slutligen att riittcn till viirdeminskningsavdrag vid beräkning av den löpande
fastighetsinkomskn inte påverkas av om den skattskyldige viiljer all skatta
av sitt förviirv.
Det kan understrykas att inget hindrar att dödsboet efter den avlidne
<itcrför nedskrivning som skett under den avlidnes innehavstid. Återförs hela
lagerreserven av diidsboet före skiftet blir någon avskattning hos arvingen
aldrig aktudl.

Punkt l m· am·isningama 1il/ 18 .~ (1.1och1.5)
Regeln i 1redjc stycket om beräkning av ingångsviirdet pi1 en omsiittningsfastighet. som förviirvats innan rörelsen p[1börjats. har på grund av de nya
reglerna i punkt 3 av anvisningarna till 27 *om uttagsbeskattning förlorat det
mesta av sin hetydelse. I praktiken torde regeln bli tillämplig endast vid
fastställandet av ingängsvärdet pa tomter i okvalificerad tomtrörelse.
l tredje stycket har vidare den siirskilda regeln betriiffande försäljning av
maskiner och andra inventarier. som hiir till en fastighet på vilken· den
skattskyldige bedriver eller tidigare har bedrivit rörelse, utgått. Att en
skattskyldig som bedriver rörelse skall beskattas för vad som inflyter vid
avyttring av maskiner och andra inventarier eller av tillgångar som är
likställda med dessa vid beräkning av viirdeminskningsavdrag framgår redan
av andra stycket. Regeln betriiffande en skattskyldig som tidigare har
bedrivit rörelse tog sikte pil fastigheter som upplMits till utomstående
rörelseidkare och för vilka fastighetsiigaren begiirt att avskrivningsreglerna
för maskiner och andra inventarier skall tillämpas p{1 vissa delar av
fastigheterna. Slopandet av regeln hiinger samman med den föreslagna nya
bestiimmelsen avseende beskattning av intäkt vid avyttring av inventarier på
annan fastighet. Enligt punkt 4 av anvisningarna till 24 * skall säluncla till
intiikt av annan fastighet riiknas vad som inflyter vid avyttring av sådana
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, vilka i
avskrivningshiinseende inte hiinförs till byggnad.
I det nya/jiirde .Hyckel anges att viirdeminskningsavdrag på fastighet, som
utgör omsiittningstillgång i rörelse, skall återföras till beskattning då
fastigheten säljs. /\.v punkt l av anvisningarna till 30 § framgår att regeln
också är tilliimplig när en livförsiikringsanstalt siiljer fastigheter som inte är
avsedda för stadgivarande bruk i fiirsäkringsrörelsen. Av allmänna principer
torde vidare följa att värdeminskningsavdragen skall äterföras om den
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skattskyldige övcrläter rn fastighet genom ett hcnefikt fång. t. ex. i form av
en gåva till en anhörig. Avdragen skall ått:rföras till beskattning oavsett

lllll

den skattskyldige i praktiken kunnat utnyttja dem eller inte.
Övriga iindringar i anvisningspunkten iir av spr[1klig och redaktionell
natur.

Punkt 1 av am·isningama till 29 §

I. första och andra styckena har gjorts iindringar av spr<!klig natur.
Bestiimmelscrna i tredje stycket om elen skattcmiissiga behandlingen av
frukt- eller bärodling har omarbetats. Förslaget torde inte innebiira niigon
ändring i sak utan får ses som ett förtydligande av vad som f. n. giiller.

Punkt 3

a~·

am·isningarna ti/129 § (2.1)

Den nu\'arancle hänvisningen i första stycket till reglerna för planenlig
avskrivning har ersatts av en hiinvisning till de förl.'slagna reglerna för
restviirdeavskrivning. 1stycket har också tagits in en föreskrift om att utgifter
för anskaffning av inventarier av mindre vlirde för dras av direkt.
Innehållet i tredje stycket motsvarar punkt 4 tolfte stycket av anvisningarna
till 29

*i den nuvarande lydelsen.

Innehållet i fjärde stycket motsvarar 29

*I mom. andra stycket. Lydelsen

har ändrats i terminologiskt hänseende. Uttrycket "i beskattningsavsccnde
åtnjutet" har bytts ut mot "medgivet" och uttrycket "i bcskattningsavseende
oavskrivet värde" mot "skattemässigt restvärde".

I anvisningspunklen har ocks;I gjorts iindringar av sprf1klig och redaktionell natur.

Punkt 4 av anvisningarna till 29

.~

(2.1.2)

Innehållet i styckena motsvaras av nuvarande lagrum enligt följande
uppställning.
Stycke i förslaget

Nuvarande lagrum (avser stycke i
anvisningspunkkn diir inte annat
angetts)

2

punkt 3 b fjiirde stycket av anvisningarna till 21J ~ utom sista meningen

3

punkt

3

b

fjiirdc

stycket

sista

meningen av anvisningarna till 29

4

s
6

5
2

*
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7

4

<.~

6

9

7

)()

8
9

11
12

IO

13

Il
Genomg[1ende har företagits iindringar av spd1klig och redaktionell natur.

Vad som menas med skatrcm;issigt rt?Stviirde framgi1r av den föreslagna
lydelsen av punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till 29
iindringar gjorts.

*· I sak har följande

F6rsta stycket. Vid e) har tagits in en fön:skrift som tar sikte pä de fall dä
den skattskyldige inte uppriittat ärsbokslut för det niirmast förcg{1ende
räkenskapsarct. I dessa fall saknas ett ingi1ende viirde pf1 inventarierna i
räkenskaperna för bcskattningsiiret. I praktiken torde vid övergång till
räkcnskapscnlig avskrivning i denna situation det bokförda värdet pi\
inventarierna bestämmas med utgångspunkt i deras skattemässiga restvärde
vid bcskattnings{1rets ingång. Detta tillv_iigagängssätt lagfästs genom den
niimnda föreskriften. En av förutsättningarna för att räkcnskapsenlig
avskrivning skall få tillämpas är alltsti i detta fall att det skattemässiga
rest värdet anvi"inds som ingiingsviirde.

Fiiirdc stvckct. Har kontraktsavskrivning tidigare medgetts avseende
inventarier som anskaffats under beskattningsåret gäller f. n. vid tillämpning
av hurndregeln om avskrivning med högst 30 r;;. - men inte vid tillämpning av
komplctteringsregeln - att anskaffningsviirdet reduceras med det tidigare
medgivna avdraget. Motsvarande reduktion skall göras di\ investeringsfond
tagits i anspråk för anskaffning av inventarier. Enligt förslaget skall
anskaffningsvärdet i nu angivna fall anses minskat iiven niir den skattskyldige
viiljer att tillämpa komplctteringsregcln. Vidare har genom tillägget av "eller
liknande avsiittning" efter ordet invcsteringsfond markerats att samma
princip skall gälla i vissa liknande fall. t. ex. d{1 allmän investcringsreserv
enligt lagen ( 1979:610) om allmiin invcsteringsreserv tagits i anspråk för
anskaffning av inventarier. Av hcstiimmclserna i i"ittonde stycket av
anvisningarna till 19

* KL

framg[ir att principen i frt1ga iiven gäller då

inventarieanskaffning finansierats med statsbidrag .

.Sj'iitte stycket. I stycket har gjorts en justering av innebörd att särskilt
avdrag p{1 grund av avyttring eller försäkringsfall inte medges med högre
bdopp än vad som motsvarar underlaget för avskrivning enligt femte stycket.
Justeringen torde inte innebära n<lgon ändring i sak.

Nionde stycket. Har inventarier som anskaffats under beskattningsåret
avyttrats, förlorats eller utrangerats under samma är. medges f. n. avdrag för
anskaffningsvärdet eller oavskriven del diirav. Som framgår av kommentaren till fj;'irde stycket beaktas eventuell kontraktsavskrivning eller använd-
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ning av investeringsfond eller liknande redan vid fastställande av anskaffningsvärdet. Med häföyn till detta fyller orden "eller oavskriven del diirav'"
inte liingre någon uppgift.

Tionde stycket. En justering har gjorts av metoden för riittelse på grund av
överavskrivning. F. n. gäller att det belopp med vilket överavskrivning
gjorts, dvs. skillnaden mellan inventariernas skattemiissiga restvärde och det
bokförda värdet. skall dras av enligt en särskild avskrivnings plan under en tid
av minst fem år. Planen skall godkiinnas av taxeringsnämnden eller
länsrätten. Den föreslagna justeringen innebär att avdraget i stiillet bestäms
till 20 % per år. Avdraget kan inte förskjutas.

Elfte stycket. Reglerna för avsrnmning av värdeminskningsavdrag vid
övergång till

r~ikenskapsenlig

avskrivning har justerats nägot. F. n. för

tidigare avskrivningar i räkenskaperna som inte motsvaras av medgivna
avdrag dras av enligt särskild avskrivningsplan avseende högst tio år. Planen
skall godkännas av taxeringsnämnden eller länsrätten . .Justeringen innebiir
att avdraget i stället bestäms till 20 <;,;;per år. Avdraget kan inte förskjutas.
Bestämmelsen får betydelse för skattskyldiga som redan före övergängen
upprättat årsbokslut.
Sista meningen i nuvarande nionde stycket blir onödig genom den
föreslagna restviirdemetoden och har tagits bort.

Tolfie stycket. Sista meningen i nuvarande tiomk stycket fyllerink ni1gon
funktion i det nya systemet och har därför tagits bort.

Punkt 5 av anvisningarna till 29 .~ (2./.2)
I anvisningspunkten regleras den föreslagna restviirdeavskrivningcn.
Metoden fungerar på följande sätt.
Avdrag medges med högst 25 % av avskrivningsunderlaget. Detta bestiims
med utgångspunkt i inventariernas skattemiissiga restviirde vid utgängen av
det närmast föregående beskattningsf1ret. Vad som menas med skattemiissigt
restvärde framgår av den föreslagna lydelsen av punkt 3 f.iiirde stycket av
anvisningarna till 29

*· Till det nämnda viirdet läggs anskaffningsviirdct för

inventarier som har anskaffats under bcskattningsäret och som finns kvar i
rörelsen vid utgången av detta. Det framkomna beloppet minskas med
vederlaget för inventarier som har sålts eller förlorats under beskattnings{1rl't
och som har anskaffats före ingången av detta.
Är inventariernas verkliga värde lägre än det viirde som i\terst<h efter den
procentuellt beräknade avskrivningen medges utöver denna avdrag fiir
mellanskillnaden. Det ankommer p{1 skattskyldig som vill utnytt.ia denna
möjlighet att förete erforderlig utredning.
Reglerna om bestämmande av anskaffningsviirde iir desamma som vid
räkenskapsenlig avskrivning. Detta framgitr av hiinvisningen till punkt 4
andra-fjärde styckena.
Av hänvisningen till punkt 4 sjiitte stycket frarngiir att ett siirskilt avdrag far
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göras med ett belopp som motsvarar n:derlagt'I för inventarier som har s{1lts
L'ller förlorats under heskattningshrct nch snm h;ir anskaffats före ing;"ir1gen
a\' detta (nettometoden).
I Wnvisningen till punkt -I sjunde stycket medför att i \'issa situationer
direkta\'drag f{ir göras fiir överpris eller annan merutgift för invl'lltarieansk;iffning.
Punkt -I nionde stycket. till vilket ocks;·i hiinvisas. avser inventarier som
h;'ide anskaffats och avyttrats. förlorats eller utrangerats under beskattningsi"1ret. Med avyttring likstiills uttag ur fiirviirvskiillan. Bestämmelserna
innebiir att i dessa fall anskaffningsutgiften för dras av direkt. Vederlaget
skall givetvis tas upp som intiikt.

P1111k1 6

111·

am·is11i11gamt1 fil/ 29

*

lnneht1llet har med sprtikliga och redaktionella iindringar som föranleds av
förslagen i övrigt fiir1s över fr{111 den nuvarande anvisningspunkten 5.

l'1111kr 7 m· a11vis11i11gama ri/I 29

*

(2.21

Bestiimmelserna i för.1·1a srvcket f;'1r i sak anses överensstiimma med
giillande rätt. Vissa förtydliganden har dock gjorts. Av bestiimmelserna
framglir att avdrag för viirdeminskning av byggnad skall beriiknas enligt
avskrivningsplan till viss procent fiir {1r ri·iknat av anskaffningsvärdet. Man
skall st1icdes ta hiinsyn till beskattnings;'trets liingd. Vidare anges att avdraget
skall medges frön den tidpunkt dt\ byggnaden har fiirdigstiillts. Viirdcminskningsavclragen iir bundna till de år

p~i

vilka de belöper oavsett om de kunnat

utnyttjas eller inte. Har elen skattskyldige n[igot år underlMit att yrka
viirdeminskningsavdrag skall stiledcs vid lwriikning av storleken av utrangeringsavdrag eller-- om en avyttrad fastighet har utgjort omsiittningstillgt\ng i
rörelse - vid

ber~ikning

av rörclseintiikten hänsyn ämlfi tas till det

viirdeminskningsavclrag som belöper pi1 ifdgavarande iir. Det belopp som
enligt avskrivningsplanen beliiper p;I innehavstiden skall ocksä beaktas vid
beräkning av eventuell realisationsvinst. Ilar en skattskyldig i nf1gut
undantagsfall helt avsfritt

fr~111

att yrka avdrag för värdeminskning bör dock

det ograverade anskaffningsviirdet p<'1 byggnaden ligga till grund för
beskattningskonsekvcnserna vid utrangering och avyttring.

1111dra stycke! inneh<\ller bcstiimmclser om griinsdragningar mellan s;ldana
delar av och tillbehör till en byggnad som iir avsedda att direkt tjiina
byggnadens anv:indning för röreJsciindamäJ (byggnadsinventaricr) och
byggnaden i övrigt. Viirdet av byggnadsinventaril'r skall inte inriiknas i
byggnadens anskaftningsviirde. Bestiimmelserna överensstämmer i huvudsak med nuvarande regler. En iindring har dock gjorts i fraga om ledningar
för cl ek trisk ström. vatten. avlopp etc. Enligt nuvarande regler skall en säd an
ledning hiinföras till byggnadsinventarier om den direkt tjiinar byggnadens
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anviimlning för rörelst:ändam<'tl. Om ledningen i"i andra sidan iir nödviindig
för byggnadens allmänna användning skall ledningen i avskrivningshiinscende hiinföras till byggnaden. I de fall dii en ledning har en blandad användning.
dvs. den förser byggnaden med kraft. vatten rn. m. för silviil dess allrniinna
funktioner som dess av rörelsen föranledda siirskilda behov, skall en
uppdelning av utgifterna för ledningen ske pä en bygµnadsdcl och en
inventariedel. Ett förtydligande om detta har tagits in i anvisningspunkten.
Enligt mitt förslag skall vidare - med reglerna i punkt 4 av anvisningarna till
22

*beträffande markanliiggningar som förebild - en siirskild schablonregel

införas för ledningar med blandad anviinclning. Ledningen skall si1lunda i sin
helhet hiinföras till byggnadsinvcntarier om utgifterna för ledningen till minst
tre fjärdedelar kan anses hänförliga till riirelscändamålet. Om utgifterna för
ledningen till minst tre fjiirdedelar kan anses hiinfiirliga till byggnadens
allmänna anviindning skall ledningen hiinföras till byggnaden.
Övriga ändringar i andra stycket iir av redaktionell och spräklig natur.
Ändringarna i tr!'dje och fjärd<' scyckena är av redaktionell od1 spr~1klig
natur.
I fcmt<' stycket anges hur en byggnads anskaffningsviirdc skall beräknas.
Bestämmelserna överensstiimmer i princip med nuvarande regler. Har en
bebyggd fastighet förviirvats genom ett oneröst fäng, skall enligt den nu
giillande proportioneringsrcgeln sf1 stor del av vederlaget för hela fastigheten
anses belöpa pt1 byggnaden som det taxeraclc byggnadsviirdct utgör av det
totala taxeringsvärdet. I taxeringsviirclct ingiir inte s. k. industritillbehör

*

enligt 2 kap. 3 jordabalken. Enligt förslaget skall cHirför vederlaget för
sådana tillbehör avriiknas innan proportioneringcn sker. Vad som enligt
proportioneringen anses belöpa p{1 byggnaden kan iiven innefatta hyggnadsinventarier. Enligt förslaget skall vederlaget för byggnadsinventarier avriiknas. varefter anskaffningsviirdct för byggnaden erhi'llls. Sista meningen i
stycket har sin motsvarighet i nuvarande punkt 3 b fjiirde stycket av
anvisningarna till 29
natur.

* . I stycket har vidare gjorts iindringar av spr{1klig

Har en investeringsfond c. cl. tagits i anspri1k för anskaffning av en
byggnad skall. enligt sjiilf<' stycket, som anskaffningsviirde för byggnaden
anses den verkliga utgiften för byggnaden minskad med det ianspr<'1ktagna
beloppet. Med investeringsfond e. d. förstäs allmiin investeringsfond enligt
lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och liknande fonder samt
allmän invcsteringsreserv enligt lagen ( 1979:610) om allmiin investeringsreserv. Bestämmelsen. som också är tillämplig på statsbidrag. kan ses som en
erinran om vad som redan nu giillcr när investeringar finansieras genom
fondutnyttjande eller statsbidrag (jfr t. ex.
ringsfoncl och anvisningarna till 19

*KL).

JO~

lagen om allmän investe-

Bestämmelserna i .1j1mde s1yckcc innebär ändringar i förhiillande till
gällande rätt. Enligt förslaget skall den nye ägaren vid ett benefikt förviirv av
en byggnad överta överlåtarens avskrivningsplan. Detta innebär att den nye
ägaren kommer i samma skattesituation som den föregiknde iigarcn befunnit
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sig i om dt!nne fortfarande iigt byggnaden. Detsamma skall giilla om ett
moderbolag eller en övertagande förening iivertar en byggnad vid si1dan
fusion som a\·ses i 28 3 mom.
I ä11011dc srvcke1 har gjorts iindringar av spdklig natur.
Nionde stycke/ innch;iller bestiimmelser om primiiravdrag. Enligt förslaget
skall riitten till primiiravdrag intriida samtidigt med den ordinarie avskrivningsriitten. dvs. niir byggnaden har Uirdigsliillts. Vid bcriikning av avdraget
skall i konsekvens med detta hiinsyn ocksii tas till beskattningsarels liingd och
till hur liinge byggnaden har innehafts under bL·skattnings;iret.
I 1io11dc stycket har gjorts iindringar av spri1klig natur.

*

P1111k1 11

111"

11111·i.rni11g11ma 1il/ 29

~

I anvisningspunkten har gjorts en redaktionell iindring.

Punkt 16

111·

anrisningama fil! 2CJ

~

C.2)

I anvisningarna har gjorts ändringar av huvudsakligen spräklig och
redaktionell natur.
En iindring i sak har dock gjorts s{1vitt giiller den skattemiissiga
behandlingen av ledningar som p[1 fastighet tjiinar si1viil en byggnads
allmiinna anviindning som den i förviirvskiillan bcdrirna verksamheten.
Enligt bestiimmelserna i lrcdjc s1ycke1 skall sf1Iedes samma regler som i detta
avseende giilkr fiir en kdning pit en jordbruksfastighet giilla ocksii i fräga om
riirelsefastighet.
I j(~1111e stycke/ har införts en siirskild regel för bcriikning av anskallningsviirdet när en investeringsfond c. cl. har tagits i anspri'1k för anskaffning av en
markanliiggning. Som anskaffningsviirde skall dii anses den verkliga utgiften
för markanliiggningt·n minskad med det iansprf1ktagna beloppet. Med
investeringsfond c. d. förstf1s allmiin invcsteringsfond enligt lagen ( 1979:(1()9)
om allmiin investeringsfond och liknande fonder samt allmiin investcringsreserv cnligt lagen ( 1979:6lll) om allmiin investeringsrescrv. Bcstiimml'lscn.
som oeks[1 iir tilliimplig pti statsbidrag. kan scs som en erinran om vad som
redan nu giillcr niir investeringar finansieras genom fondutnyttjandc eller
statsbidrag (jfr t. ex. 10 lagen om allmiin investcringsfond och anvisningarna till 19 *KL).
En siirskild regel har vidare i sjc'itte s1yckc1 införts för det fallet att ett

*

moderbolag eller en övertagande förening övertar en fastighet friin ett
dotterbolag eller en överli1tanck förening vid s<'idan fusion, som avses i 28 .3
mom. Det övertagande företaget skall dä fö giira de viirdeminskningsavdrag
för markanliiggning som skulle ha tillkommit det överfatande fiirctagct om
detta företag fortfarande hade ägt fastigheten.

*
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Punkt I m· a111·is11i11gama till 311

21X
~

Vid avyttring av en fastighet, som utgör omsiillningstillgi1ng i rörelse. skall
enligt punkt l fjiirde stycket av anvisningarna till 2X

*under innehavstiden

medgivna viirdeminskningsavdrag <lterfiiras till beskattning som intiikt av
rörelse. I tredje stycket av anvisningarna till den nu kommenterade
anvisningspunkten anges att samma beskattningscffekt skall inträda om en
livförsäkringsanstalt avyttrar en omsiittningsfastighct.

Punkt I m· a111·i.rni11gam11 till 35

!:$

Andringcn har i första hand föranletts av att vederlaget för de delar av en
annan fastighet. som för skrivas av enligt inventariereglerna. skall lK·skatlas
som inliikt av annan fastighet. Enligt nuvarande regler beskattas hela
vederlaget för en si1dan fastighet inom ramen rör realisatinnsvinstsystemet.

Pr111kt 2 a a1· wrl'isningama till 3()

~

(2.2.5 och 2.5.Ö)

Föreskriften i det nya tredie strckct korresponderar med reglerna i punkt~

*·

tredje stycket av anvisningarna till 27
Innebörden iir att det belopp. som
tagits upp som intäkt av byggnadsriirelse i samband med att byggnadsarbetcn
utfrirts pii tigarens fastighet. för bchandh1s som förbiittringskostnad eller
diirrned jämförlig kostnad vid realisationsvinstberiikningcn. Aestiimmelscn
anger endast vilket belopp s(im skall anses som förbiittringskostnad.
Huruvida beloppet skall beaktas vid vinstberiikningen eller inte bedöms
enligt (ivriga regkr i anvisningspunkten.

1_/järde strcket har vissa hiinvisningar iindrats. Detta hiinger samman med
de föreslagna ändringarna i avskrivningsrcglerna p{t hyggnader och markanliiggningar.
Enligt nuvarande regler i 11i11011de strcker giiller vid skadcfiirsiikrin.trsfall att
förhiittringskostnacl iir avdragsgill vid realisationsvinstbeskattningen endast i
elen mtm kostnaden överstigit ut)!ttende försiikringsersiittning. Fiir det
motsatta fallet. niimligcn att försiikringsersiittningen iivt'rstigit k<'>stnaderna
för att avhjälpa skadan. föreskrivs att fastighetens ingtrngsviirde. omriiknat
med index och med beaktande av eventuella s. k. fasta tilliigg. minskas med
skillnaden mellan försiikringscrsiittningen och kostnaderna. Vad som
diireftcr i·iterst{ir av ingtmgsviirdet ligger till grund fiir den fortsatta
indexberiikningen.
Enligt mitt förslag blir försiikringsersiittningar e. d. fiir fastighl'ter. som
har förstörts eller skadats, normalt skattepliktiga. Skatteplikten omfattar
ersiittningar för byggnader som iir avsedda att anviindas i rörelse. driftbyggnader pt1 jordbruksfastighcter och byggnader pi\ konventionellt taxerade
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andra fastigheter. Motsvarande regler gtiller i princip för ersiittningar
avseende förstörda elkr skadade markanWggningar. Om försiikringsersiitlningen iir skattepliktig skall realisationsvinstheriikningen göras pä vanligt
siitt. I liinsyn skall således tas till förbiittringskostnader och eventuella
viirdcminskningsavdrag- inkl. eventuellt avdrag i samband med utrangering
och fondutnyttjande - enligt de allmänna reglerna i anvisningspunktcn.
Detta har föranlett vissa iindringar i nittonde stycket.

Punkt 2 c ar a11ri.rni11gama till 3(J

~

I anvisningspunkten anges hur ~itnjutna viinkminskningsavdrag pä annan
lös egendom iin aktier m.

111.

skall behandlas vid realisationsvinstberiikning-

en. F. n. giiller att omkostnadsbeloppet skall minskas med s<idant avdrag i
den m{in vid avyttringen [1terYunna avskrivningar inte skall tas upp som intiikt
av jo1:dbruksfastighet eller rörelse. Enligt mitt förslag kommer återvunna
viirclcminskningsavdrag pit ifr{1gavarande slag av egendom ocks:°1 att kunna
tas upp till beskattning i inkomstslaget annan fastighet. Detta föranleder en
iindring av förevarande anvisningspunkt.
F. n. finns i anvisningspunkten en hiinvisning till 29

~

I mom. andra stycket

såvitt gäller innebörden av uttrycket .. i beskattningsavseende <ltnjutet
viirdeminskningsavdrag''. Vad som anfiirs i niimnda stycke har·- med vissa
språkliga iindringar - tagits in i den nu behandlade anvisningspunkten.

Punkt I m· mn·isningama till 41

~

(2.4, 2.8 och 2.CJ)

Av mina förslag hetriiffandL' den skattemiissiga bl'11andlingL'll av

p;~1giicnde

arbeten följer att denna post i lik11L't med lager m. m. skall beaktas vid
inkomstheriikning enligt bokfiiringsmiissiga grunder. I enlighet hiirmed har
begreppet pågäende arbeten förts in i första srrck<'f. I stycket har vidare -· i
överensstiimmelse med mitt förslag i avsnitt 2.H- tagits in en föreskrift om att
viirdet av utgi\ende lager. p{1g:{1cnde arbeten samt fordrings- och skuldposter
skall bestiimmas med hänsyn till fiirh{1llandena vid beskattningsim:ts
utgång.

Det som i den nuvaranlk lydt'lsen av stycket fiireskrivs betriiffande bl. a.
skulder torde även gälla i friiga om motposter till tillg<lngsposter. t. ex.
avsättning för osäkra fordringar. samt siidana rescrveringar för framtida
utgifter och förluster som gndtas vid beskattningen. Den fiireslagna
bestiimmelsen avses ocks;'1 omfatta siidana poster. Med hiinsyn bl. a. till att den i mycket oklara - fr[1gan om avdrag fiir reserveringar avseende framtida
utgifter f. n. behandlas av 19HO i1rs kommitte för iiwrsyn av reglerna fiir
beskattning av statsbidrag. m. rn. (B 19Hll:OI) har jag ansett att det inte iir
liimpligt att nu fiira in begreppet reserveringar för framtida utgifter i
lagtexten. Jag har i stället niijt mig med att i den föreslagna bestiimmelsen
använda ordet '"skuldpnstcr'' som en sammanfattande beteckning för

Prop. 1980/81:68
skulder samt n:imnda motp<.>ster uch rL'SCrvl'ringar. I kllnsc·k\·l'ns hiirmcd har
i stycket orden "fllrdringar 1>ch skulder" gc1wmg;1endc hYtts ut mot
"fordrings- och skuldposter".
I rrl'llie srrcker har enligt mitt fiirslag i aYsnitt 2. 1! tagits in en bc:stiimmelsc'
om att en L'l.jt>st p;'1kallad juslt'ring ;1Y dt'I b11kfiirda n.::sultatet i \·issa fall skall
underbtas.
DL' iivriga fiireslagna iindringarna i all\ isningspunklen iir a,· -,pr;.1klig och
redaktionell natur.

!'1111kr 2

111"

a11ris11i11gama rill -Il .li

sista st\L'kL't har gjorts ni1gra iindringar a\· tnminolngisk natur.

P1111kr 3 m· 11111'is11i11gama till 41 § (2.5-2. 7)
/\nvisningspunkten inneh<'tller regler om nedskrivning av lager av viirdepapper. fastigheter och liknande tillgimgar.
Av fr:irsta stycker framgi\r att de allmiinna nedskrivningsreglerna inte iir
tilliimpliga hetriiffande lager av viirdepappL'L fastighl'ter och liknande
tillgångar.
Bestiimml'lscn i andra srrckcr Firsl11 111<'11i11g<'ll om ,·iirdL·ringen a\
drdqiapper har med ,·issa redakti11nella iindringar iiverfiirts fr;in fiirsta
stycket i de'>s tidigare lydelse. :--Ji1gon iindring i sak iir inte a\'>Cdd. Reµcln i
andra 111c11i11gc11 nlllti\cras a\· att aktinna eller andl'larna kan ses '>lllll
substitut fiir direkt iigd;1 llmsiittningsfostigheter. Ar s;i fallet har aktie- eller
andelsiigarcn riitt att vid lag.:·1siirdningen hnrtsc fran att faslighL·tnn;1
formellt sett iir indirekt iigd;1. Aktierna cl kr andelarna f;ir st1ledL'S tas upp till
de hckipp som fastigheterna hade \"iir(krah till 0111 di: innehafts direkt av
aktie- eller andelsiigaren. Vid beriikningen av aktiernas eller amh.:larnas
viirdt• m:1slt' hiinsyn gi,l'lvis 1>ek--<'1 tas till 0111 fiirdaget iiger annan L')!l'ndom
iin fastigheter och till fört'lagcts skukkr \lCh eµna kapital. I enlighl't med' ad
som uttalas i RSV:s anvisninµar pi1 detta omri1dc bör dm:k aktierna elkr
andl'larna intl' i n(1µot fall fi1 tas upp till nL·gativt hL'lopp.
Ar det fostighl'tsfiirvaltandl' fiiretaget L'll handl'lsholag fiircliggcr Yalfrihl't
mellan alt skri\·a ned andelens drdc och att utnyttja hlllag:ets fastiµhL'ter ~\llll
nedskrivnin)!sunderlag. Riiltt:n till 11L·dskrivning a\· andl'lt:n hortfalkr dol'k
om nc.:dskrivning av fastigheterna skc·tt i hamlclsholagets riikl'nskaper.
Tredje srrckcr innchidlcr nedskrirninµsrcglcr för l;1µi:r av fastighetn nch
liknande tillgjngar. Som huvudregel )!;illl'r att fa~tiµhetl'rna skall tas upp
bgst till 115 'r· av anskaffningsviirdena. dvs. att nedskri\ning medges med
hiiµ~t 15 '; av dl' direkta och indirL'kta anskaffninµsutµifterna. I 1:i\·L~rcns
st:i111melse ml'd vad som giiller fiir L'tt ,·anligt \·arulagn redul'L'ra-, nedskrivningsriittcn 0111 den skattskyldige nkar avdrag för aYsiittning till rL·sultatutjiimningsfnnd. Samma heg:riinsning g;ilkr om s;idant anlragsyrkande fram-
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stiills av ett företag med vilket den skattskyldige iir i intressegemenskap.
;\ v j]iirdc .rtycke1 framgM att det verkliga anskaffningsviirdet skall ligga till
grund fiir nedskrivning av fastighet och liknande tillg{mgar. I fdga om
fastigheter som den skattskyldige sjlilv uppfört skall diirfiir i anskaffningsviirdet inräknas iiven indirekta utgifter i samband med byggnadsarbetet.
Ni1gon riitt att basera värderingen pii fastigheternas (1teranskaffningsviirden
föreligger inte. I !ar en fastighet erhällits genom arv. testamente eller
bodelning i anledning av makes död. övertar fiirviirvaren den nedskrivningsriitt som hade tillkommit den avlidne om denne fortfarande innehaft
tillg{1ngen. Niigon nedskrivning för den nye iigaren blir dock sjiilvfallet inte
aktuell om fastigheten - eventuellt efter avskattning- förlorar sin karakliir av
omsä ttni ngsti llgtmg genom iiganderii t tsövergtmgen.

Femte stycket har i stort sett samma innebörd som hestiimmelsen för
vanliga lagertillg{mgar i punkt 2 tolfte stycket av anvisningarna till 41 ~.Det
förh<'tllandet att en omsiittningsfastighet kan bli förcrnftl för siiviil ned- som
avskrivning medför emellertid att hiinsyn mf1ste tas till ml'dgivna viirdcminskningsavdrag vid bedi.imningen av om nedskrivning utöver det normala
iir motiverad.

Punkt 3 11 ar anrisningarna till 41

~

C!.4)

Anvisni ngspunk ten. som iir ny. innehi1 ller regler om hur piigi1ende arbeten
skall beaktas vid inkomstbaiikningen. Fri1gan har behandlats rl'la1iq
utförligt i tkn allmiinna motiveringen. Jag skall diirfiir nu i hurndsak
uppeh;llla mig Yid vissa specialfriigor.
Best:immelserna tilliimpas i fr:iga om byggnads- elkr anliiggningsriirelse
och hantverks- eller knnsultrörclse. Skilda hestiimmelser g:iller fiir inkomstbniikningL·n beroende p;i 1Hll arh<:td urfiirs till fast pris din p:i liipamk
r:ikning. Enskild niiringsidbre. som enligt BFL ;"ir befriad fr[1n au uppriitla
:irshokslut. for d11ck tilliimpa regkrna fiir arhekn ut fiirda p{1 liipamk riikning
iiVL'n i frilga om arbetl'n som utfiirs till fast pris. Dt·ssa regler finns i ffirs111 och

andra styckena snm ocks:i innehidkr en definition av niir arbeten skall anses
utförda p;\ liip;1nde riikning resp. till fast pris.
hcdic s1rckc1 i1111d1iillcr hun1dreglerna fiir arhl'tcn pil liip;1nde riikning. I
fdga om 1kssa hl'hiivn \'iirdct a\· arhL'IL'lla \·id beskattningsi"trl'ts utgi1ng inte
tas upp \·id inkomstber:ikningen. I stiillet skall intiikhredo\isninµen giiras i
takt med faktureringen.
I fri1ga om arbl'ten till fast pris skall L'nligt ffiircll' s1rdct tas upp - i
hy_!!grrnds-elll'r anliig,!!ningsriirl'bC · liig.st ett hL'lopp nwts1·;irandt· i\5 '; av de
nedlagda dirl'kta kostnaderna och - i hant\nks- eller k1HNiitriirelse - liigst
ett belopp motwar;111dc s;untliga nl'dl:1gd;1 dirt·kt;1 kost11;1dn t'fter <1nlrag
med hiigst L'lt bashel1)pp. l.'.ppburna hL'lopp redovisas intL' som intiikt utan
skuldfiirs. I 1k dirl'kta kostnadL'rna skall enligt .1<·11111· s/ff/.:.1•1 ink inr:iknas
viink av arhl'le som har utfiirts a\· dL'n skattskddigL' eller dennes makL' t'lkr
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barn under 16 {1r. N<igon aktivering av värde av arbL'tsinsats skall inte heller
göras nm rörelsen bedrivs av ett handelsbolag och arbetet utfiirs av en
dl'liigare i bolaget. Diiremot hör lön som ett handelsbolag betalar ut till en
deHigares make i princip behandla~ pi'1 samma siitt som lön till andra anstiillda
i bolaget.
Bestiimmclserna i sjiirre sryck.e1 motsvarar supplementiirregcl l i punkt 2
sjiitte stycket av anvisningarna till 41

*· Regeln. som iir tilliimplig bara i fr[1ga

om arbeten till fast pris i byggnads- eller anliiggningsrörclse. har till syfte att
hindra att en tillfällig minskning avd.:' pilgf1ende arbet.:'na tvingar fram en
upplösning a\" obeskattade reserver. Den kan tilliimpas dii det oredw:erade
viirdet av

pi\g~tL'nde

arbeten understiger medelviirdet av de -

likas[1

oreducerade viirdena - vid utgi111gcn av de tv;, niirmast förcgi1cnde {1rcn. De
piig:1ende arbetena för di1 tas upp till ett belopp som mntsvarar skillnaden
mellan det förstniimnda viirdet och I .'i r:;- av medclviirdet. Nedskrivningen
kommer s{1ledes att grundas pi\ förh;'illandena vid 11tgi'tr1gen av de tidigare
i'1ren. Om en kraftig minskning har skett kan nedskrivningens belopp vara
större iin det senaste [irets viirde av

påg~iende

arbeten.

r likhet med vad som

giiller vid lagernedskrivning möter inte ni·1got hinder mot att det skattemiissiga viirckt av piigåcmk arbeten blir Higre iin noll. I s:idant fall miiste den
skattskyldige göra en siirskild avsättning pi1 halansriikningcns passivsida.
Avsiittningen skall iiterföras till beskattning p(ifliljande ilr. varefter nedskrivningsmiijligheterna får bedömas p[1 nytt vid utg:lngen av dct ;het. Kravet på
avsiittning i riikensk:iperna torde innebiira att denna nedskrivningsmöjlighet
stfir iippL'll bara för s{1dana företag som uppriittar (1rsbokslut.
Vid redovisningen av viirdet av pägilcnde arbeten kan den skattskyldige
utg:'1 frön antingen samtliga nedlagda kostnader eller nedlagda direkta
kostnader. I det första fallet blir den synliga nedskrivningen högst summan av
indirekta kostnader och l.'i

1
:·;,

av ek direkta kostnaderna. Aktiveras endast

de direkta kostnaderna begriinsas den synliga nedskrivningen till högst I .'i '+
av dessa kostnader. Valet av redovisningsmetnd saknar normalt betydelse i
skattehiinseende. Det blir emellertid hetnnas att valet kan ff1 betvdelse om
viirdet av p[1gående arbeten beriiknas med stiid av supplementiirregcl I.
llnckrlaget för nedskrivningen med 15 '+kommer niimligen bara i tkt första
fallet att baseras p{1 de indirekta kostnaderna.
Som jag framhf1llit i den allmänna mntiveringen kan de föreslagna reglerna
ge upphtw till omotiverade skattekrediter om uppdragstagaren utför ett
arbete fi.ir ett niirstiiende företags riikning. Jag syftade bl. a. p~1 dct fallet att
uppdragsgivaren. t. ex. ett byggnadsföretag. triiffar avtal med ett dotterfi:iretag om att detta skall utfiira vissa arbetL'n till fast pris. Dntterfiiretaget
behiivn inte intiiktsredtivisa mottagna a-contoersiittningar men beloppen
torde i allmiinhet vara omedelbart avdragsgilla för moderföretaget. Om
mnderföretaget utför sitt arbete pf1 löpande r:ikning skall detta företag å sin
sida inte ta upp n<igtit viirde av piig{1ende arbeten. A-cnntobetalningen. som
med hiinsyn till intressegemenskapen mellan företagen kan sakna egentlig
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l'kPnnmisk hclyddsc. kan diirfiir S:igas ha llll'dfi>rt l'n llllloti\'l'rad skatll'krc·dit fiir koncernen. Om diin::mnt modcrfiirl'lagl'l ock<1 arhl'lar till fast pris
utgi.ir betalningen en dir~·kr kostnad Slllll skall beaktas \·id v:irtkringcn av
p;'1gi1cndc arhL'ten lws llllHlcrförl'lagcl \'id beskatt11ingsi1rl'ls utg;ing. Sum
framgt1tt a\' dL't förL'gi1~·mlL' har L'mcikrtid byggnads- och anUggningsfiirL'tag
riitt all skriva ned dn.kt av pag;iendL' arhl'tL'n mL'd l:'i '; ...\\'en i dt'tla fall
kan L'n uppddni ng av L'tt visst byggnadsprojL'kt tlll' llan l ,.;, nii rst<iL'ndL' fiirL'lag
gL' uppllllv till L'n omotivl·rnd ut\'idgning ;1v llL'dskrivningsutrymmt'I.
I sak llhehiiriga skal lL'krcditn kan uppkllmma llrk<1 i andra iin nu niimnda
situatinner om imressL'gclllL'nskap radL'r ml'ilan uppdr;1gsgi' ;1rc och uppdragstagarL'. Fiir samtliga nu niimnda fall giilkr L'nligt sjunde strc/.:.1·t att
drdL't a\' p;\giicnde arbeten skall hL'riiknas dtL'r vad Slllll framst(1r snm
skiiligt. Ar uppdragsgivaren L'Il hun1dL'ntreprL·niir som utfiir sitt uppdrag pa
liipande riikning hiir underentr~·prL'niirL'n i allmiinhl'l intL' t;1 upp viirdct ;1v
det p(Jgi1L'ndl' arbetl't till liigrL' belopp iin \'ad si:lnt motwar;1r 11pphurn;1
a-contnbetalningar. :Ytotsvarandc biir giilla iivL'n i andra situationer dit
uppclragsgivarL'n har omedelbar avdragsriitt - mL'n ingen akti\'eringsskyldighet - för det utförda arbetet. Man uppnär df1 i huvudsak samma
skattemiissiga resultat som om de hfala företagen hade utgjort en enda
skattskyldig. Är uppdragsgivaren diiremot en huvudentrL'preniir som arbetar
till fast pris synes det rimligt att justera viirdct av p[1g{1endL' arbeten hos
uppdragstagaren med hiinsyn endast till dl'! iikade nedskrivningsutrymme
för uppdragsgivaren som a-rontonsiittningarna till uppdragstagarL'n kan ge
upphov till.
Jag har i den allmiinna m\ltiveringen bL'handlat tv;'1 ytterlig:arL' jfönkningsreglcr. Den ena. som har tagits in i åttonde stycket. innebiir att som intiikt
skall medriiknas belopp som den skattskyldigL' har underltitit att fakturera
elkr slutredovisa, om st1dana fitgiirdcr hade kunnat ske enligt god
redovisningssed och underlåtenheten iir av betydande omfottning. I nionde
stycket föreskrivs att vtirdet av pägiiendc arbeten för jiirnkas nethit om det
värde som följer av de tidigare hestämmclserna överstiger vad som kan anses
fiirL'nligt med god redovisningssL'd. Den sistniimnda jiimkningsrL'geln - som i
likhet med den första baseras p(1 en totalhediimning av den skattskyldiges
piigiiende arbeten -kommer att tilUmpas friimst om den skattskyldige ;itagit
sig förlustbringande uppdrag till fast pris. Undantagsvis - t. ex. om den
skattskyldige förskottsfakturerat i bt'tydandL' omfattning - kan dock regeln
vara tillämplig även i fdga om pf1gäende arbeten som utförs p<'t liipande
riikning.

~.2 Fiirslagl't

till lag om l'ldsY~idl'fomlcr

Ti/liilllf'lli11g10111r1idc1 I!-:!. .~.~i

Enligt förordningen ( JlJ)lJ: l6S) om siirskilda in,·L·stL'ringsfnnder fiir
förkirade in,·entarier nch la.~ertillgilllgar iir riitten till a\·drag for avsiittning
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till siirskild investeringsfond förbeh;'1llen skattskyldiga som redovisar
inkomst av jorclbruksfastighet eller inkomst av riirelse. Förslaget innebiir att
en möjlighet till avdragsgill fondavsiittning öppnas ocksi'1 för den som iiger en
konventionellt beskattad annan fastighet. Denna utvidning av tilliimpningsomri1det hänger samman med den skatteplikt som föreslagits för försiikringscrsiittningar avseende st1dana fastigheter.
Enligt förslaget skall den som enligt bokföringslagen ( 1976: 125) eller
jordbruksbokfiiringslagen ( 1979: 141) iir skyldig att uppriitta tirsbokslut siitta
av ett mot avdraget svarande belopp i riikenskaperna för beskattningsiiret.
Den som inte iir skyldig att uppriitta årsbokslut behöver endast redovisa
cldsvådefonden pi1 den blankett som skall bifogas deklarationen (jfr

11

*).
I I§ andra stycke/ finns en bestämmelse om handelsbolag. Innebörden iir

att det avdrag som for tillgodogöras delägarna beriiknas med hänsyn till den
behttllna inkomst hos bolaget som vid taxeringen skall fördelas mellan
delägarna.
12 §första stvcket anges de nlika fonder till vilka avsiittning far göras. F. n.
finns det tvi1 olika fonder, dels siirskild investeringsfond för förlorade
inventarier, dels siirskild investeringsfond för förlorade lagertillgängar. Som
nyss p{1pekats bör försiikringsersiittningar avseende andra iin schablonbeskattade byggnader och markanläggningar tas upp till beskattning i
förviirvskiillan. Med hiinsyn till detta fär enligt förslaget avsiittning ock sa
göras till eldwt1defonder för byggnader och markanbggningar.

*

I 2
andra s1ycket föreskrivs att de vid inkomsttaxeringen anv:inda
inventarie-. byggnads-, markanliiggnings- och lagerbegreppen giiller vid
tilliimpning av eldsv{1defondssystemet.

Reriik11i11g

111·

m·clraget

(3 .~)

F. n. för avdrag för avsiittning till siirskild investeringsfond göms thl den
skattskyldige erhMlit ersiittning för maskiner och andra för stadigvarande
bruk avsedda inventarier eller lagertillg/mgar och ersiittningen utgått pi\
grund av statligt förfogande, eldsdda eller diirmed jiimförlig av den
skattskyldiges Mgöranden oberoende anledning. Avdraget ft1r uppgå hiigst
till ersiittningens belopp.
I fiirsta stycket i förslaget finns en motsvarande bestiimmclse. Den
inkluderar dock ocks{1 fiirsiikringsersiittning e. d. för byggnader och markanliiggningar, snm har skadats eller förstörts genom brand eller annan
olyckshändelse. I fr{1ga om inventarier och lagertillg;lt1gar föreslits att iiven
ers~ittning

p[1 grund av kommunalt förfogande - och inte som f. n. bara

statligt förfogande - skall medföra avdragsrätt. Kommunalt förfogande kan
förekomma t. ex. enligt brandlagen ( 1974:80).
I tredje styckl't finns en särskild spiirregel för inventarier. byggnader och
markanHiggningar. Den tilliimpas d{1 skattskyldig ptt grund av skadan e. d.
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har medgivit~ hiigre avdrag för av;;krivning iin han i annat fall varit berättigad
till. Avdraget för avsiittning till eldsv{1ddond skall då begränsas i motsvarande

m~m.

I fr~lga om byggnader tillämpas spiirregeln om den skattskyldige har gjort
utrangeringsavdrag. Avdragsutrymmet hegriinsas då - sedan hänsyn tagits
till eventuellt vederlag för byggnadsmaterial o. d. - med belopp motsvarande
det skattemässiga restvärdet. Tilliimpar skattskyldig rcstvärdemetoden vid
avskrirning p{1 inventarier (punkt 5 av anvisningarna till 29

* KL) skall

avdraget för fondavsättningen siittas ned med det belopp av ersättningen som
har minskat restvärdet. Spiirregelns tillämpning vid riikcnskapsenlig avskrivning av inventarier (punkt 4 av anvisningarna till 29

~

KL) framg{ir av

följande frlin prnp. 1956:42 (s. 14-15) hiimtade exempel:
Vid beskattningsfirets ing{mg iir inventariebestfo1dcts bokförda värde
](JO 000 kr. Det sker inte n<'1gon nyanskaffning under beskattnings{1ret men

ersiittning erhillls med 40 000 kr. för förlorade inventarier. Det förutsiitts att
avskrivning enligt huvudregeln utnyttjas helt och att avskrirning enligt
kompletteringsregcln f:'1r ske med 50 000 kr.
Om nettometoden inte utnyttjas far avskrivning ske enligt följande:

Ing{1ende bokfört viirde 100 000
Avskrivning
Lägsta tillåtna värde vid
beskattnings{1rets utgång

1-1 uvudregcln

Kompletteringsregeln

:\() 000

50 000

70 000

50 000

Utnyttjas nettometoden blir lägsta tiMtna bokförda värde pii inventariebest<lndet i den utgående balansräkningen 70 r;t,, av ( ]()() 000-40 000) =
42 000 kr. enligt huvudregeln. Effekten av nettometoden blir alltså att det vid
taxeringen godtagbara lägsta värdet på inventariebest<'mdet g~lr ned med
(70 000-42 UOO =) 28 000 kr. Eftersom den skattskyldige enligt komplettcringsregeln kunnat bokföra inventariehest<lndet vid beskattningsårets utgång
till lägst 50 000 kr.. uppgår dock den verkliga fördelen av nettometoden till
endast (50 000 -42 000 =) 8 000 kr. Den annars avdragsgilla fondavsiittningen pi1 40 000 kr. skall diirför siittas ned med 8 000 kr. Om elen skattskyldige
inte helt utnyttjat nettometoden utan nöjt sig med att skriva ned inventariebeståndet till exempelvis 45 000 kr.. skall fondavsättningen siittas ned med
(50 oo0-45 ooo = l 5 oon kr.
1 fjärde stycket finns en spärregcl avseende lagertillgängar. Spiirregeln

överensstiimmer i huvudsak med nuvarande bestiimmelser. Sålunda föreslås
i första meningen att avsättningen inte för överstiga varulagerreservens
minskning under beskattningsi1ret. I andra meningen finns vidare en
alternativ beriikningsregel vid prisstegring på lagret. Regeln kan belysas av
följande exempel. Ett lager består vid beskattningsårets ingång av 100
enheter med ett ilteranskaffningsvärde av 10 kr. per enhet. Lagrets värde
uppgt1r sil ledes till I 000 kr. Nedskrivning har gjorts med 45 % dvs. till 550 kr.
Lagerreserven uppgår alltså till 450 kr. Vid beskattningsårets utgång har
lagret på grund av cldsv{1da minskat till 50 enheter. Under ärct har emellertid
15 Riksdagen 1'180!8/. I sa111l. Nr 68. Bil. A
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en kraftig prisstegring :igt rum och fiteranskaffningsviirdet per enhet vid
beskattnings{trets utg<'mg iir 40 kr. Lagrets viirde uppgiir siilcdes till 2 000 kr.
Lagret kan skrivas ned till liigst 800 kr. och lagerrcst:'rven uppgilr d[1 till I 200
kr. Enligt cknna heriikning har lagem:servcn inte minskat. Med stiid av den
alternativa beriikningsregcln för t:'melkrticl lagerreserven vid hökattningsårets ing(rng beräknas till ( \00 x 40 - Jll() x 40 x 45 '-k =) 2 200 kr. Om lagret
vid beskattnings{irets utg;lng har skrivits ned maximalt, dvs. med I 200 kr.,
för avdrag s<'l!edes göras med högst I 000 kr. för belopp som siitts av till
eldsviiddond for lagertillg:'111gar. Avdraget för dock inte iiverstiga ersiittningen för det förlorade lagret.

Eldsl'<idcfondcmas ä11dc1t11tlf ( ./ ~)
Inn:stcringsfond för förlnrade inventarier for anviindas för avskrivning av
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier som
anskaffats under beskattningsfiret. Till skillnad fr~in vad som .l!iiller för allmiin
investeringsfond och allmiin investeringsreserv utgör det inget hinder att
inventarierna iir begagnade. lnvesteringsfond för förlorade lagertillg:'mgar
fftr utnyttjas för nedskrivning av råvaror samt hel- och halvfabrikat med hiigst
ett belopp motsvarande kostnaderna under heskattnings{tret för tillverkning
eller anskaffning av

s~1dana

tillgfmgar.

Enligt förslaget för en cldsvåddond för lagertillgimgar andndas för
samma ändamM som den nuvarande investeringsfonden för förlorade
lagertillgangar. Dock bör inget krav stiillas pt1 att tillverkningen eller
anskaffningen av lagertillgf111gar skall innefatta lngcriikning undL'r i1ret.
Eldsvi1defond för inventarier skall f!i anviindas för samma iindamöl som den
nuvarande investeringsfonden för förlorade inventariL'r. Dessutom föresl[ts
att en eldsv[1ddond fiir inventarier skall fii utnyttjas fiir reparation och
underhttll av inventarier.
Enligt förslaget for eldsv{tdefond för byggnader och eldsv{1defond för
markanläggningar tas i anspräk i huvudsak för samma iindamf1l som i detta
avseende anges i lagen om allmiin investeringsfond och lagen om allmiin
investeringsreserv. Diiremot finns inget krav p[t att tillg:lngen skall vara
heliigen hiir i riket eller att byggnaden inte for anviindas som bostad.
Ianspråktagandet skall dock giiras i den förvärvskiilla till vilken avsiittningen
hänför sig (5 *l· En cldsv{1defond för byggnader hör vidare fä anviindas för
inköp av en redan uppförd byggnad. Som framgår av andra stycket kan
fonden däremot inte utnyttjas för avskrivning av byggnader som iigs av den
skattskyldige niir olyckshiinclelsen inträffar. Förviirvar den skattskyldige en
byggnad tillsammans med den mark på vilken den iir beliigen bör den del av
vederlaget som kan anses belöpa pä byggnaden beriiknas enligt de
proportioneringsregler som i dessa sammanhang gäller enligt KL.
Ett belopp som har avsatts till eldsv;'1ddnnd kan i princip intl' tas i anspr;·ik
för arhck som utfiirs eller för inventarier L'ller lagertillg<'1ngar s\lm IL'wrcras
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fiire bokslutsdagl'll. Likast1 giilk·r att en fond inll' kan utnyttjas för en
byggnad som förviirvas ellcr för driftkostnader som hiinfiir sig till tiden före
hokslutsclagen. En erinran om detta finns i andra srr<'ket. En hestiimmelse av
liknande slag finns i :'i~ andra stycket lagen om allmiin investcringsfllnd nch i
8

~

andra stycket lagi:n om allmiin investL'ringsreserv.

Tredje stycket inneh{tlkr ett undantag frtm fiireskril'tcrna i andra stycket.
Undantaget avser det fall tHi skathkyldig utför nv-. till- eller ombyggnad cl ler
anskaffar en ny byggnad eller markanliiggning under samma beskattnings;h
som försiikringsi:rsiittningen e. d. skall tas upp till beskattning. Han f;ir d<'1
utnyttja ckt belopp som hade kunnat avsiittas till elds\'i\defond fiir byggnader
eller markanliiggningar fiir avskrivning av hyggnadsarhett'l eller den nya
byggnaden i:ller den del av anskaffningsviirdet av markanliiggningen som Ur
dras :1v genom i'irliga \'iirdeminskningsanlr;1g. I nu niimnda fall skall det anses
som 0111 avS:ittning till cldsviiddond gjorts och <itt beloppt't omedelbart tagits
i anspr!ik för sitt iindamitl. Med hiinsyn till att den planenliga avskrivningen
avskaffats behövs en moh\'arande rq.!.el inte fiir in\'i:ntarier som kvereras
under samma beskattnings<'ir som inventarierna förloras.
SFilva iansprtiktagandet av en eldsvi1ddond. dvs. dm bokförings{1tgiird
varigenom fonden si1 att siiga försvinner ur bokföringen. skall gi"iras under dl't
beskattnings{1r di1 byggnadsarhetet utförts eller d{1 maskiner och andra
inventarier kveri:rats. Fiir fonden utnyttjas för löpande driftkostnadi:r. t. ex.
underhåll av en byggnad. skall fonden tas i anspri1k under det beskattnings{ir

cb kostnaderna enligt god redovisningssed hon redovisas i bokföringen. Om
di:n skattskyldigi: utför byggnads- eller markanliiggningsarbete eller fartygsinvestcringar under flera pt1 ,·arandra fiiljande heskattnings;.1r hör han dock
av praktiska sbl ha riitt att utnytt.ja fonden det sista hret fiir samtliga under
perioden ;:ickumulerade investeringskostnader. Duma riitt biir ocks;'i omfatta byggnads- och markinventarier. En bestiimmelsc om dc·tta finns i jjiirde

strckr:t. En motsvarande bestiimmelse finns i 5

* femte stycket lagen om

allmiin investeringsfond. Di:t bör hiir pi1pekas att ianspdktagamkt givetvis
inte for uppskjutas till ett senare heskattningsar !in dii ddsv{1defondrn enligt
bestiimmdserna i 9

~

si:nast skall tas i

la11.1pråktaga11dc i riss förl'iirrskiilla I 5

anspr~1k.

~I

Enligt förslagel skall en ddsv<\dcfond tas i ansprt1k i den fiirviirvsLilla stim
avsiittningen hiinför sig till. Om det finns siirskilda skiil far dock RSV medge
att en fond. som har avsatts i en \'iss förviirvskiilla. tas i anspri"1k i en annan
förviirvskiilla. Ett tiinkbart fall av dispens iir att den skattskyldige avser att
avveckla den förviirvskiilla som avsiit1 ningen avser. Diiremnt biir dispL'ns inte
medges i fräga om förviirv som har karaktiir av en kapitalplacering. Vid
priivningen bör hiinsyn ocksfi tas till kommunernas skatteundl'rlag.
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111.

111. ffi-7 HJ

Ett ianspri.1ktagande av en eldsvaddond innL·biir att den p;i bal;111sriikningens passivsida redovisade fonden minskas t. ex. genom att nvansblladL'
invL'ntarier skrivs av mot fnndL'n. I lagf1:irslage1 h;1r hL·stiimmclscrna om den
skattemiissiga behandlingen av ianspr<1ktagandc utformah s;i att de i prinL'ip
iiverensstiirrnner med motsvarande besUimmelser i bl. a. lagen om allmiin
investeringsfond och lagen lllll allmiin in\·esteringsrc·sen·.
BesUimmclserna innebiir att om en L·lds,·i1ddo111l har tagits i anspr;ik t"iir
exempelvis anskaffning av inventarier skall dessa - siivitt giillcr beriikning av
viirdeminskningsavdrag - anses anskaffade fiir ett belopp motsvarande
skillnaden mellan det verkliga anskaffningsviirdet od1 det belopp varmed
fonden har utnytt.jats. I likhet med vad som giiller vid ianspriiktagande av

t. ex. allmän investcringsfond och allrniin investeringsreserv innehiir detta att
man iiven vid tilliirnpning av den s. k. kompletteringsregeln i punkt 4 av
anvisningarna till 29 ~ KL skall utg[1 fri"m anskaffningsviirdet minskat med
ianspriiktaget fondbelopp.
Regeln i 7 ~förslaget att ett tidigarL' till eldsdddlind a\·satt bL·lopp skall
anses ha tagits i anspr~tk före senare avsiittningar far bctytklsL' \·id hediin111i11g
niir en fond skall ;itL·rfriras till beskattning enligt 8

A.1crföri11g 1il/ hesk111111i11g

(8

*Il).

.~I

I första stycket angL'S tk fall cb en L'idsvi1ddond skall :·11erfiiras till
beskattning. De iiverenssUimrner i huvudsak med

hc~aiimmelserna

i den

nuvarande förordningen. Vissa iindringar nch tilliigg har dock g_jorts.
När avdrag medges för a\·siittning till en

eldsv~1defond

iir det förutsatt att

fonden skall tas i an.-;prf1k fi.ir dt• :indam<il som anges i 4
förviirvskiilla till vilken a\·siittnin!-(L'n hiinfiir siµ (5

*).

* och

i dt•n

Pafiiljden niir

ianspri1ktagandet sker i en annan ordning iin dL'n fi.irutsatta iir. enligt fi'in·ta
s1yckct I J, att fonden t1terfrirs till ht'skattning.
Enligt första srrckel :!). som inte har n;igon motsvaright•t i den nu giillande
förordningen, skall eldsvi1ddondcn i"1terfiiras till beskattning om hela clln
den huvusdsaklig:a delen av den aktuella fiirviirvsbllan har ii\"crlt1tits eller
om verksamheten har upphört. l\·led huvudsaklig del ;l\·-;es atminstone
70-75

r,'.~

av förviirvskiillan (jfr SklJ 1975/76:28 s. 37 f).

I första stycket 3 I behandlas det fallet att L'tt företag µenom fusion enligt 14
kap. akticbolagslagen ( 1975: 1385), 96

*l

mom. lagen ( 1951 :308) om

ekonomiska föreningar eller 78 *lagen (1955:416) om sparbanker uppgf1tt i
ett annat företag. Eldsddefonden skall d[1 ~1tcrföras till beskattning. om den
inte har övertagits av det övertagande företaget enligt best~immelserna i
femte stycket.
Av första stycket 41 framgi"ir att en cldsvådcfond skall äterföras om det
företag, som innehar fonden, fattat beslut om att gä i likvidation.

I första stycket 5), som ocksä saknar motsvarighet i den nuvarande
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förordningen. föreskri\'s att fonden skall iHerföras om den skattskyldigt:
försiitts i konkurs. Beloppet torde utgiira intiikt för konkursgiikkniiren \'id
taxeringen för det beskattningsiir under vilket beslut om konkurs meddelats

(jfr regeringsrätt<:ns dom den 24 oktober 1971) ang;\ende P. Svenssons
inkomsttaxering tir 1975).
Enligt fiir.11a s1yckc1

{)J

skall i1terförin,l!. liksom hittills. ske om

eldsv~1de

fondcn inte har tagits i ansprak fiir sitt ;indamid senast under dl'l
bcskattnings;ir för vilket taxerin,l! sker under tredje taxerings.iret efter det. lb
avdrag frir aYsiittningen har medgi1·its. Om avdrag t. ex. medgl'S vid ILJX2 ;"irs
taxering och beloppet ink tas i anspri1k senast umkr det heskattnings;'ir. fiir
vilket t;1xering skall ske <1r I 'JX.'i. skall ;iterf<"iring ske· vid sistniimnda
U.XL'ring.
I likhet med

1 ad

S\lm giiller fiir allmiin investeringsfond och allmiin

in\'esteringsreser\' - men till skillnad mot nu1·arande regkr - hiir n;ignt krav
pi1 efkktiv beskattning inte uppst:illas di1 en eldsddefund ;iterförs till
beskattning.
/\v andra s1rck1'/ framg<"ll" att en iiganderiittsii\'erg;ing genom bodelning
eller genom arv eller pi1 grund a1· fönirdn;111de i testamente i princip skall
behandlas pi1 samma siitt som iiwrli'1telse gl'n1Hn

t~xempelvis

fiirsiiljning l'llcr

g;'1va. Som hm·udregel giiller si·t1edes att fonden skall i1terfiiras till beskattning
om den aktuella flirviirvskiillan eller del av denna tillfaller ny iigare genom
bodelning. an· eller testamente. En 11\'illkorligskyldiµhd att iiterfiira fonden
kan emellertid i undantagsfall f;i obilliga kt1nsekvenser. Sii kan exempelvis
vara fallet om den som har gjort fondavsiittningen a\'lidit innan han hunnit
utnyttja fonden och efterlevande make eller barn avser att fortsiitta den av
den <1vliclne bedrivna Vl'rksamheten. Det kan dii framst[1 som stötande att
bodelning el kr arvskifte klipper av mi.ijlighl'len att utnyttja fonden för avsett
iindamiil, t. ex. i samband med {1teruppfi\rnndL' av en nL'dbrunnen byggnad.

RSV har diirför i dessa och liknande fall riitt att medge dels att bodelning och
skifte inte skall utlösa itterföring av fonden. dels att maken eller arvingarn<1
fftr överta fonden. I sammanhanget kan erinras om att en dispensregel med
samma syfte finns i .3

*lagen ( 1978:97!1) om uppskov med hesk<tttning av

realisationsvinst. för tydlighetens skull kan slutligen p{1pekas att nägot
förviirv inte hör anses ha iigt rum om en make sjiilv bedrev verksamheten
redan fiire an·skiftet L'lkr hodclningL'll.
I fjärde stycket har tagits in ytterligare en dispensregel. Enligt denna kan
RSV. om det finns siirskilda skiil. medge att en eldsv;\dcfnnd som skall
ilterföras till beskattning enligt första stycket 6) ftir behhllas i ytterligare högst
tre år. för dispens bör krävas att den skattskyldige har sv{irigheter att ta
fonden i anspr:\k inom föreskriven tid. Detta kan bero pi1 yttre förh{1llanden.
t. ex. konjunkturliiget. eller pil den skattskyldiges personliga förhällanclen,

t. ex. sjukdom. Dispens blir medges endast om den skattskyldige har
konkreta planer p{1 att ta fonden i ansprtik inom den förliingda tiden.

DO
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Särskilt tillägg

(Q .~I

Niir siirskilda investeringsfondcr för förlorade inventarier och lagcrtillg}111gar föerfiirs till beskattning skall det iiterförda beloppet iikas med 3 'i· vid likvidation. arvskifte eller fusion 2 <:;. - fiir varje taxerings<°tr som har
förOutit sedan det <"ir dii avdra!,! medgavs !. o. m. det ör d?t :iterföring
sker.
Det far anses angeliiget att sanktionen vid :'1terfiiringen i·ir tillriickligt
kraftig för alt avhtilla skattskyldiga. som inte avser att företa ni1gra
ersiittningsinveqeringar. friin alt göra avsiittningar till eldsviidefond bara fiir
att erh[1lla en skattekredit. De nu giillande riintdJeloppen, som iir en
kvarleva frfrn tider med liigre riintL'niv{t. fr1r anses otillriiekliga i detta
avseende. Systemet med ränteher;ikning har dessutom övergivits i modernare fondlagstiftnin[!. t. ex. lagen om allmiin investeringsfoncl och lagen om
allmiin investeringsreserv. Vid hestiimmande av tilliiggets belopp hiir 1.lcksii
beaktas att kravet p:'t effektiv beskattning vid <herföring har slopats.
I likhet med vad som giiller i fri1ga om allmiin investeringsrescrv föresli.1s
därför i första stycket att Merföring av en eldsv;'1clefond skall kombineras med
ett särskilt tilliigg p{1 30 c;;.. av det {1terförda beloppet. Det finns ingen
anledning att behandla en öterfiiring pii grund av likvidation. arvskifte eller
fusion pi.i annat siitl iin Merföring av annan anledning. Samma tillägg skall
säledes utg<'t oberoende av anledningen till <iterfiiringL'Tl.
Enligt andra stycket har RSV möjlighet att medge befrielse fr;in det
särskilda tilliiggt't om det finns synnerliga skiil. Av kravet p<"i synnerliga skiil
följer att dispcnsprövningcn hör vara restriktiv. Ftt fall d[1 dispens hi"ir
medges iir om skattskyldig pi"i grund av sjukdom eller annan oförutsedd
händelse blir tvungen att ÖVL'rl<lta eller liigga ned sin verksamhet.

Öl'('/fiiri11g

111·

jimd (/(} .~)

Enligt nuvarande lagstiftning kan invcsteringsfonder for förlorade inventarier och lagertillgångar inte överföras mellan företag. Genom bestiimmelscrna i /Il.~ lagförslaget öppnas emellertid en si1dan möjlighet. Bestiimmelserna övercnsstiimmer med U lagen om allmiin investeringsfond.
Riittcn till överföring bör inte vara ovillkorlig u1<111 fi1r priivas i varje
siirskilt fall. Ö\'erföring hör komma i fr[1ga endast om det företag: som !!.iort
avsiittningen har sdrighcter att ta fonckn i anspr<ik eller för att undvika att
fonden - t. ex. pi1 grund av avveckling a\· en rörelse -iiterförs till beskattning.
Vid prövningen hör hiinsyn ocksi1 tas till kommunernas skatteunderlag.

*

Övriga hestä111111e/ser (11-13

Hi

I paragraferna anges föreskrifter av huvudsakligen administrativ natur.
Taxeringsniimndens uppgiftsskyldighet till liinsstyrelsen enligt 12 .~ bör
kunna fullgöras genom uttagsmarkering pi\ deklarationen.
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4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1951:7631 om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Enligt mitt förslag skall försäkringscrsättning eller annan crsiittning för
skada avseende konventionellt beskattade byggnader och markanliiggningar. som har skadats eller förstörts genom brand eller annan olyckshändelse.
göras skattepliktig. Av 3

*2 mom. 3). 3

1110111.

1) och 4 mom. 3) framgiir att

reglerna om särskild skattcberiikning fiir ackumulerad inkomst iir tilliimpliga
p<'1 s{1dana ersättningar.
Enligt mitt förslag skall till intiikt av annan fastighet hiinfliras intiikt vid
avyttring av st1dana maskiner och inventarier. vilka i avskrivning~hänsccnclt:
inte hänförs till hyggnad. Av 3 mom. 2) framgår att reglerna om siirskild
skattcberiikning för ackumulerad inkomst skall fa tilHimpas i frf1ga om intäkt
som har crhi\llits för sådana tillg<ingar i samband med avyttring av en
fastighet. Enligt fjiirde stycket av anvisningarna till 3 ~ skall ml'd avyttring
likställas förlust av tillgtmg. om försäkringsersiiltning eller annan ersiittning
för skada har utg{1tt och l'rsiittningrn inte har föranlett avdrag för avsiittning
till cldsvädefond. l 3 mom. 3) anges att siirskild skattcberiikning för göras för
intiikt. som har uppkommit

g~'nom

att eldsvi\ddond har [11crförts till

hcskattning på grund av att hela eller den huvudsakliga delen av förvärvskiillan har avvecklats.
Övriga ändringar i lagen iir av rcdaktionl'll och sprf1klig natur.

4.4 Förslagrt till lag om ändring i lagen ( 1960:63 Iom riilt till förlustutjiimning
vid taxering för inkomst

f-'1111k1 I av e111vis11i11gam111il/ 2 ~ !2.l.2J

Ändringen har fiiranlctls av fiirslagct all den planenliga avskrivningen
skall crsiittas a\' en restviirdcavskrivning. Enligt den fiirc·sla1:1na lydcbL'n
kommer bundenheten till yrkandL' i dcklaratinnt·n fi.ir fiirlust:'1rc1 att omfatta
yrkande om <l\drng enligt den sist niimnd<1 metoden. lkn fiirenkl<1de
avfattningen av lagrummet iir inte avsedd att i ii\Tigt medföra

~indring

av

omr<'tdet fiir bundenhet till vrkanck i fiirlw;t<"1rt'ls deklaration.

4.5 Fiirslaget till lag om ändring i lagen ( 1979:6091 om allmän investeringsfond

\1ed justerad itrs\'inst menas i1rsvinsten enligt foststiilld halansriikning
efter vissa justeringar. som anges i .flirsta styckc111 J - fi. F:nligt dt'n nuvarande
bcstiimmclscn i första stvekL'l f) skall :·irsvinskn minskas llll'd hl'fopp som har
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föranlett höjning av ärsvinstcn pi1 grund a\· öwrtagandc a\· allm;in
investeringsfond enligt 13 *·Även nm ni1gon tvekan inte torde fiircligga

lllll

avsikten med bestiimmelsen har den fatt t'n i viss m~111 nliimplig formukring.
Jag föreslt1r diirfiir att bestiimme\scn iindras S:1 att i1rsvinsten skall jus!t•ra'>
med belopp som har föranlett iinclring av f1rsvinsten pi'1 grunda\· i)vcrfiiring av
allm:in investeringsfond enligt 1.3

*.

.H
I Ji1rs111 s1rcke1 a) har gjorts iindringar av sprMdig natur.
Bestiimmelsen i fiir.1·ta styd:.c/ cl innehiir iindringar i förhiillande till
gällande rätt. Enligt förslaget skall salunda - med bcstiimmelsen i första
stycket a) som förebild - en allmän investcringsfond inte fä tas i anspr:lk fiir
arbeten pit en markanläggning. som utgör omsättningstillg{mg i rörelse.
I Jjiirde styckc't finns f. n. en hHnvisning till tillgimgar som avses i punkt-'

* Kl. och punkt 7 andra och tredje
styckena
anvisningarna till 29 *KL samt till tillg<ingar snm avses i punkt -I
tredje stycket av anvisningarna till 22 * KL och punkt
tredje och fjiirde
tredje stycket av anvisningarna till 22
<I\'

)(l

styckena av anvisningarna till 29

* KL.

Enliµt mitt förslag skall dessa

tillgfmgar betecknas byggnadsinventaricr resp. markinventari~r. Ändringen
i fjiirde stycket iir en följd av dt'tta förslag.
Besti\mmelser om avdrag fi.ir viirdeminskning a\· patentriitt

*

111. 111.

finns

f. n. i punkt 5 av anvisningarna till 29 KL. Enligt mitt förslag skall dessa
bestiimmcber föras över till punkthav an\"isningarna till samma paragraf.
Ändringen i .fr1111e slvckct är en följd av detta förslag.

Il

~

Fiirsta s1ycket fl innehåller bestiimmclser nm äterföring till beskattning a,·
en allmiin investeringsfond ,·id fusinn. Enligt förslaget skall iiterfiiring till
beskattning iiven ske om företaget genom fusion enligt 7X

*lagL·n (I lJ:'i:'i:-116)

om sparbanker skall anses upplöst och fonden ink enligt fjiirde stycket har
övertagits av det övertagande företaget.
I första s1yckct g) anges f. n. att äterföring till beskattning skall ske om
företaget har beslutat triida i likvidatinn. Av förslaµet fra111g[1r att <iterföring
även skall ske vid fall av tv{mgslikvidatinn.
Bestämmelsen i första strckc1 /I) inneh:ir en nyhet. Enligt förslaget skall
ftterföring till heskattning ske om beslut har meddelats att företaget skall
försättas i konkurs. Beloppet torde utgöra intiikt för konkursgiildeniiren ,·id
taxeringen för det beskattnings{ir under vilket beslut om konkurs har
meddelats.
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~

I c111dra st."ckc'/ har gjorts en iindring av sprt1klig natur.
I femte' strcket har en felskrivning riittats.

I paragrafen anges de fall d;i utbct;t!ning fr;in riksh;1nkc'n fiir ske. I
paragrafen har intagits en ht~stiimmL'isL' atl medlen hos rikshankt·n Lir hL'talas
ut om beslut har meddelats att företaget skall fiirsiittas i konkurs. I <1dan1 fall
skall den allmiinna investeringsfonden enligt mitt fiirslag till iindrad lydelse
av 11 ~iterfiiras till bökattning. Äterföringen hiir emelk'rtid inte utgiira
ni\gon fiirutsiittning fiir att utb<.:talning skall fi1 giiras utan det riicker med att
ett konkursbeslut har meddelats. Jag ansc·r vidare att medil'n p{1 investe-

*

ringskontona hos riksbanken skall fo betala~ ut i konkursfallen iiven om
inbetalning har skett enligt iildre fondlagstiftning. dvs. enligt lagen
( 1955:256) om inwsteringsfonder för konjunkturutjämning. En hestiimmelsc 0111 detta har tagits in i iiverg;'ingsbestiimme\sL'rna.

15 .li

I andra stycket upptas en bestiimmelse om taxeringsniimndens uppgiftssky\dighet till länsstyrelsen. Den bör kunna fullgöras genom uttagsmarkering
pf1 deklarationen.
l tredfe stycket anges Hiföstyrelsens uppgiftsskyldighet till arbetsmarknadsstyrclsen.
I fi·mte och .1jii1te, styckena upptas föreskrifter om riksbankens skyldighet
att undcrriitta arbchmarknadsstyrelscn och Wnsstyrelsen om insiittning och
uttag av medel pt1 konto för investering. Motsvarande rt·gler finns i lagen
( 1955:256) om in\'csteringsfondcr fiir konjunkturutjiimning.

4.6 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1979:6101 om allmän investcrings-

rcscn

I första stycket a) har gjorts iindringar av spr;lklig natur.
Bestiimmelsen i första styckC't c) innebär iindringar i förh{illande till
giillande riitt. Enligt forslagct skall sft!unda - med bestiimmelscn i första
stycket a) som förebild- en allmän invcsteringsreserv inte fä tas i anspri1k för
arbeten pi1 en markanliiggning. som utgör omsiittningstillgäng i rörelse.
Bestämmelser om avdrag för värdeminskning av patcntriitt m. m. finns
f. n. i punkt .'i av anvisningarna till 29 ~ KL. Enligt mitt förslag skall dessa
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bestiimmelscr föras över till punkt (1 a\' anvisningarna till samma paragraf.
.Ändringen i .1j1111dc stycke/ är en följd av detta förslag.

4.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:5751 om avskriming

a ,·issa

oljelagringsanläggningar, m. m.

Ändringarna iir föranledda av att reglerna 0111 kontraktsa\'skri\'ning
numera finns i punkt 2 sjiitll' stycket av anvisningarna till -Il ~KL.

4.8 Förslaget till lag om upphiirnnde av förordningen ( 196.':2161 om extra
al·skrirning och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen

Som frnmgi1tt av den allmiinna 111ntiveringcn har regcringL'n hittills inte \'id
n;igot tillföllc utnyttjat sin riitt enligt l ~förordningen att medgt' fiirl'lag. som
investerar i maskiner och andra inventarier. extra fiirmi1ner i skattchiinscende. Enligt fiirslaget skall förordningen nwt cknna bakgrund upphii\'as.

5 Hemställan
Jag hem~tiiller att lagr{1dets yttrande inhiimtas iin:r förslagen till
1. lag 0111 iindring i kornmunalskattelagen ( 1928:370).
2. lag om elds\'; 1dcfonder.
."\. lag om iindring i lagen ( 1951 :763) 0111 bcriikning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst.
-1. lag om iindring: i lagen ( 1%11:(13) om riill till fiirlustutjiimning vid
taxering för inkomst.
5. lag om iindring i lagen ( ILJ7LJ:li0LJ) 11111 allmiin in\·csterinµsfond.
6. lag om iindring i lagL~ll ( 1!)711:(110) om allmiin i1rn.:sll'ringsreserv.
7. lag om iindring i lagen (I l/:'\8:575) 0111 avskrivning ~i vissa oljelagringsanliiggningar. 111. m ..
8. lag: om upphii\'ande a\' fiirordningen ( ILJ63:216) om extra avskrivning
od1 siirskilt in\'esteringsavdrag \'id inkomsttaxeringen.
0

6 Beslut
Regeringen beslutar i enlighet lllL'd förL·dragandens hemstillan.

2.>5
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Biluga fi
rk rl'llli!kradc
fiir•;laµL'n

1 Fi)rslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagcn (1928:3701
l l:irigc11nm flireskrivs i frfiga nm knmmunal<.kattelagcn ( l':J2S:.1711) 1

*·

dels alt 28 * 2 mom .. punkt 111 av an\'isningarna till 22
punkt LJ :I\
an\'isning:arna till 25 *samt punk!crna 3 h-3 d. ri nch lll a,· an,·isni11g<trna till
2lJ * skall upphiira att giilla.
dels alt i punk! ..( a\' an\'isningarna till 41 ~ angi,·na punkt 7 av
am·isningarna till 2.'i skall bytas ut mot punkt .~ ;1,· an,·isni11g;1rn;1 till

*

2.H.
dels alt nuvarande punkterna 3-X a\' anvisningarna till 25 *skall betecknas
punkkrna +.lJ. nu\'arancle punkt 3 a,· anvisningarna till 27 *>kall hctt.:cknas
punkt 5 och nuvarande punkterna 3 a och 5 av an\'isningarna till 2lJ * skall
betecknas punkterna 3 och 6.
dels att 19 och 211 **· 25 1 mom .. 29 * I 1110111 .• 41 d *·punkterna I och 5
av an\'isningarna till 20 ~- punkterna 4 nch 111 av anvisningarna till 21 ~.
punkterna I och 3-6 av am·isningarna till 22 *·punk! 4 a1· an1·isni11garna till
2-1 punkterna 2 a och 2 b samt den nya punkt 4 av ;1r1visningarn;1 till 25 *·
punkt 2 av anvisningarna till 27 *·punkt I av anvisningarna !ill 28 *·punkt I.
den nya punkt 3. punk! 4. den nya punkt 6 samt punkterna 7. 11 och 16 av

*

*·

anvisningarna till 29 *· punkt l av anvisningarna till 3ll ~- punkt I av
an\'isningarna till 35 *·punkterna 2 a och 2 c av am·isningarna till .\6 *sam!
punkterna 1--3 av anvisningarna till -Il* skall ha nedan angivna lvdclse.
dels att i anvisningarna till 25 *skall införas en ny punkt. 3. i an\'is11ingarn;1
till 27 !v<i nya punkter. 3 och 4, i an\'isningarna till 29 ~en ny punl\l. 5. samt i
:invisningarn;1 till 41 ~en rll' punkt..\ a. ;11· nedan angin1a lydelse.

*

Sl'nastc l\'dclse av
~ 2 111<1111. I())<I: 170
punkt lll ;11· am·isnin!!arna till 22 ~
1972:7.JI
riirut\'aramk punkt .J i.l\' an1·isningan1a
till 25 I lJ.".1:411.J
J'iirut\'aramk punkt :'\ i.i\' an\'isningarna
till 25 l%S:71X
fornt\';1r:111dc punkt
~1nYi"ininµ;1 rr1~1
till 2:'\ ~ I lJ7:'i: J',.J7
fiirutvarande punkt 7 ;!\' t111visnin~arna
till 25 ~ I lJ7lJ: 11117
fiirut,·aralllk punkt K a\' an,·isningarna
till 2:'i ~ i'l7'1:h 12
I

2S

*
*

,,

~I\.

punkt

l)

a1·

an,·isningarna

till

2:'\

*

l'l7~:'J.J2

fiirut\':1ramk punkt :; a1· a111·is11ingarna
till 27 ~ l'i7f1:~:'i
punkt .1 I> ;1v ;1111·isni11!!;1rn:1 till ~·J ~
11177: 1172
punkt _,, c ;l\' ;1nvisni11µ;1rna till ~q ~
l'J/<J:)(,lJ
anvi~ninµ;1rna till 2lJ ~
punkt _,, d
111) 11: 1711
punkt h ;J\' ;1 n,·isni n~ar11;1 1ill :;_q ~
Il.J3~:J<1>:
punkt 111 av an\ isnin~arna till 2ll ~)'.lh5:.'i73
punkt l ;)\' an\'isninµarn;1 till .JI s
'
l'J7lJ:hl 2.

""
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I '.I

~.

Till sJ..;itlL'l'likti,l! ink<'ill''I c·nligl dl'n11;1 lag r:iknas icl.c:
\ad som ,·id b<lde\nill,l! clkr L'ije,t pa grund ;1\ giltll(itt ti\\l'a\\it make e\kr
\'ad '''111 h>1,·:it\'<th gt'll•1111 <ll'\'. IL'st;1mcntc. lfoLkl <1\' nskift h" c·lkr g:1\'a:
'inst :1 ic·kl· \rke-,111:1,sig <t\'\"ftring :1,· IilsL·geml.11n i :111•lr:1 fall :in s11111 <l\SCs i

y;

~

3 L'lkr .1 lllillll.:

,·inst i S\L'll'kt l•lltni c·llcr 'in'! ,·id ,·instdra,l!ning p:1 h:ir i rikL·t utfonladL'
prt'llliL•,1hlig:1til1nl'!' •1L"li l'i hL·lkr si1dan \inst i utl:indskt l•'tll'ri l'lkr ,·id
\'i11s1drap1in,l! p:1 11tl:i11<.bb 1'f'L'llliL't1hli,l!atilllll'I'.

><1111

Ui'l'.l!:tr till hiig-.t

1()(1

kn 1nnr:
nS:ittni11,l!. Sl111l l':t ,l!J'llnd ;i\· fiirS:ikrin,l! j;inliikt la~L·n t Jllri2:3Xl i 11111 :illm:in
fl11·,:ikri11,l!. la,l!L'll ( l'.J:'..\:2-Ul nm \TkL·..;skaddi>r,:ikrin,l! l'ikr l:1gl'n ( J<.J7f>:.1Xtl)
l11ll ;nhL'h>kaddi\rs:ikring tillbl\i1 dc·n fi•r<ikr;idc. om icke cr-;:i11nin,l!L'fl
grundas p(1 f\in:in·si11kl\111st "' (1 t)(lll krl\11,11 elkr hilgrc l'el11pp fiir :1r clkr
utgc'1r fiir:ihlrap •.·nnin,l! . ..;i1 •Kk ..;;1dan nsiillning enli,l!t annan lag eller s:irskild
f.'irfattning. -.<1n1 utg;ilt ;in1H1rkdL·s :in pa !_.!rund :I\ sjukf<irs:ikri11g. som n\·ss
sagts. till n:i,l!•ln 'id sjukd(lm elil'r oln:ksfoll i :irhl'll' L'lic'r undn milit:irtj:imag•iring L'lln i f:ill snm a\'ses i lagc·n ( 1'177:2<i)) 11111 'tatligt 11nsnnskadcsk\'dd
clln 1:1,l!t'n ( JLJ77:2<i7) t1m krigsskadL'L·r<ittning till sjilm:in <'lll ickL· nS:ittningL'll grundas pa filrv;irvsinkomst :I\ ri ()()() kronl1r L'lkr hiigre hL·lop11 fiir :1r.
;1,·L'nslllll crS:1lt11in,l!. ,·ilkcn \'id sj11kdlllll elk1 ,,Jyckslall tillfallit n;'1,l!nn pa
grunda\· annan f<irs:ikrin,l!. som ickL· tagih i samband 1m·d tjfi1i>t. dl1ck att till
skath'plikti,l! i11k,,111st r:iknas c·r<itll1i11~ i f"rm a\' pen>illll eller i f,1r111 :1\
lin:int;i i dc·n m:·111 lin:intan :ir skattvpliktig enligt 32 ~ I eller:'. mnni.. si1 m·k
er<1ttni111,'. ·'"ill utgi1r 11<1 grunda\' lrafikfiirs:ikring eller. lllL'd ned;111 angi\'L't
u11d;111t:1g. ;111na11 an,varight'tsflirs:ikring eller p;'1 grnnd ;i\· skadest:1nd,f,ir<ikring "'·h ;1\·sn fiiri<>rad ink<H11't ;I\ skatlL'l'liktig n;itm:
c'J'S<itlning pa grund ;1v ;111S\arighL·tsfiirsiikri11g L'llligt grundn "'111 faslsLillts i kll\kkti' a\lal 111L'lb11 arhct-.111ark11adc11s hu,·11<.J.11·,l!allis:11in11L'r till dc·n
del crS:ittning.:-11 utg;ir undn de fi.1rsta trettio d;1.~arna ;i\· den lid den skadadL'
iir arbctsofilrmiigcn <'c'h beriikn:is

<1 :ttt er<ittningc·n 11ppgi.1r fl\r iföjuknan-

dcdagen till h<ig>t )Il kr<"11Hir och fiir \\niga da!!ar till hiig>l

kwnnr filr

Il

da~:

bcln11p. Slllll till fiiljd a\' fi\rs:ikringsfall ellcr:11crkiip a\· fiirS:ikringcn utg;itt
pi1 ,l!rllIHI :!\· kapit:ilfiir<ikring:
c·rsii1111i11r; 111/ gmnd

1/1'

.1k11tf<'./iir-

/f'iniikri11r;.1·1·rsii1111i11g 1·/ll'r

1111111111

.1iikri11t!. clnd c'i i dl'n 111i111 ki>peskil-

cTscitt11i11g Fir

linµ. 'nm ..;kulk

rlnd cl/I .1/wllc'{'likt /('irl'ligr;l'r d!'fs i

/1111'1/

influtit d1in·s1

Firsc'ikmd c'f.?l'll!ln111 i -.t:ilkt f/1rscilts.

dl'11

\:1ril :1!1 h:i11fi\r;1 till int:ikt

h1·r;,t!11c1t!

:t\'

jnnl-

111c'l11

1/..11,/11 /)()

1·nii1111int!<'ll

f'li

1•ge11do111.

111·.1a

t!riii-

jon/f>r11/..sl~1\l/g/ic'I.

237

Prop. 1980/81 :68
N111·art111dl' !rdclsl'
hmk.1/(11/igh,·1. av 1111/lllll fastighL'l

h_\·gg/11/d f'li fl/.\/it:h1'/ .\1!1/I

11\'.\('I

i:'_-/,('

din av riirL·lse 1·1/a i dt'll man

I

er<ittningL·n eljest moh\'arar .1i1d1111

a111·ii1ul11i11g i ,·i,i:t1rn1.1 riir1·ls1' ,·/la

l/lli/11.,

h1·gg11lld

.111111

l11·.1nld

.fi'ir

skattepliktig intiikt eller 11w1.1rnr11r

siirllln dl'!

siii/1111 avdragsgill llmkll>tnad, 1·i/k,·11

11i11g .10111 1;·1r ,/rus

iir af/ hiin/i'iru till 111ign11

1·iir.l,·111i11.1k11i11g.1ll1·dri1g. il<"ls i den
m;1n ki1pe.,J\illin;!. <,Olll sl\11lk /{((

111'

11ii11111da

/iin ·cin ·skiil/c lf,'

111·

1·iirdc1

iir

111·
01·

111urk1111/iiggg1·111•1/I 1'irlig11

influtit"'" ilen fi'ir.1ii/,md1· l'lll'r sk11d11d,· 1',t:l'llll<'lllC'll i ,t;ilkt /1111/1· .11i/11.
hud,· \·arit ;1tt hiinfiira till int:11\t ;1\·

fa,tighL't eller a\' r<irl'i>L'

<iCh i/1·/.1

i

den mi1n n<ittningL'll l'ijcst nHlhVarar skattepliktig

int:ikt

11\'

dia

;1nlra;!>gill on11\llst11;1d Ji"ir jlll'lig/11·1
<'ll1T riiffl.11·:
1·i11st;1ndel. f1tl'rhiiri11g elkr prL'lllie;.1lL'rbl'Lilni11g. S<llll utgi1tt pii grnnd a1·
annan pers1,nflirsiikring iin PL'n'>illnsfors;ikring c·lkr s;1d;1n sju!\- elkr
nlyek!-follsfiirsiikring Sllm tagits i sam hand med tjiinst. samt\ instandcl. sPm
utg}ltt p;1 grund a\' sk;1dcfiir<il\ring. llCh premiL·[1tnhetalning pa grund a\'
sbdcfiir<ikring. för \ilken riitt till a\'Llrag filr premie icke fiirL'kgat:
ersiittning jiimlikt lagen ( l'))h:2'J3l lllll ersiitt11ing ilt s111itthiir;1rc "m iL'KL'
crsiittningen grundas pi1 fiin·iirvsinkom>t av h tllltl kronllr L'lkr hiigre h<:l11pp
for itr:
periodiskt undnstiid eller diirmed jiimtiirlig pL·rilldi,k intiikt. i dt·n m;1n
gi\·;ircn enligt 20

~

clkr punkt .5 a1· am isning;1rn;1 till -lf1

~

ickL' ;ir bcriittigad

till avdrag fiir utgi\'et belopp:
stipendier till studnande \id umkrvisningsanst;dtcr t'lln cljcst avsedda
fi.ir mottagarens utbildning:
studiestiid enligt 2. 3 eller.+ kap. studiesti1dsbge11 ( l'J73:.'\.f'J). i11tnnathidrag. i1ll'rhl'!alningspliktiga studiemetkl llCh rt·sek1istnaLbersiittning L~nligt 11
och 7 kap. samma lag samt si1dant siirskilt bidrag \'ilkct enligt a\· rq!eringen
eller statlig myndighL'I meddelade hest:immclscr utgi1r till deltagare i
arbets111;1rknadsuthildning samt med dem i fr;'1ga (lm s;idant bidrag likstiillda.
och iiger i fiil,id hiira\' dL'n hidragshc·riittigadc
som avsetts sknla bestridas med hidrag

;I\·

ickL~

giira anlrag fiir kost11adl'r

före\·arande slag:

allmiint barnbidrag:
liin eller annan gottgiirl'!se. frir \'ilkt·n skall erliiggas skatt enligt lagL'n
( llJ5S:29:'i) om sjiimansskatt:

kontantunderstiid. Sllm utgin:s a\' arhl'lsliishl'hniimnd med bidrag a\'
st atsmedcl:
handikappersiitt11ing enligt () kap. lagen nm alhn:in fiirsiikring. sii "ek
hemsjukdrdshidrag, '"m utg;'tr a\· kll111111unala eller lambtingskommunala
medel till den \'~irdhehii\'amk:
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f-(ire.1/ugn1

lydelse

kn111111u11:tlt hostad,tilb).!,!2 L'iliigt lagen ( JlJfi2:3lJ2) l>lll hustrutilb).!).! och
k<>rnmun;dt lll1-,L1d-,tillii~!).! till hilkpcn,iclll:
kn11111111n:dt Jio,1;1dstilLigµ till h;indikappadc:
host:llbhidraµ som ;11-,..:s i r1·1rordni11g('Jl ( JlJ7h:2h3) nm statli,12a hostadshidr:1g till harnf;1111iljcr. fiirord11in,12L'll ( llJ7!i:2h2) 0111 statskn111111un:tla h11stads1'idr:1)! L'ikr fiirnnlnin).!cn ( llJ77:.'\'12)
,.i,sa f,1JkpL'n,inn;ircr 111. tl:

11111

stahkn111mt111:d;1 h11sL1dshidr:q;. till

,:'1dan gnttgiirci--L· fiir llt).!ift clkr kt1st11ad som arhl't.;gi\'are uppburit fr:in
J1L'l''<'n:ilstifteisL' ur lllL'Lkl. fiir dka :t\'Llr:1).! icke lllc'dgi\its ,·id taxering. \'id
f1iN;1 tillLilk ,h·tib 111L'lkl finn:1' i stiflL'lsen:
'.!<ltl).!iirl'ise "im arhL·hgi,are uppl,urit fr:'in pcnsionsstifteisL·. till dL·n dl'i
stifll'lsen L'i ;i).!t a11dra lllL'lkl fiir :1tt liimna gntt):!iirelsen iin s:id:tna fiir ,·ilka
:1nlr:1.12 icke· atnjutits ,·id a\<ittning till stiftelsL·n:
knrnpL'l1':1tinn av -,1;;1en h>r hL'nsi1hk<1tt p{1 bensin S\lll1 fi>rhrukats Yid
\TKL'Slllii"i!-! :1n\ ;indning :1\· nwtorsi1g.
lkt1'iifL111dc \issa filr<ikri11gshelnpp so111 utg~1r till lantbrukare m. fl. ):!iilkr
<ir,kilda bL·,t:im1llL·l-,c·r i punkt lh a\· anvisningarna till 21 ~.
(Se \iclare an,·isni11µarna.)
211~ 1
0

\'id hL·r:ik11in).!L'n a1· i11kn111sten fr: 1n s;irskild fiirdrvsk:illa skola fr:in
s:1n11li)!:t ur fiin·:in·,kiilla11 under heskattnin):!sarL·t hiirflutna intiik!L'r i
\1L'nni11).!ar elkr penningars ,·;irdL· (hm11oi111c'ikli ;11riik11a-, alla omkostnader
undn hL·,kattning-.i1rc•t fi•r intfiktnnas f'i\rvfinandL· nl'i1 biheh:dlande. Att
kl111cnnl,idra).!. som icke ut).!ilr sadan nmkostnad. ;inda skall an;iknas i 1·issa
foll l'ch in1<iknas i brut1ni11tiikt lws m1lt\agarc11 framµ;ir av 4.' ~ _, nwm.
:\\·drag m:i i,·k,, -,kc frir:
dl'n >kall>b ldigcs krnatbkostnadn od1 cliirtill hiinfiirliga utgifter. diiruti
inl'L').!ripl'l \'ad skathkyldi):! utgi,·it ..;;·1sn111 g;·1va L'ilcr silsom pni,1diskt

und..:rsti\d L'lkr diirmed jiimfrirliµ periPdisk utbetalning till persll11 i -,itl
hu,Ji:tll:
1 firdl'l a\· ;1rbL'IL'. ,,1111 i den sbttskyldi):!L'S fiin·iins\'erbamhl't utfiirh a\·
tkn skattskyldi)!L' sj:il\ L'ikr andre makL'll eller a\ den skattskyldiµt's barn

"'111

c'i 1\111 lh :n:
riinta a den sbttsk\'ldiges q!et. i hans fiin·:in·s\·crksamhl't nedlagda

k:q'it:tl:
WL'nska :tllmiinn:i skatter:
kapit:d:1\hL·talning a skuld:
;i\gitt L'nii)!t :-.: kap. 't1HliL".;li>Lbl;1gen ( ll/73:34l)):
a'>gift enligt laµL'n ( JlJ72:43:"l 0111 ii\L'ri:1sta\').!ift:
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23lJ

a\·gift enligt bgen ( llJ7h:hht1) um pt1f1iljder nch ingrip;1nden ,·id ol1l\'ligt
.)yggand<.: 111. 111.:
hcl\)pp. fiir vilk<.:t arhetsgi,·are iir an,,·;1rig L'llligt 7.'i ~ UPJ'l'iirLblagL·n
( lll.'i3:272):
avgift enligt l<1gen ( lll7h:211!1) 0111 klparkeringqYgift:
ii,·erförhrukningsa,·gift <.:nligt rans1lll(Ting,IagL·n ( l<J7:-::2<i:-:):
förlust. s11m iir att hiinföra till
fiirlust. snm iir att h;infiira till
kapitalfiirlus! 111. 111 .. i 1idllrt'111<111 iin
kapitalfiirlust 111. 111.
(St' vidar<.: an,·isningarna.)
sn111 .fi'ir sk(' rnligr Jf> .~.
(Se 'idarl' anvisningarna. l

11111 m .4 Fri'111 bruttnint:iktcn av
I 111n111 . Fr:1n hru!toinUktcn av
annan fastighet 1111i. ddr ei annat
annan fastighet /iir. 0111 inre annat
fiin111/edt's av vad nedan i 2 P<.:h 3 /i'ir1111frds a,· ,·ad nedan i 2 11\:h ·'
mnm . .11111/gus, avdrag giiras fiir
11111111. sli."s. a\·drag giiras fiir
n111k1istn:1dt'r. s.'1srnn fiir:
omk11stnader. S<tS\)111 för:
hrandförsiikring. n:par;1tion nch undt'rhall av hvggn<1der:
vicevärd. pnrtvak t. g;°1rdskarl. vatvicL·drd. p<lrt vakt. g<i rdskarl. \·;1ttenfiirhrukning. rt·niwllning Pch betenförhrukning. r<.:nhitllning och ht:lysning. förbrukningsartiklar 111cd
lysning. fiirhrukningsartiklar n. il.. i
den 111;111 desq k<1stn~1d<.:r k1111 ans<.:s
111er11 dvlik.r. i d<.:n man dt:ssa kn,tnaitligga fastigh<.:t,iigarc·n ":ls<lm si1ckr kunna anses iiligga fastight:tsiigaren si1som sådan:
dan:
pensi11n<.:r. pni< id iska undt'rstiid
pensioner. periodiska und<.:rstiid
eller Lbr111ed j;i111k1rliga pniodiska
eller diirmed jiimförliga perindiska
uth<.:talninµar pi1 grund a,· fiirutvautbetalningar pi1 grund av förutvarand<.: anstiillning /lll Ltstigh<.:tl·n:
rande anst~illning cl fastigheten:
viirdt·rnin,kning ,,,) rn hvggnad:
,·iirdeminskning, som byggnad iir
11111/l·rk.astad;
,·iinkminskning ge110111 s/i111i11g.
111ra11gcri11g eller eljest m· fastighetsiigarcn tillhiiriga maskiner och andra

im·entarier. som hiira till fastighekn:

'iirckrninskning f'ii fastight'!siigaren tillhiiriga 111askinL·r och andra/år
sradigrnmnile l>mk 11\'.\'('dd11 inv<.:ntarin. som hlir till fastighekn. dia. i
/i1// s11111angesi111111k13111· 0111·is11i11gllm<1 rifl :!<I.~. 111gifier/!'ir w1.1kol}i1111fr

1il!gd11gc11:
r;inta f'ii l:inat. i fa-aighetcn nedlagt kapital -;amt tn111tri1ttsavgiild
<.:ll~·r liknamk a,·gald.

111·

riinta il l:'1nat. i fastighet<:n nedlaµt
kapital samt tomtriittsa\'giild eller
liknamk avgiild:
n11.1k.aff11i11g och in.1iir111i11g uv
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s1/i/111111 111ru.1111i11g1di't<1/ja i

1/.:.rc/d1-

r11111. 1·i//.:.u ,·11cl11.11 !1t11·a 1·iircl<' ur
('i I 'i //(in1 'Il r.l.l'."11/ I// Il/.:. t. I ri.11 I/Il Sf ll'1 'il'fft1 diirr11r. {udor nt"li /;11m111r fiir
dl'S\"tt. inn· hcgrci11s11i11g.,Tcige.ar _;;i,.
g111/ii11g l'id i11:;1i11g11r uclt r,·.1c1T11tg1i11gar. {11//r1'/lct/"I' uclt tilllt1im11cl1·
Jiirtl<·h1i11.i.:.1fc '1/11i11g11 r.

111" m . ' ;:r;111 hn1tll1int:iktL·n a\·

I m 11 n1. Fr:111 brultninLiktL·n av

riirL'bc 11ui a 1· drag giira'> flir ;dit.

riirL'isL· liir a 1· dr :1 g ,L'.iiras 1'1ir allt.

'"!Il

:ir att ;111se
drif1ko>tn:1d. I lit
r:1k11as. bland annat:

S(•lll

tiir
ri.•re·l.;L'll:
h\T:l

<lllll:lll

som ;'ir :11t :rn,e· sctm drii'lknslnad. I fil
r:ikna,.;, hJ;ind a1111a1:

tillhiiri!,'. r:i,tighe·t l'lk·r tkl d:ir:i1.

'"lll

:in1·;'1nh

k1»tnad l'iir anskaffning a1· r:1:irn-

kP,tnad fiir an,k;1ftning a\ ri1:i111-

11e·n nch 1anll· till fiir;idling. f<irhruk-

ncn 0L"11 Yamr till l<ir;'idling. f<irhruk-

ningl'il..:r (lirs:iljning i riirdscn:.1/.:.o/-

nin).! dkr f1irs•ilinin).! i nirl'l-,L·n:

a11dc- <l:ir v:1d s;'i\unda fi'ir;idLih elkr

.1/..11//

eljest k111111nit till ;1111:i11d11i11g. utgjorts a1 produktn L'ikr r;'1;'imnc11

eller eljc>l kummit till <1n,:i111lni11g
itur llt[!inrh a1· prodt1kll'r el kr r:1i1111-

lr<m fastighet. snm a1 den >kathkyldigc iigts dkr hruk:its. e·lkr rr:111

nen fran fastighet. '"ill <I\' den skatt-,k\·Jdi).!L' !tur ;1gh e·lkr brukats. din

:11111a11 :t\' honom idkad riin:isL'. "om
:ir :1tt anse• snm s;'irskild förl':i1'\'sk:illa

fran :11111an

- v:irdct a1· "amma pr1>dukll'r clln
r;i;'in11w11 1111p111g111· t i 11 dl'! hc l(lpp.

ud1

d:ir \'ad salunda !tur fi1riidl;1t'<

:I\·

hPillllll idkad riircl'c.

si1111 iir att anse '"111 S:irskild fiir1im.kt a\ -,amma prP,·;in-,kiilla

1·;11·111e•d de re·lh)\ isas .11/so111 intiikt ;\\

dukll'r elkr riii1mne·11 1u.1 11/'I' till dl'l
belopp. \·arn1L'll de· rcd(l\ isas su111

f:i.,tight·ten t·lkr :11· den siir-;kii<L1

inr:ikt

:iv

f:istighl'len e·lkr

:iv

den

fi1rl':in·sk;ill:in. samt- tl:ir rnndnho-

<ir'>kilda fi'1n·:irl'sk:ilb11. -,a111t

ebr

lag dler 1\vcrtagandc förening. i'•1·er-

111mkrh1ilag eller

\\y~·rtag.ande

forc-

ta[!it ekssa ri'1iirn11cn eller varnr fri1n

11111g !tar i\\·ertagit de·s..a ra;'illlnen

dPttcrbolag din ii1·er!:itandc fiirc-

l'lkr \·arur fr:'111 dnttnhnla,g L'llt'r

ning vid s:'1dan fusi1>n som i 2X

~

3

ii1·erli1ta11dc

fi1rcning

Yid

s:1dan

2X ~ .\ mnlll. -

mom . ./('irsta eller andra strc/.:.ct ;1v>L'S

fusion som avse'

- v:irdet av samma r{1iimncn eller

l'iirdet al' '>amma r;1:1111nc11 e·ller

1·aror 111>/>tagus till hel<>pp. moh1·arande dt'l hu' d(lttt'rholagct eller den

\'aror tas 111111 till hel"PP· mnh\·arandL· lkt hn-.; dnttnhoL1gct clln den

ii\·crl:'1t:1nde fiirt•ningcn i hcskatt-

()\'e'rlatantk fiircningcn i he·skatt-

1
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.::!41

,\'111'11r1111d1· l_\'dcls1'

Fiircs/<1g<'11 /rdd1r·

ningsavsL'endc g:illande ,-;irdd 1i Lkssa till)!angar vid fusinnstillLilkt:

nin)!S:l\SeL'lllk )-!;1llande \<irdd 1n·
dessa till)!;111gar \id fusionstillfallct:

avlöningar. pensioner. perimliska undcrstiid cliL'r d:ir111cd j:imfiirli)!a
periodiska uthdalnin)!ar nch andra kostnader f1'ir pt'rsonal. som :ir l'ill'f varit
anst:illd i riirelsen:
koslnad tiir rq1aration 11L·h 11nderkostnad fiir n:paratir>n och underh:ill :11 lill driftL'll h1iralllk' hvµgnah:ill :11 1ill dril'rcn hiir:rnd1: hy)!_l!/1'1der. i11rii1111int;<1r. maskint'r. ill\L'nLldcr. 11111rka11!."igg11i11i;<1r. maskint'r
riL'r och d1·/i/,1;
och andrn _liir .1·1a,/ig1·11r<111.tc hruk
lll'.\'1'.!d11 ill\'('l//<l/'it'I' 0. d.:
\';1rdemi1i-;k11ing f'ti riird11·iigorc11
tillhiiriga m:1ski11cr 11ch andr:1 fi"ir
.1111dig1·111w11/1· hruk 111'.lcdd11 in\'L'llta-

,-;irde111insk11ing gc110111 .1/i111i11g.
11/ r<111gai11g e/la 1•/jesr 111 · riircls1·icl k 11-

/'('// tillhiiriga maskiner och andra
in,c11tariL'r l'iln. 0111 di-fik rillgiing iir

riL'r clkr. i /(tf/ .101111111,r.:<'.1i1>1111k1-~111·

1111111'rk<11111cl

1111ri.111i11gam<1. 111gi/ia tiir a11.1k<1/-

h11.11ig

fi.ir/>mknini;.

kostnad fiir <1111kaf}i1i11g

:11

tillg:111g-

/(tnti<' a\· tillg:111gL'll:

L'll;
,-;inkminskning /Jti palentr;itt 11L·h

\'iirdL'mi11skni11g <i p<1k11tr;itt 0L'i1
annan liknan1k r;ittighet:
viirdcminskning ,'<<'110111 .1/i111i11g

a11n:1n liknande riillighd:
1·iinlc111in.sk11ing /'<i 1'11 h~ggnad.
st1111 ;ir :11 sedd fiir an\';ind11i11g i

O<'h diinnl'll jiim_/("ir/ig or.111k. so111

byggnad.

iir

a1scdd

fiir

anv:indning i :igarL'n> riirL'i'<L'. iir

ii!!;lrL'ns riirl'isc. 1·//a. i_1;11/sn1111111g1'1
i 1>1111k1 7 111· a111 i.111i11gam11. 111giff('/'

11111/erk11.11a1!:

_tiir a11.1kalfl111t!l'

1·ilk!'ll

v:irdcminskning a markanl;ig)!nin)!. a\'scdd fiir am·iindnin)! ;iearens riirclsc:

i/I'

hrggnad<'n:

,-;irdemin!-k11ing /)(i rn markanUiggning . .10111 iir :I\ sedd fiir an\'iindning i iigarens nirebc. cl/a. if~tl/.10111
1111g<'S i />1111/..1 /(i

111·

11111·is11i11g11m11.

11rgifia .fiir 1111sk11//lt11t!c

111·

1111/iigg-

ningen.·

v:irde111i11sk11i11g tl nalurtillgan)!ar
si1snm )!rll\'lll'. stenbrott och drlikr
genom dcra.s tillgodogiirandc:

\'iirdcminskning /l<i naturtillg:111g-

ar. sasom grt1\lll'. slL'nbrutt "· .-!.
gc11L1111 dcra> tillg!ld!l).!iirandc:
r:inta 1l l:'1nat kapital. snm ncdlagh
r;inl:1 f'<l li111at kapital. so111 h11r
i riirclsen. sti ock ii giild. snm den
nedlagts i riirelscn. och !'•i g;ild. snm
sk:mshldige :·1dra)!it sig fiir sin
LiL~n skattskyldige har :1dragit sig liir
!-in utbildning fiir riircisl'n:
utbildning för rörelsen:
kiistnad för facklittL'ratur. instrument och dylikt. Slllll qrit niidigt fiir
uti1\'a!ldl' av ,·ctenskapli)!. littcriir. konslniirlig L'lil'l' diirmcd j;imfiirlig
verksamhl'l:
\pcciella fi\r riirelscn utg<1emk skattl'I' elkr a\ giftl'I' till dL't allm;inna:

16 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. A

Prop. 1980/81 :68

2-12

Fiires/agen lrde/se
förlust. som uppst;Ht i riirelsL'n
<.lch ei iir att hiinföra till kapitalförlust;

förlust. som /i11r uppstatt i riirt.?isL'll
och inte iir att hiinfiira till kapitalförlust ella iir a\ s[1dan natur som avses
i punkt 3 .1jii11c stycket a\' anvisningarna till -Il*·

ji'ir/ust. som 11pp.1·u/11 i riirelsm och
ej iir av siidan natur som avses i punkt
3 andra styckt.?t av anvisningarna till
-Il

*:

kostnad fiir 1111ska.tfi1ing och insiillning m· sädww 11tru.rn1ingsde111lier i
.1krdd1T111n. 1·i/k11 endast hm·11 1·iirdc
ur cil'iljlir.ll'11r.1svnp11nk1. siisom .\f)('cfr//a cliirrttr. luckor och karmar fiir
cles.rn. inre h<'griinsningffiiggar Jlir
gmjiing i·irl i11g1l11gar och reserl'tttgiingitr. /ufire1111re och ti//hiirande
fiirdt'!t1i11gsled11i11g11r.
Har sk111tskyldig tillgodoriik1111t sig
111·drag /i)r 1·iirdc111insk11ing tl tillgång, skall lll'llragct anscs i. hcska1111i11g.11ll'sccndc åtnjutet i d,·n män det
medfört 1111 den taxerade inkomsten
/1criiknms till liigre helop/> iin eljest
skolat ske eller ock lll<'dfi'irt iikning
a1·ji'ir/11sthc/01'!.J .l'0111111c/ wnrttjasför
al'(/rag enligt de siir.1kild11 hes1iimmelsem11 0111 riitt till fiir/11st11tjii111ning.
1'illgi1ngens
anskafji1 ings1 ·1irde
111insk111 111cd å111j11t1111 1·iirdrmi11sk11ingrnl'llmg 11tgiir tillgilngcns i hcska11ning1·m·see11dc 0111·skri1·1111 1·iirdc.
41 d
Vid ht.?riikning av inkomst av jordbruksfasti,E!het och riirt.?lst.? medges
avdrag för belopp som i riikcnskapnna har a\'satts till resultatutjiimningsfnnd. AvdragL't far uppgi't till

"S.:nast<: lvd<:lsc l'J7'.l:til2.

*''
Vid ht.?riikning a\' inkomst a\' jprdhruksfastighet och t111111111 riire/.1·(' iin

pc1111i11g- och .fi"irsiikringsrlirl'isc
medges avdrag fi\r belopp som i
r~ikenskaperna har a\·sath till resul-

Prop. 1980/81:68

2..\3

N11rnrc1111le lydelse

Fiireslag<'n lydelse

hiigst 1j11go procent av summan av de
helnpp s11m den skattskvldige undn
beskattningsiin::t har erlagt som !i.in
till arbetstagare hns hnnom i fördrvsbllan (liinekostnad). I fri"iga
om skattskyldig. snm iir fysisk person. for avdraget uppg;i till högst
summan av 1jugo procent av lönekllstnaden nch .fe111ro11 prnci:nt av
den vid taxeringrn till statlig inkomstskatt hcriiknade inkomsten av
fiirviirvskiillan dter avdrag for den
löncbascradc nwn före avdrag fiir
den inknmstbaserade fondavsiittnin)!en nch ·- i fi\reknmmande fall fiire avdrag fiir avsiittning till allmiin
invcstl.'ringsreserv
enligt
lagen
1
( 1 !79:610) om allmiin invcsterings-

tatutjiimningsfond. A \draget för
uppg;1 till hiigst :!(} proL·ent av summan ;1v de h..:lopp som den skattskvldige under beskattningsi1ret har
erlagt s11m Il.in till arbetstagare hos
honom i fiirviirvsLillan (liinekostnad ). I frit)!a om skattskyldi)!. som iir
fysisk persnn. fftr avdraget uppg;1 till
h1igst summan av 20 prnccnt av
liinckostnadcn och 15 procent av
den vid taxcringL'n till statlig inkomstskatt bcriiknade inkomsten av
fiin iirvskiillan eftl.'r avdrag för den
liinL'bascrade men fiire avdrag för
den inkomstbaserade fondavsiittningcn och - i foreknmmande fall före a\drag flir avsiittning till allmiin
investeringsreserv
enligt
lagen
(1979:610) om allmiin invcstering:srcserv och fiire uppsknv enligt lagen
( 1979:611) om upphovsmannakonto
samt före schahlona\'drag för egenavgifter.

reserv och före uppskov enligt lagen
( 1979:611) om upphovsmannakonto

samt fiire schablonavdrag för egenavgifter.
1\ nlrag jår anii1mi11g 1i/I rc.rnltal-

utj1i11111i11g1j(md 111cdgl'.1· inte i ji·1ig11

0111 .fi'i1Tii1Tskii//11 Htri i11gtlr !tiger

lll"

1·iirdl'f'llf'f'<'r, .fi1s1ighl'l<'r clll'r lik11m1-

de 1illgå11gar.
\led lön m·sL'S s{1dana ersiittningar i penningar s1>m anges i l'J kap. I~
andra styckl't lag:en ( 1462::-X I) om allmiin försiikring. Hiinsyn skall dnck inte
tas till lön till arbetstagare för \'ilken avgiftsskyldighet enligt ljiirde stycket
fiirsta meningen niimnda paragraf inte föreligger och in!L' heller till ersiittning
till arbetstagare. som varit bosatt utomlamb 11ch utfört arbete utom riket.
s[1vida ersiittningt'n a\·sett arbete som utförts för annans riiknir1g utan ati
;rnst:il!ning fiirt'IL·g;1t ljl"r 19 kap. l ~ fj;irde stycket andra meningen niimnda
lag).

I fr;iga lllll handelsbolag och dödsbo. som i beskattningshiinseende
l.1ehandlas som handelsbolag. hcriiknas avdrag för a\'Siittning till rcsultatut.iiimnin~sfond fiir hola)!L'l respektive diidslinet. A)!s andel i h~111dclsbolag
eller i diidsho. Sllm i hc,k;1ttninphiinscclllk behandlas som handelsbolag. av
annan iin hiir i riket hos;1tt fysisk person. fiir aHfr;ig frir a\siittning inte
beriiknas pa grundval av bolagl'ts eller diidsboets inkomster.

Prop. 1980/81 :68
:\!11l'lm111de ll"lii'ls<'

:\\·drag fiir avS:itt11i11!-! till rL'sultatutj:i11111ingsfnnd -,kall ;1tcrfiiras till
hL·-.kattnin!-! ni ist fiiljamk· heskat t 11i 11gs;1 r.
;\\· ru11kt 2 tionde och clt't..: styck;\\'punkt 2 tinmk och clhc styck~fram

L'lla s111111 11u11k1 3 11nlje .11rck('f a\'

giir att ;11·sii!tning till rL"sultat11tjfim-

;111vis11i11g;1rna till -i I * fr;1111g;ir ;1tt

ningsfoml kan medfi1ra att riittc·n till

a\siittning till resultatutj:imningsfond kan medf<ira att riit!L'll till

L'na a,· a11vi-,11ingarn;1 till -il

lagernedskri,·nin!-! begriinsas.

lagL'rnedskri\'i1ing hegriinsas .

.-\ndsnini.:ar

till 211

~

I." Till skathkvldigs lc111ad-.kt1s\nadn. fiir \ilka a\'drag L'lliigt tknna

para!-!raf ej medge'>. r;ikn;1s bl:1ml annat prcmiL'r fiir egna PL'rsnnliga
f1irsiikringar«1ch a\giflL'r till kassor. fiirL'nin,i!art1ch andra s;1111111amlutningar.
i ,·ilka dL'n skathk\'ldige iir lllL'dk'm. :\1drag Lir dnL·k ,i!iira-, fiir sadana
pre111inoch;n·giftL'ri1kno111fatt1iings11111an!-!esi25 *I mllm .. ."13 *och-ih ~2
n111m. samt punkt 2 a\· an\is11ing;1rna till 22 ~.punkt t/ ;I\· ;1n1is11ingarna till

21!

~och punkt ha\· an1·i.,ningarna till-'-'*·
Utgifter l'iir rcprL'se11tatio11 1,ch
l ltgifter l'iir representati\ln nch

liknande iimh1111al "im att h;infiir;1 till
11mk11st11adl'1' i fiin·iin·sblla L'lhla'>t

liknande i1ndamal iir att hiinfiira till
umk(l'tnadn i flin iin·skiilla L'ndast

om de /z111·11 omcddhart samh;111d

"m de· lz11r nmedl'ihart sam hand nlL'd
,·crksamhl'tl'n. s<"1som da fraga ute'>lut;1111.k iir 11111 att inleda eller hibchalla alliir,fiirbindl'isl'r ,,L·h liknande
L'iln da ut,l'.iftl'l'na 111·s1T jubileum för
fiiretaµ_L'l. in\'i,l!ning a\· mera bctv-

med \L'l'k'>amht'lc'n. s~IS\llll di1 lri1g;1
ut..:slutandc iir om att inleda eller
hihd1iilla affiirsfiirhindelser och liknande L'lkr d<'1 utgifterna 11\'.11' jubileum för fi1rc!a,i!L'L invigning a\
mna hctvd;1mlc anliiggni11g fi1r
\'L'rk'>amheten. stapc'l;1\'liipni ng e I kr
jiimfiirli,l!a hiinddser L'ikr da utgif-

da11Lk anli1ggning flir \'t~rksamhctL'n.
-tapL'la\'liipning L'lkr j;irnfiirliga
hiindcl;.cr L'llcr da utgifterna 1/r att

terna iiro att hiinfiira till personal-

hiinfiira till perso11al\';1rd. A\'drag

111ii i det enskilda Lillct
icke ilr11_ir11as med -.tiirn: hcl11pp iin
som kan allSL'.s skiiligt.

11r1'tlg1·s

\';'ml. :\\·drag

i dl't L'nskilda fallL't intl' mc'd

'>tiirre hL"lopp iin -.11m kan anses
-,k:iligt och inre i l{(/gor /it!! for 111gi/i1'r
/l'ir ·'l'ritt!n·der uclz rin.

5.' 1\11g;ic11d1· 1·11.t s11111 iir urr /1ii11Fira ri// kapitalfiirlu;.t i riin'lsc liii11risu.11i// 11111rk1 /(} 111· 11111·i.111i11gunw till
_2CJ i;. Vucl diir .1rud~11rs ll/1~t11·111li·
- S.:na,tc·

l~1khL'

l'J7'J:

11~7.

'Sc·11;1'1L' lydcl-.c' I 1151 :-1~-l.

:".Fil/ kapitalförlust rdk1111sfi"ir/11sr

lit1r swnhlllul 111C'd 11iigo11
/i'il'l'iil'l'1kiilla s1mu/iir/{{sr 1·0111 risserligl'n h11r stlrilllrr .rn111/11111d 1111·11 inte
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Prop. 1980/81 :68
N111·11m11dc lydclsl'

Fiire.1111g1•11 lrdel.H'

slidan jiir/11st i riirl'lsc .1'/,11// iig11 11101:;1·11m11de 1illii1111>11i11g iire11 fi'ir 1111dm
fiin •ii n ·sk iillor.

k11111111.1,·.111orn1u/ //1r /iill'iin-.1/.:ii/11111 i
f/·1ig11.
Till k1111itt1/fi'ir/1111 rlik1111s dock
inte
rl.l g<'11"111 /1rn11t!. w111t111 n/rckshii11-

t!el1t' l'!lcr /1ro111/ig ht111tllini: 111>11ko111111c11 .1k,·tt!i1. Jiin·1iirt•!rc c//,.,. /fir/11.11. i d1•11 1111/11 kiit>nf..i/ling

.111111

.1k11/fr lu1i11//uti10111 t!('// .1kt1dt1d1· 1'i/1·r
_fiirlun1tll' C,l!.<'lltin111l'11 i .111i/lt·1 f1t1tll'
.1ii/1.1hwlt'11tginrt i111iik1 i /l'ifflirn·kii/!t111.
hI

gc110111

/!m11d

,·/la i111111111

tJ/rck.1/ui11d1•/sc lif't>kn111111,·11 sk11dt1
f'tl 1'1/a //irs1iircls1· 111· hrgg11tul cl/a
111· sdt!1111 tid 111· 111ork1111/iigg11i11g .fiir
rilkcn riirt!l'111i11.1k11i11g1111·t!rng k1111
ko11111111 i .f/·,/ga.
c!_t{'ir/u.11 pii ft)11c/imlri11g11r. t1k1icr.
1111dt'!t1r e//tT lik111111de 1i/lgti11g11r. 0111
i1111ch111·cr heti11g11s

<Il'

11iiri11g.1T1Tk-

s11111hc1 .1tJ111hedrin111· d1·11 sk1111Skrldigc cl/a i11111a11 ..101111111·d hii11.1y11 1ill
iigo11d1'l'ii11.1fiir/uil!w1tlt'l1 el/, ·r organi.111/nrisk u fiirlitlllu11t!c11 J.:1111 m1s1'.1 1ttl

dl'll .1k11/tskylt!igc 11iirt1.
di fiir/11s1 f'd htJrg1•11.1/lirl•i11dd11'.
0111 d1·111111 f)('fi11go.1 111· 11iiri11g1Terk.rn111he1 rn111hedri\'.\·111· den .1/,,a11.1·krl-

dig<' dia tll/lltlll • .\'Olll l/11"d hiill.IT// rill
iig11111lt·rii11.1fl!rhill/1111d,·11 1•!/1·r r ng1111i.rn1tJri.1 k u fi'irluillt111t!l'11 ka11 1111.1n s11)
dc11 sk1lltskrldigc 11iir11.
c) 111gifier/i'ir pmick1cri11g m· hrgg11111/cr och 11111rku11/iigf.!,11i11gar. arsedda för swdigvarandc hruk i jordbruk,
skogsbruk eller rörelse. ii1 ·en om

hygpzads- eller anliiggningwrheM
inte genomförs.

Prop. 1980/81 :68
N11rarawi<' lydelse

Föreslagen lvdC'f.1·<'

till 21 ~
intiikt av jord h r u k
..f. Till intiikt a1· j l.l r d h r u k
med bin ii ringar hii11ji"ires int:ikt
med bi n ii r i n g ar hiin/i"irs intiikt
genom avyttring av djur. andra varor
genom ;\\·yttring a1· djur n<"h andra
eller produkter eller a1· 111aski11a och
varor eller produkter. Vidurc hii11andra i111·e111aricr. m·scdda ji"ir .11adig- .fhrs hit intiikt _l!ennm annan inkomstgivande am·iindning av jordbrukets
1·ara11dc bruk. eller 111· rillgtl11g11r som
iir liksriilldu diinned l'id bcriik11i11g a1· eller dess hiniiringars alstL'L invcnl<l1·iirde111i11sk11i11grn1·dri1g. Likaledes
ricr eller arbetspersonal. s;'1som
hiinji"ircs hit intiikt genom annan
kiirslor. uthyrning a\· dragare. mainkomstgi\'ande anviinclning av jordskiner o. d. Hit hiinji'irs iiwn viirdL't
brukets eller dess biniiringars alster.
a\' \·ad den skurrskr/dig<' dirc·kt hur
inventarier eller arbetspersonal, s[1tillgndo_l!jnrt sig av jordbrukl'ls eller
som kiirslor. uthyrning av dragare,
dess biniiringars avkastning fiir -.in.
maskiner och dylikt. I lit hii11/f"ircs sin familjs eller annan hush:"tllsmcdiiven v:irdet av vad skarrskrldig
h::ms riikning eller för avliining eller
liknande vederlag ilt personal. som
direkt tillgodogjort sig av jordbrukets eller dess biniiringars avkastinre har tillhört den skattskyldiges
ning för sin. sin familjs eller annan
hushilll. eller för fiiriidling t'lln fiirhrukning i riirelse. som /wr drivits av
hush{tllsmedlems riikning eller för
avlöning eller liknande vedalag {1t
den skattskyldige. eller för utgiiranpersonal, som icke tillhiirt den skattde a\· undantagsför111<"111er eller anskyldiges hush?tll. eller fiir förädling:
nan förpliktelse som ilar ;degat den
skattskyldige i fiirh;'tllande till ni'1gnn
eller förbrukning i riirelse. som drivits av den skattskyldige. eller för
som inre ilar tillhi·irt hans hu-;hi1ll.
utgörande av undantagsförm{111er eller annan förpliktelse som {lie gat den
skattskyldige i fiirhiillande till n:1gon
som icke tillhört hans hushäll.
Viirdet av sädan ny-, till- eller ombyggnad elh::r ;11111an cHirmcd jiimförlig
förhiittring som avses i punkt n andra stycket av anvisningarna till 22 ,,ch
som bekostats av arrendator eller annan nyttjanderiittshavare utgiir in Likt a\·
jordhruksfastighet för .iordägaren för beskattning.silr di\ nytt.janderiittsha\'arcns riitt till fastigheten upphört, om forhiittringen utk•rts under tid varunder
jordiigaren innehaft fastigheten. Intiiktcn beriiknas pa grun(h·;\l av tillg;111gens viirde vid tidpunkten for nytt_janderiittens upphiirandc till den del
tillg:lngen bekostats a\· nyttjanderiittsha\·arcn. Har nyttjanderiittsh;1\·arcn
..f.'1 Till

*

erhi1llit ersiittning av .iordiigarcn för fö1"h:ittringen. utgi\r crsiittningen intiikt
av jordbruksfastighet för nyttjandcriittsh;l\·aren.
St1dan gottgiirclse för utgift eller kostnad. som arbetsgi1·arc uppburit rr~1n

9

Senaste lydelse 1472:741.

Prop. 1980/81:68

2-17
Fiires/11ge11 lydc/sc

N111·aralllil' lydc/sc

J'L'llSiPns- l'ikr per..,llnabtifll'lse. riikna' so111 intiikt a\· j<1nlhruksfastighet. 11111
anlrag fiir <l\<ittning till ..,tiftebL'n medgi\·its vid heriikning il\ ilL'tt11intiikt a\·
.i• irdhru ksfast ighet.
Redovi,;ar arhcrsgi,·arc cnligr lagen om trygg;111dL' av (lL'11sio11surffisrdsc
111. 111. i ... in halilnsriikning en pllst Å\'satt till pensi11nn. iiga 2X ~ I 111lll11.
sjiitte-ni,1nde styckena mntsv;irande rilliimpning i fr:iga lllll jllrdhruksfastighct.
JO. 11 ' /:'rsiirr11i11g 111/ gmnd 111· .1k11de111. lill i/lfiikr 111· jordhmksfi1s1ighl'I riik11as r11d so111 i11/!r1a \'id an·11ti>n11km1<.; 1k1ilf a/IH'\ 11/\11111111/akr 1n·
il!r11/1mk.lfi1srigh<'f, i dm 111ii11 kii1w.1kiffin!).

sn111

sk11ffc hcn·u i11f/111i1

ri11g

111·

11111ski11l'r o<'h 1111dra fiir s/11-

dig1·11n1111/c /1r11k 111·snldu i111·1·111t1ria

diirnr /i'in(i/..r11d 1'gn11fr1111 i .11(i//1'f

l'll1'f' u1· 1i!lg1!11gar

/lirsd/rs,

1111·d dc11u 1·id /i('l'iik11i11g

1·11ri11111

hii11/iim rifl i111iik1111·

jl!rdhruk.1fi1.11igh<'I <'f/('I' i dl'11 111i/11
1•rsii1111i11gn1 clicsl

11101.1·1·1ir11r

.10111

1ir !ik11iilld11
111·

riird,·-

111i11.1k11ingsa1 ·drag.

silda11

.1k11rr,p/ik1ig i/lfiikl c'lla 111nl.\\'111w·
.1tida11 a1·dmgsgifl 0111ko.1·111wf, ri//..1·11
c'ir 111/ hiin.fi'jra fil/ 11ii11111do fiin·iir\'skiil/a.

till 22 ~
1.11 Till driftkostnader hiinfiirs liin clln liknande \'L'dnlag liks,1111
underhall i1t personal. som anviints för jordhrukL'I clkr dess hiniiringar:
undantagsfiirn1;mcr. pensioner. periodiska urhcralningar p;I grund ;11·
fiirnt1·arandc:.· anst:illning pit fostighetl'n: arrendea,·gift: a1giild. som hiinfiir
sig till fastigheten: riinta pii l<lllat kapital som nedlagts i fastigheten eller
anYiints fiir dess drift: kostnaLkr fiir inkiip a1· djur. utS:idt'. foder.
!o!i1dscl111cdcl och dylikt: ko~'1n;1dl'r fiir reparation nch undcrhtill a1· drifrhvggnadn. markanliiggningar nch im·entaricr: k1.>stnadcr fiir anliiggning a1· ny
sk1ig: kostnader fiir \'i1rd och underhitll a\· skng. si1snm fiirvaltning.
ht'\'akning. 1iig- och hyggnadsundcrh;.111. skvdLbdikning. skogsindelt1ing
m. m .. s;1111r vid skogs;JV\'Crkning ko'1nadn fiir' irkl'fs huggning. rillrcdning.
utdrivning. flllttning m. m.: kostnader f\ir fiirsiikring a\· pn,onal. byggnader. sk11g. griida. djur. fiirr;'td och inn·ntarier Slllll inte iir att hiinfiira till
personli!o! liisq!t'lldom. m. 111. Skall crsiittning f1ir a\yttrade skogsprnduktn
hclwndl;1s sPm cngi1ngsL'rs1ittning pi1 grund a1· allframtidsu1111L1teht· t.ifr
punkt .i trL'dje stycket a\· an\isningarna till .~:'i~). iir k1istnaderna fiir
a1·\'L'rkninge11 iillll<i att anse '><'Hll driftkllstnader i skngshrukct.
Till reparation och underh;·111 hiinförs 1·id tilliimpning a\· flirsta st\·cket
lwst11;1tkr fiir \i1d;in;i iindringsarhctcn pi1 el\onomib\'ggn;1d 'nm normalt kan
li> Scnasle Inkl.se 1 117:?:7~1.
11 Scn:"tc IHklsc l'J79:51lll.

Prop. 1980/81 :68
N111"t1ra11dc ll'del.w'

h'ircs/agm /n/c/sc

par:iknas i jnrdhrubdrifL s:1'l'lll upptag;imk :I\· nya ffin,tcr- L'lkr lli'irri'ippningar samt th"ltning av innerv;iggar eller inredning i samband med
t1111tfoponering av ekonomibyggnad. exempelvis i samha!ld med uml:iggning
av driften fr:ill en :mimalieproduktion till en annan ..i.tgiird som innehiir en
viisl'Iltliµ :indring a\' hy)!gnackn. sasnm n:ir ett djm,tall hy)!gs lllll fiir att i
stiillet anviindas för helt ann:1t ~indamiil. h:infiirs dnrk intL' till reparation orh
underhhll.
Sn111 dri/ikns111od skall anses ii1·m
a11.1kafli1ing och i11.1iirt11i11g ar .11ida11a
111msr11i11gsdera!jcr i skrdd1n1111 .10111
!tar 1 iirt!I' enda.11 från 1fri/fhrworss1·np11nk1. s/1so111 S/ll'Cil'llu 1!.'.irr11r.
luckor och karmar .fhr dessa. i11re
h1·grii11.rni11g.1Tiiggar fi'ir gas/iing 1·id
i11g1i11g11r nc!t rc.1tl'l'/lfgi/11g11r. /11fire11are och ri//!tiira11de fl'irdc/11i11gs/cd11111gar.
Urgi//,•r fiir inkiip lll'h plantering
Kosr11111/ för inkiip orh plantering
a1· triid od1 buskar fiir yrkcsrnihsi)!
:I\ t riid och buskar fiir yrkesmiissig
frukt- eller b;in1dling far dll'r den
frukt- eller biirndling far dll'r dL·n
skat1'kyldiµö eget ,·al dras a\·
·skattskyldiges eget 1al dr:!'; av
antingen i sin helhet det ar di/
antingen i sin helhet fi'ir det :ir
kos111c11frn 1tpfJkon1111i1 eller enligt
i11/.Jipcr l'llcr {li<mrcri11g<'ll hur iigr
rum L'licr g<'/10111 1ir/ig11 1·iird1'1J1i111/.:a1·skrivningsplan. Vid J'l1111e111il!, ll\'11i11g1111 ·drag.
\..'iird('111i11sk 11i11gs111 ·skril'l1i11g.fihdc/as ko.11111{(/ana t'ti cr1
ilr11gcr /1criik1111s enligt a1·skril'ningsanra/ 1ir ifli/jd .1111111 de i sin ftl'llll'f k1111
plan ri// 1·i.11 eroc1'11f .fi)r tlr riik1111r m·
dras 111· 1111da den 1idrr111d odlingen
11d/i11gc11s
a11skaf}i1i11g11·1irdl'. lh'riikberiiknas vara ekonomiskt all\·iincl11i11g1·n giir.1 ji·1)11 den ridf'llllkt rit/
har. f'öreskrifll'rna i punkt -I sjiitte
ud/i11g1·11 liar ,liirdig11iil/11. l'mcl'llfsrrcket skall till:impas.
s111s1'11 ji'ir l'iinh•111imk11i11gsm·dmg
hcstiims c.ficr dc11 rid odlingen hcriiknas \'ara ekPnnmiskt ~tnviindhar.
Fiircskriftcrna i punkt -I sjiitte och
s;1111111' srrckena skall tilliimpas.
V;irdct av fasti)!hetcns qma prndukll'r. som an1·iincls fi'ir fastiµhetens
fortsatta drift. fr1r foras av som driftkostnad men skall d{1 samtidigt tas upp
snm int:ikt.
Avdrag för al'siittnin).! till pensions- eller persPnalstiftclsc och kostnad för
pensionsfiirS:ikrinµ for ske enligt hesLimmelscrna om riirelsc i punkt 2 a\'
anvisningarna till 29 ~Redovisar arhdsgivare enligt lagen ( 1%7::'.' I) om trygµande a\' pensions-

Prop. 1980/81 :(18
N11rnn111dc /l'i/elsc
utfostelse m. m. i sin

fi'ircs/<1gl'll /n/clse
balansr:ik11in~

2 av anvisningarna till 2lJ

~

l'll pnsl ,\\·satt till pe11sionl'L iiger pu11kt
111nbvarande tilliimpning i fr;.1ga n111 jordbruks-

fostighet.
Skattskyldigs barn. som fyllt !(, f1r.
taxeras sj:il\·t fiir den inkomst a\·
;l!"bctl' pi1 fastighl'll'n som b:1rnl'I k:1n
ha haft i form a,· pc'ngar. naturafiirmimer eller annat. Lh,ck hiigst för
,·ad som motsvarar 111arknadsmiissigt vederlag for harnL'h arbetsinsab. Mo/1Tara11de /yfn1>11 far dra'> av
som driftkn..t11:1d. Fiir liin och undcrhiill till skattskyldigs barn. -;n111 ci
f,·llt 16 i1r. far :1nlrag intl' göras.
Lönen och underh[1llct skall di1 inte
heller tas upp som inkt1nl'it för barnet.

Skattskyldigs barn.

"''lll

har fyllt

16 :·1r. ta.xeras sj;il\-t fiir Lkn ink1>mst
;i1·

;irhL"le p:i L1stighl'IL'1l ..-.,im barnt't

kan ha haft i f.)rfl1 av pengar. naturafiirm<'1nt'r t'iln annat. dnck hii)!St fiir
v:1d s11111 mots\·arar marknadsmiissigt vetkrla)! fiir barnets arbL·hinsats. /k11 s/.:.w1skrldigcs /.:.11s111111/ for
111,·d 1110/.1Taral/{lc hcgrii11.1"11i11g dras
av som driflko>lnad. r1·1r \\in uch
unclerh:.111 till skathk1·ldig> barn . .;om
i111c liar fyll\ I h :·1r. fi1r avdrag in le
giiras. Uinen llL'h undcrh;"1llt:t skall
d{1 in\e heller tas upp "lllll inknm..t

f\ir barnet.
:iger motsqrande tilliimpning
Punkt 18 av anvisningarn:1 till 29
hetriiffande inkomst av jnrdhruksfastighel.
>. 1' l\oslnad fiir anskaffande a\·
_\. lflgi_fier frir anskaffande av
bvggnatf. som är beliigen pa faslighedrifihygg11ad som iir bcliigen p:'t fasttn och som iir a1·scrfd 1111 cllll"lllldas
tigheten. diiri inbegripet Jiir drificn
filr dnjic'll ifi'i/"\"1/n·s/.:.,"i{fw1. 11!/rundcr
hchii1·1igc1 ho1111dshrgg11adcr. dra1· av
inbq:ripe! hchiii·!ig hos1adrhrgg11ad.
genom t1rliga \"iirdcminskningsa\·dragl's av genom <'ll"liga viirdeminskdrag. A rdrugcl haiik1111s e111ig1 c1rningsavdrag. Fiir 1illfällig byggnad.
s/.:.ril"l1i11gsl'/1111 1il/ 1·iss /ll"Ol"l'/l/ fiir lir
rii/.:.1101 111· brgg1111dcns a11s/.:.a!}i1i11gssom är avsedd att anviindas endast
el\ f<'1tal {1r. ft1r dock a11ska_f.fi1i11gs1·iirdc. Berii/.:.11i11i.;l'll giirs .fi·t/11 clrn
kos111ade11 i ~in helhet dragu.1· .n· .fiir tid/>/111/.:.1 rlci bygg11c11fc'11 hur fi"ircligdel iir dii byggnaden anskaffades.
stiillts. l.fi·tlga 0111 c'll hvggnacl. som iir
avsedd att andndas endast ett fatal
{1r. fiir dnck C11/Skaf!i1i11gsulgi/i<'l"llcl i
sin hclhL'l dras m· det :1r d:1 byµgnaden anskaffadö.
Sorn för driften hehiil"lig hnstadsSom fiir driften behövlig b11stadst~yggnad anses dels hvggn:1d. som iir
byggnad anses de Is byggnad. snm iir
uppliiten till personal (persprwlhPuppl;'1ten till [lL'rson;d ( PL'f'nn;dhostad ). dels ock :igares eller brukares
stad). dels ock iigare> eller brukares
bnstadshyggnad. i den miin byggnahn!->tatbhy)!gnad. i den 111:111 byggnaden i111c representerar l'tt qiirre
den ej representerar etl stiirre viirde

*
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Prop. 1980/81 :(i8
Nurnrandc l.1dcl.1c

Fiircslugl'n !ydl'isc

:in som bd1iiys fiir j1.irdbruk elkr
skogsbruk a\' mots\'arande storkk.
J\ vdrag f:1r <'ilunda a\'se entbst s:I
stor clL I a\' v:irdeminskningen som
kan anses belöpa p<'1 hehiivlig
bostadsbyggnad. i'vkd ekonomibyggnad ;1\'ses annan drihhy)!gnad

l'iirdl' ;in ''"n bl'iHi1s t'tir jtirdhruk
el kr -,k,1gshruk ;11 nlllh\ ;tramk stllr-

:in hL)Stadsbyg)!nad.
I hyggn:1cls a11skt1/]i1i11g1kos11111d
inr1iknas ej ko.1111adc11 för st1dana
delar neh tillhehi.ir snm iiro siirski!t
a\'sedda att direkt tj:ina lwggnadrns
am;indning i driften. I enlighet h1irmed i11räk1111s ci i w1ska(Ji1i11gskn.1·1-

kk. ;\vdL1g Lir s;\Junda avse l'ntl<1st
s:'1 stor del a1· 1iirdL'l!linskningen Slllll
kan ansl's beliipa p;1 hl'hii1·lig
hnstadshyµgnad. :\kd ekllillllllihvggnad a1·ses annan driftlwggnad
:in host ;1dshyggnad.
I 1·11 byggnads lll1Ykt1.f./i1i11g1Tiirde
in r;i knas i1111· 111gifia fi'ir <1dana tk l;1 r
llch tillhchiir. S<lill lir a\''>l'dda all
dirL·kt t jii11;1 byµgn;1dL·ns all\ iindning
i driften I h',i;i;111u/si111·c111aricrl.
c11lighet hiir111l'd riiknus so111 hrgg-

1111dtiir cko11m11iln·gg1111d ko.1111t1t!j('ir

11ut!si111·1·111aricr

sådan 1i/lg1/11g som has. box l'iler

S(llll h;b. hnx elll'r spilta. h;isa1·skil-

spilta. basavskiljare. fodnb11rd. fodergrind. 1·attenknpp. spalt)!OI\'. utrustning f.:ir skr;1p- oeh s1·:imutgiidsling med tillhörande urinbrunn elll'r
gödselbch:illarl'. giidselstad. mjiilkningsanliiggning. kylbass1ing. pump.
sadan ledning fiir elektrisk stri'>m.
\'atten eller al'iopp som :ir avsedd för
driften eller fliikt eller 1·entilationsannrclning. I h1·gg11t1t!s 11nskaf.fi1i11gs-

torkan!:iggning. fast transpnru:ir.
hiss eller liknande. o:irl'nHlt inriikansk11./f11i11gsk osf 11l11lc11 fiir
nas
byggnad kos1111ulc11 p;r s1/t!a11 t111ortl11i11g .10111 iir 11ö;/1·iindig för hyg_t:naclens allmänna användning. <1som
ledning för vatten. avlopp. ekktrisk
striim eller gas och annan liknande

jarL'. ftJderhPrd. lndergrind. vatlenktlpp. spaltgoh'. utrustning fi'ir
skrap- nd1 S\'iimutgiid-.ling med tillhiirande urinbrunn elkr gödsclhchi'1llare. giidsl'lstad. mjiilkningsanliiggning. b'lhass1ing. pump. s;1dan
ledning för ekktrisk -,1rii111. \'atll'n
eller a\·lopp stim itr a\·scdd fiir driften l'iler fliikt elkr 1·entilatillnsan<''rdning. So/// h1',i;g1111clsi111·c11111ria
riiknus ock.stl s1it!111111 1illi;li11gar som
silu- eller torkanl:iggning. fast tr;1nspnrtiir. hiss elil'r liknande. lhremnt
imiiknas i 1111sk11ffi1i11g.1Tiirt!c1 fiir ,·11
hyggn:1d 11/gificr fiir s.lclunu a11ord11i11gar s11m 1ir 11iid1·1i11di1!.11 fiir lwggnaden-, allmilllna andndning. <1'>!llll
ledning f..ir "alten. avlopp. eil'ktri~k
striilll clln gas tJch annan liknandl'
a 111 mln i Il)!. .·I mk uffi1i11g.11 ·ii rcl1 ·1 fiir

anordning.

<'Il

kos11111d i11riik11a.1· ej lie/la kos111t1tlc11

för s1id1111 1il/gå11g som o;ilo- eller

sticla1111

1il!gt111g11r

/('(/11i11g .\'(}/// 1ir 11\'.10/dfiir s1friil c11

/,ygg11at!s a111·ii11cl11i11g i clrijic11 so111
/1ri;g11t1cl1·111

f~ird1•/u.1

,tl/111,·i1111d

u111·,·i11d11i11g

111!'//,111 f,rgi;!lllllsi111·c11111ri1·r

och ''·'"i;g1111t!n1 i .ti'irlllil/1111d1· 1ill '111r
\'/OT

tf1•/

l/\'

/ctf11i11gl'!l

SO/Il

l/iilltl/'

Prop. 1980/81 :68

2:'i I

l\'11rnra11dc lyddsl'

fi"ire.1/c1g1'1/ /_r,kls<'
drifil'll ff.\f!i'kti1·1· h1·gl',lllllfc·11s ctffllliilll/(/ 11111·ii11d11i11g. l.cd11i11g1·11 skall

dock i

.1i11

hclhl'l hii11/iiru.1· 1iff

/1.1·gg-

1111clsi111'c'llfll ria cl/11 111g i/icmc1.fi ir /cd11 ing<'n

1111s1'.1

till 111i/l\'t tre j/iirdc·dclur k1111
hiinfi!r/iga 1i// clri/i1·11.

( 1111

111gi//1·1m1 pir /,•c/11i11gm fil/ 111i11s1

Il'<'

Jjc'irclcdc/<1r k1111 1111scs hii11_f('ir/ig11 1il/
/lrgg11ad1·11s

11//111ii111111 c1111·ii11d11i11g

sk<1/I !t·d11i11g<'11 i sin '11·/hcr hci11/hrw
1ill hrr..:g11c1dc11.

I frhga om tillg1/11g .Jiir 1·i/k('//
s1rckcf ei i11riik11<1.1· i 1111.1k11f.fi1i11gs-

I rr;1,l!a Plll hrgi;1111clsi111·1·111c1ricr
till;impas de _/i'irc'skrilic'r \(1//1 L'lliigt
punkt :'i giil/a fi•r maskim:r nd1

k11s11111cl fC'ir bygg11<1d('// n'/fii111/Jc1s i

<111clrc1 Jiir s111digl'11rc111dc bruk 11ned-

s1ii//1'/ _f/ireskri/iema ~·nligt punkt :'i

11'1

1111.1·k11/fi1illfj.Skos//111d

<'nli,r..:f

frc·dic·

i111·c 11t;1ril'r.

0111 l'iirdcmi11sknings1n·drc1g fiir ma-

skiner och inventarier.
Av punkt 4 tredje stwket framg;·ir
att vissa ledningar. so111 hör<1 1ill
marken. hiinfnras fil/ an'kril'nings1111derl11ge1 fiir byggnad.

Av punkt 4 tredje stycke'! framg;'ir
att 111gificr Ji'ir 1·issa till 11111rkm
hiiruntlc kdningar i11riik11os i 011.1k11/)i1i11gll'iirclc1 fiir 1•11 hvggnad.

il !'drag .för ärlig 1·iirc/c111i11.1k11i11g
m· byggnad bcräk11c1s l'll!ig1 11l'skri1·11i11gsp/1111rill1·iss /!rocc111 ai· hrggnacfrns a11skaf)i1i11gskos1nad. Rrggnacls
a11skajji1ingskos111ad /Jaiik1111s c11/ig1
fc)/jandc.

Har byggnad 11ppförts under 1id
1·11r1111dcr iigar<'n

i1111ch11fi fi1s1ig/JC1c11.

Har

<'Il

byggnad uppliirts 111· drn
iir hl'µgnatkn .. ; 011-

skomkrldig1'.

är hvggnadens a11ska/ji1i11gsk11111wcl

skaffi1i11g~1·1'ircf1·

ägarens koslllada för uppförande ;1v

utgi/icr frir uppförande av byggna-

byggnaden. Till a11skaf.//1i11gskos11w-

den. Till 11111·k11/}i1i11~.1Tiird1•1 hii11//in
iin'n 11rgi/icr liir till- din ornhyµgnad ~amt viirde av hy_l!µnad s"m
enligt p11nkt 4 andril stycket a1·
anl'isni11g;1rna till 21 ~ 11tgör intiikt
;1v jnrdhruksfastighct li1r jnrd;igarcn. liar l'll hr.~L:1111t! /i'iniirl'clf.1·

dc11 hiinfiJr('S Iiven kosr1111d för till-

elll'r ombvggnad samt \ iirde it\'
byggnad som enligt punkt 4 andra
stycket a1· anvisningarna till 21 ~
utgiir intiikt al' jordhruhfastighet
för jord;igarcn. l !ar l>chrggd (as1ig-

dl'11 skc1ffskddign

lll't fiil'l'iirrn/.1 gmo111 kiip. hrlc' eller

ge11n111 kii/•. "-'It' clltT tliin11l',/ ic'i111-

1koll pa

ji'ir/ig1 /i)11g . .1k11/I iil'!l 1·c•rklig11 11tgi(.

siirskilda hvggnadl'f l'lkr byggnads-

1c11 11/giiru 1111.1kc1tfi1in!.!,.11·iird1·1. I Iar

där1111·t! jiimfi'irligf fång.

Prop. 1980/81:68
N111·11n111de il'llclsc

Fiire.1/11ge11 /ycldsc

he,t:ind m1.1cs hc/iip11 se/ .\lor del

111·

In gg1111cll'r ffn·\·ii n :1ts

1i/l.111111111u11.1

1111.1k11/'!/1i11g1ko1111111/
f11stigl1c11·11.1
'um det \'id fastighetstaxcri11gL'il

llll'd cfrn 1J1c1rk f'd

faslst;illda eller med tilliimpning hiirav heriiknadc· viirdL'I av skilda byggnader L'lkr byggnadsbest:·111d l>or111·11

Ji1s1igh<'IC11 />l'iii/•11 p:1 siirskilda hygg11adL'r L·lkr hYg,l!n;1dshest:1nd som
dl'! vid fastighl'lstaxningi:n f;1,tst:ill-

ji·i/11 1·iiri/1·

da L'lkr med tilliimpning hfir:1\'
hL'riiknade \ :·irdl't av ,kild:i hl'g).!na-

111·

fastighetens

lircrl>rggnad ulgi1r a\·
hela

tawringsv:irde.

Vad som L'llligt denna hcriiknin):!
:111ses bL'iiipa pii h1',r,g11<1ila 11r/c1.1·rig-

hcu•11s 1111skalfi1i11gskosr1111d i1111c'.fi11111r iil·m .11/dc111 rillgcing .f/'ir 1·i/kc11
kos11111de11 l'nligl trcd,1e -,tvckct <'i
skall inriiknas i c111.1k11/}/1i11gsko.111wcl
ji'ir hrgg1111d. l\us111aclc11 fiir 1illgti11g
111· 1111 111·sc1r s/11g skall s1i/c•d<'.1 an:.ik-

1·i/kc1

c111s1•s sci stor tid

cll'

dl' är fll'liigna,
1·c·da/11g1·r Jl'ir

dl'r l'iln hy).!gnadshöt:'1ml 111,l!iir a\·
fastighi:tcns

lwla

taxeringsl'iink.

\'ad '"m enligt denna hL·r;ikning
anses hi:liipa pi1 hyggnadn kc111 ii1·c·11
i1111t:fi1l/c1 hrgg1111d1i111·c11111ria. Vc·dafagcr

.fi'ir

hrgg1111dsi111·1·111c1rier

skall avrfikn:1s. varefter u11skc1{(11i11g.1Tiird1·r fiir h\'ggnadcr aluiffs.

nas. varefter 111·sk1fr11i11.r.1·11111/a/11g

Dd sammanlagda 1111.1·kaf.l/1i11g.1Tiir-

för bvggnader crhällcs. Det s:1m111 ·skri 1·11 i11gs11111/i·r/11g1·1
man lagda

dc1 fiir bvggn:1derna Lir jfimkas om
den del a\· 1·,·clal11g1·1 //irfi1.11igft1'll'll

för byggnaderna f:lr j:imkas om den
del a\' .fi1sriglll'lrn.1 1111sk11/}/1i11gskns1-

som enligt dc111111 l>eriikning inte
anses heliipa p:'1 byg).!nadcrna jiimll'

som inte anst:s heliipa p:·1 bygg-

h1·gg1111clsil/\ ·c·11111ricr \·is:1s mera avsc-

naderna jämte 11.rss a11gi1·11111illgci11g11r vis:1s mera avseviirt iivn- eller
understiga viirdet a\' mark. \'iixande
skog. naturtillg:'1ngar. siirskilda fiir111:\ner m. m. som fiirviinats. I-far
hchrggdJi1s1ighc1fiin·iin·111s pil 111111111

v:irt ii\·er- t'ikr understiga vfirdet a\'
mark. \'iixande skog. naturtill,!!:'111,l!ar. siirskilda fiirm:incr m. m. s11111
ft11 r fii n·ii 1Ta t'. I !Cl r elen sk Clltskrld igc
l'ifl'r 11tlgo11. sn111 sttir fto110111 11iirc1.
1·id111gi1cltgiirderf~·;,.1111 ci<'!I skillr.1k1·/dig1' skall k111111c1 riffgocloriik1111 sig <'Il
hiigrc 1111.1kc11}/1i11g11·iiri/,· ii11 so111

11111/

särr iin p•110111 kiif'· /n·11· c/la diinncd
jli111ji.'ir/ig1 Jilng. giilla ji'ir /1,•rtik11i11g
111· m·1·kri\'lli11g1·11111frrf11g1·1 fi'ir b1',r.g1111d1·11 p1111k1 3 h si.1111 strckcr m·
11m·is11i11gc1n111 till 29
delar.

~

i 1illii111f'lig11

.1-r111•s

ri111figr ndr kc111 det 111//11s 1111

cle1111 har .1k,·11/i'ir11111/r 111/go11111· dem
hl'rc·d11 ol>chiirii; Ji'im11/11 i besk11rr11i11g.1111-.1c'<'lldt',

skall 1111sk11/.f/1i11gs-

1·iird1•/ i skiilir. 111c/11 fii111k11s.
f-111r en i111·,.,1·1eri11g.1/f J/11/ l'. d. l'ffcr
s1111shidmg 111gits
11111prdk /i'ir
a11.1·k111.fl1i11g 111· 1•11 /Jrgi;1111d 1kaff .mm
1111skalfl1inr,s1·iirdl'_fi'ir hrgg11c1drn 1111ses drn 1·aklig11 tlfgifil'll fiir hr(.!g1111dc11 1J1i11.1k111/ 111ed der ic111s1J1·<ik111g11a
hd<lf'f't'I.

Prop. 1980/81 :68
Fiircs/agcn lyd<'lse
1)1·1Tt;<ir 1'11 h\'ggnarl 1i/I 1·11 111·
ii,i.:11n· pii

(/l/llllf

siill c'i11 g1.'llOl/I kil/I.

h111· ,·/ler diim1,·d fii111/i'1rfii.:1 !ii11g. /i'1r
cil'11 nn· ii.i.:111'<'11 .i.:i>ru cle 1·iir.!1•111i11sk11ini.:s111·drni; f'ii h1',i;i.:11e1c/1'11 sn111 sk11!-

i<' hu 1il!kt1111111i1 elen fi'irr1· iigur1·11 t1111
c/1•11111• /i1!'ffim111cl1· 1!111/t' iigt h1·gi,:1111cl1·11. \-'i1cl 11rss .\'clgts giillcr t11-ks1/ 1>111
('// 111t1d<'i'/'t1!11g 1·/11•r

<'Il

ii1-.·rt11_i.:1111d1·

_/iirc11i11g iil'l'r/111· <'Il /1r.i.:i.:11at! //·1/11 1·11

dnt/l'rl>olag cllt'I' 1'11 ii I'1'1-l1i1c111d1• ff'ir, ·11i11g i·id s1idt111 f/1sio11. so111 ann· i

s .1' 3 1110111.

_1

Proccnh<tl.,l'll fiir riir,/c111i11sk11i11g

Pr11ce·11(.>;;1t.,e11

fiir

1-.·ird1•111i111-k-

1

11i11g1a1·,/mg i fr:.t).!a '11n 1·11 h1·!-!g11:1d

der a1 olika slag ansö k111111a 11t111·tt-

l•nl1i1111 me·d h:i11s\'ll till de•n tid
1 :1rn11dn h1·g).'.n;1der :11 lllil;a slag

frit!-!a om hygg11;1d /ln1ii1111111'.\' llle·d
hii11s~·11 till de·n tid 1;1rundn byggna-

:111

anse'' kunna utn~ ltja,. D:i11 id skull
he·aktas :i1·en ,:idana 1Hn-i;i11dighe•!cr

hygg1111ds a111 :indnill).!st id kan 1111/u-

s1>m att />1-_t',,!.!.ll<1drn.1 :111v:indningstid

gas komma att ri\na infhtamk a1·

kan 11111111 komma att riina i11fht:111de
a1· fr:1111tida ratinn:tli-;ning:ir. t.:k-

jas.

lhn·id skolo

sitdana

hc;ikta' :i\'e'll

ornst:indi!-!h<:te·r

som

framtida
ration;tlisning:1r.
tt'knikcns 11!\'t'L'kling. nml:iggning a1·

niken.., ut1·eckling. <>ml:ig).!ning al'

1·crksa111:1ct Pch liknande fiirh:tlLtn-

\'erksamhct 11i.:h liknande· f1Hh:tllan-

den. l-l<tr hyg!!nad uppfiirts a1· 11ytt-

dc11. Har c11 byggnad uppfiirts

janckriittsha\';1rc och :ir iPrd:igare·n
ickl'
('nii!!l 111·ttj;11Hkr:ittsa\'takt

111·tt jan<kriittshavarL' och :ir jnrdiigarcn i1111· enligt 11yttj<111der:ittsa1t:1kt
skvldig att 1id ll\'ttp1H.kr:1ttstidens
utg:ing l'lkr a1·1;tlets 11pphiira11de
li>'<I hl'ggnadc·n. 'k:tll <irskild h:inS\'tl tas till detta fiirh~tl\:111de.
Sbttsklldig fi1r i frag:1 <>111 ekonllmih\'ggnad <'l'l1 pe'l"..,nn:tlh"'tad giira
;11'(\ rag i nnm ;11·,k ri1·ning ... pl:1ne·11

skl'idig att 1·id nyttjandn:ithtidc11>
11tgiing clln avtalets llJ'phi1rande·
li\sa hyggnade·n. skall si1rskild h:insyn tagos till detta ff1rh:·t11:1mk.
Skathkyldig far i fr:tga (•lll ckonnmihvggnad och perso11:tlbo,1;1d g1ira
avdrag innm a\'skri\'ningsplanen itrliga \'iirdclllin>kning,av-

;11

1·11

111ii1·r·r

11to//l 111nl i1rlig;11 iirdemin,knill).!>a1·-

drag - mcd I ll procent a\' den i

dr;1!! - med 11 I l'l"lll'e·nt al' de ;iti
pl:inen 11ppt:1g11;1 11tt:i!t1T1111 r.-·,,. nv-.

plane·n 11ppla!!na ko.1tnadc11 fi•r nv-.
till- elln oml,\'ggnad .. ·\ 1·drngct fi'.irclclos

med 2 pn >ce·nt 1111c/1•r 1·or1 nch

till- e·lkr 11111'11).!gnad

lf'ri111iir111·-

clrag.1. l'ri111iiru1'<irug1·1111cd!.',1'1· 111cd 2

ert a1· clc lhrsta fi·m />eska1111i11i:11il-.·11

prPe'L'nt jlir "//' r:ik11:1t fw11 c/1•11 tid-

r:iknat //·1/11 o"h ///<'cl c/1·1 <ir tb kt11'/1111de11 nedlagts. ( h"c·r/fiu·.1 h1·gg11:1-

/'llllkt di1 />ll!,!.',ll11i/rn

dll'I' den 1ill-

cllcr 11111/1_\'.!.',,!.',t/,1 clc/1·11 111· l1rgg11atf,:11

Prop. 1980/81 :68
,\'111·11rc111ilc lrdt'/sc

Fiire.1!11ge11 lyddse

den innlll ,/,·1111111idn'!11d. fitr .!01111·1·

har 1;irdigs1iil/ts. Fiil'l'iirrns l'~'g.)-!n;1dc·n 111· en nr iigur~', f:ir .!1•11111• tillgt>-

1igar,·11 f'<i 11101.11·ar1111d1· siill till!.!11d11gi\r;1 sig. dL· m·dmg s11m ii1crstndu fi1r
i.i 1·1•rl.itar,·11.
Utr;1ng.er;1s ,·/la 11cd1frn l'kn110lllii1ygg11ud 1·//..,- /><'l"Sri//rilhns!ad, f:"1r

lh1g1ira sig de 11ri111iin11·drag -,om
iilr'l'll<ir for dn1 /(irrc 1ig11rc11.

l itrangnas c11 drifihr,i.:g1111d. fi1r
a1·drag giirr1.1 ftir 1·ad sum ;.11L'rsti1r

anlr;1i:: 1k1• fiir 1ad 'l'lll ;Herst:°1r
11av-;kri\et a1· r111.1·k11_!l/1i11g1ko1t11t1-

oa1·,kri\'c'l av a11.1k11fl/1i11g.11·iirc/,·1 i

dc11. i den 111;111 hcl<1ppct il1·n,;ti)!L'r

'-<1111

den 111an hcloppl'l (1\'erstiger 1·ad
~1\·\·ttring.

inflv!L'r g.c1wm

1·ad -;nm inf'h'tcr g.L'll•llll a\\llring a1

f>rgg1111d111111taial

hrgi:1111d1'/11r11crir·/ clkr dylikt i -.;11n-

med utrang.L'ringL'll.

1·.

av

d. i sa111hand

h;111d lllL'd utr;111gc·ri11.l!L'll 1·!/cr ri1·11i11gi'11.

-1. '·'

~osr1111.!

fi1r ;111skafL111dc'

;11'

-1.

lJr.~if/,·r

fi\r ;111sbffandc ;1v

<'Il

111ark;111lii12gni11g p;1 jt1rdhrubf;1stil!-

11i;1rbnliiµg11ing. p:'t 1·11 j.. rdhrukslas-

hct. vilken anli1g.g.11ing. ;ir ;11·sL·dd f1ir

tiglwt. 1ilh·n anliigg.ni11g iir ;11-;L·dd

drit!L'n i fiir1:in·,1.;:i11a11. dr<t.t:<'S a1·

for driftl'n i fiirviin>k:illan. dn11· a\·

gcll•Hll

!2L'n11111

;1rliga 1iirdcminskni11gq1·-

i1rliga 1·iirdc·111i11sk11inµ,a1-

dr;1g. :\\'liraµ 1111·dt;il't's, 11111

•'i ;111na1

dr;1µ ..\ \'llr;ig. 111,·dges.

följer al' andra L'lkr s,i;itlL'

st1r~l'l

fiil jc·r ;11· andra clkr sjiitk -.tvrkl'l.

L'llda-;t

kir

\rtrlr111

ko.rn111d

><1111

11m i1111· ;11111a\

c'ndast fiir s1id1111<1 111gifir'I' 'n111 /111r

he,;tritts a1· LiL'll skattskvldiµL' sjiiil

bestritts a1· dL'll -.kattskyldigL' s1iii1·

11rh endast ,1m /.:.o.1·11uulc·11 ;1\·scr arhc1,· ,;11111 u\fi1rh under tid d;i han ;ig.t

'1l'11 endast 0111 111gi/icm11 a\·,L·r 11rhr•l<'ll s11111/111r111filrts umkr tid d;1 h;1n

\ 'iird1•111i11s/.:.11ill!:.s111·fasti!!hc'lc'n.
dr11g 111cdgi1·,·s ick1· fi'ir l'l'f'<tr,11in11

hur iiµt faqighc·tcn. ,·\ 1·dn1.l!.1'/ ha1ikllll.I cnligt l/l·.1kril'l1i11g.1p/r111 fil! /li

elll'I' 1111rlerliril/. Fiir 1il//l'illig 1111/iigg11i11g. slllll ;'ir ;11·sedd att anviindas
c11d;1'1 ett f;1tal i1r. f;ir 1111sk11f)/1i11.i:skos111,ufl'11 i sin hclh~t dmg,1s ;?1· /i'ir
det ;ir d;1 ;111lii,L'.gning.cn ;111,;k;t!-

1"·,1l't'111 /i'ir rir riik111u <Il' ,1111k,1tr
11i11,t:.1Tr'irr/,·1 111· !iic/.:.dikc ocli 1ill 5
1•rr1c1'llf fl'ir i1r riil\11<1/ 111· Il'<' ljiircledclrll' r11· tlll.IÅ<1/./11i11g1·1·iirr/c•1 t/I' r111drn

lades.

,i:,in

llllll·f..:c111/c'i.~g11i11gt1r.

lkriik11i11gc11

ti·1i11 .!1·11 1idf'111lkl dll 1111higg11i11g,·11 ht1r/iirdig11,ill1.1. //r,)gl/ 01111·11
anLiggninµ. ,,.,lll iir ;1Y-<cdd att an\·iindas

l'Illbq dl

L'ttal ar. for dock

c111skt11/11i11g1·111,r.:i/icmr1 i sin helhL'1
dr111 ;11 det ;1r d;1 anl:iggninµcn
;1 nsk a IT:1tks.

I 111u1k1111liigt;11i11gs 1111sk111F11ini:1k111·11111rl i11riik11t11 ko1·111t1rln1 .fiir

Till 1111nk11111ligl!,11i11g hiin/iin ';1dant nwrkarl1L'tc s11m hd1in·, fi1r att

<1dant 111arka1 hl'tL' S<'Ill hL·hiil's fiir

111;1rh·11 skall g<'ir;1-, plan l'lkr List.

Prop. 1980/81 :68
N111·ara11cle lyddsc

Fiires/11gt'11 lr1i<'l1<'

att markl'Il 'kall glir;1s pL111 dkr List.
sasnm riijning. schaktnin):! L'iln ri\·-

s:is1•n1 r11jninl!. ,,·h:iktning L'ikr 1wni11µ. a\· h\):!g11;1d clkr a1111;1! ..,,,m

ning a\' b\'ggn;1d L'lkr annat '"m
tidigare funnits p:i ListighL'kn. \ 'i.!11,.,. i11riik11111 i 1111.1k11(111i11gsko.1/1111dc11

tidil!;1rL· hc1r funnits pa lastighl'lcn.
Till lllilrk111tl1i~g11i11g li1i11Ji'irs od.11i
J.;iirpl:in. p;irkcrinµ.spl;ih , .. d .. liid-

ko.1111uc/,·11 .Jl'ir ki'1rpl;1n. parkL'rings-

dik<'. lif'f'<'f di/,,·. i11rnl/11i11g1- "clt

plats 1•//cr drlikr. Till 1111.1k11/)i1i11g.1-

1·11111·11111·/,•1/11i11g1:1;·;r1'/11g. 11111rk- ,•//,.,.

ko.111111clc11 hii11/iirc.1 :i\'etl viirdl' ;1\

skc•g.ll'<i~

111;1rk;1nl:iggning som L"nligt punkt -I
;indra s(Vc'KL'l a\· anvisningarna till

11i11!,!11·i1rd,·1/i'ir11111rk<111/iigg11i11~

~I ~

ninµ. . . nm L'11liµ.1 p1111k1 -I :indr:1 '1vt:kl'l a\· an\ io;11ing;1rn;1 till ~I ~ utg1ir
int;dd ;11· j11rd'1r11k..,f;1>;tighct f,'ir

ul,l!iir intiikt :1\· inrdhr11k ..,f;1slig-

lwt fllr j11rdiigarcn.

l'ilcr hm1111. Till 11111kc1//'-

fi'in ii\'c'll ,-;irdd a\'

j11rdiig;1rL·n. I

1·11

ltiin-

marbnl;'igg-

11111k111Ji1i11~1T{irci1'1

/i)r

i11r<ik1111.1 tllt:i!i<'I' .fi'ir i.11ci11d1ii111111dc

och 01111iig~11i11.~ <ff c/f fiinlf c111/11g1
tiiddik<'. f liil'/...dik,· i11h<"i:ri11s 1iid1
,11-/1'/'l' i dirc·k1 1111s/11111i11,t: till <'Il
tiicÅ ,/ik,·.
lhir1•111of i11riik11<1.1 1'i i 11111k11/(
11i11g1korn111cln: f/ir 11111r/...,111higg11i11g
ko.1111adc11 .fiir 111wrcl11i11g '-"lll i1r
11\'scdd all ;1m·ii11d;1s tills:11nm:111'
med vi~sa 111;1skinL·r t'iln andra
inventarier 1 drifkn. l'.\empc·h·i-;
ut;mfi\r djurstall hL'l:ig..:n g.iidsc\b;hsiing. urinbrunn c'llL·r liknande anllrdning eller kdning fiir qttcn.
;1vlopp. L·ll'ktrisk >rr1'i111. !-'.:" L'iin
annat. Ei lie/la i11riik11,11 /,o.1·111111lc11
/i')r ... 1:ing,cl nch annan jiimfi>rli):!
a\'spiirrningsannrdning.. I fi"C1g11 0111
.11icl1111c1 ri//glingar gii//a _/i'irc·skrif/a1111
i /'1111/...I 5

11111

11i11g

1111nki11cr och i111·,·11111ria.

111·

a1·dmg /iir 1·cirdc111im/...-

Till lll<l/'k<111/ii..;g11i11g hii11/iirs inte
.1,/i/<11111 c111ord11i11gc1r S<'l11 :ir 1/l'.l<'clc/11
att an\';indas tillsa111111;111s lllL'd viso;a
m;1o;ki11n L· I lc r ;111dr;i fi.r swdig 1·t1rt111cli' /1mk i11·s,·cld11 inwntarin i drifll'n
(11111rki111·1'11l11riaJ. f {'{{/iglt<'I hiinll<'cl
/1ii11(1'irs ull 111urlii111·c1//111"il'r cxc111-

pc•l\'is s1idc111 1111nrd11i11g s11111 _l!lidsclha><i11g.1e11111·ir hL·lii_l!L'n 11t;1nf<1r dj11r.st:ill. 11ri11hr111111 L·ill'r likn:indt· :i111•rd11ing elkr lnlning fiir \':t!tl'll.
a\'111pp. L'ic'ktrisk stri.1111. gas elkr
a1111;1t. Fil/ 11111rki111·1·11t<l/'i<'f' !11i11/iin
ockslt s!iingscl och annan iiimkirlig
a1·s11iirrni11g ..,:i Il< <rdni ng.
,·\ 11ska/(
11i11g.\'\'1.irdc1 .tiir

l'll /cc/11i11~

.111111 c'ir

i.t'd11i11g 10111 ,,,) 1<111111111 Ji111i.l'.hcr

m·1cdd /i'ir s1/1·ii/ dt'll /'<i fo.11ip./11'l<'ll

rili11i1r .11i1·ii/ en byggnads allm:inna
;111viindni11g so111 ,/,·11 i/~·i1T(i1T.1/...,'i//1111

/>cdril'llll 1·ak.111111'1e1n1 .10111 L'll lwggnatb :ilJ111;11111a an,·:indning fi'irc/c'/11s

hcdril'l1c1 l'1Tk.1m11h1·1c11 /iir i fi·1ig11 0111

111c//1111 11111rki111"<'lllarit'r n,·/i /1rgg11u-

!ic/11('(

,/,·11 i /1irh1///,11{(/c 1i// h11r stor d,·/ 111·

h1·h11111//111 1•11/ig1 !'1',t;f!'rlill /iir 111111kiIH'r och i111·,·111ari<'r. 0111 ko.1111<1dc11

/1·rl11i11g1·11.1n1111jii11<1r rim f''i li1s1ighc-

1·1in/1·111i11.1k11i11grn1·dmg i

.1i11

1c11 ht'dri1·1111 l'<Tksw11'1t'l<'ll 1'<'.l/i<'kli-

Prop. 1980/81 :68
fi'ircs/11g1·11 !rdelsc

N111'llrw11it· lrdl'lse
j;ir l1·d11i11.L'.l'll till 111i11st tr1' filird1·rl<·/,11·

1'1' /i_\',!!,_('.llrl./('I/\ 111/1111illll1/ 1/lll'(i11c/-

/..r111 11111<'1 /1r.i11/i'ir/ig till d1·11 1·1•rbr1111-

ll/".L'..

/ir·t 10111 h1•ilri1·n i Fi1Tri1T.1kii/lr111.

fi,•/!IC't lui11fiir111 tif( 11111rki111·,·11trt/'/1'/'

I 'id <il'I 1111n·ti11rl11 _/i'irl1rillll11d1·t skllll

11111 111gi(1t·m,1 /iir /,·c/11i11g,·11 tt!f 111i11.1·1

/i,•/11 kr>.1//1t1rl1·11 /i"ir /,·i/11i11gr·11 i11riik-

t/"I' lf1irrln/,·f11r k1111 1/1/11'.1 hl111/iirligr1

11r1s

i11/.\/..11_lii1i11g1/..nst11r1rl<'11

f/"ir

L1·.l11i11g1·11 skull .l11rk i si11

rill r/1·11 /'Il /1111ighcl<'I/ h1·1/ri1·11r1 1·1·rk.1'1llllh1·1.·11. ( l111 llU!,i_//,'1'11rt till 111i11.1f fl"I'

hrgg11oclr·11.

fjiird1·cldr11· /"111 <111.l•'I hli11/iir/ig11 till
h1".t:g11ad1•11s 11/f111ti1111" a111·/111c/11i11g
1f.11/f lr·d11i11g<'!l i sin /i('//i,·t /i(i11/iirr11

rit/ /n·gg11<1dc11.
:\ 1·druL'. /iir i1rlit: 1·rirclc111i11.1k11i11g
rll r1icktli/..c· /iarik11111· 1·1ilir:r 11nkri1·-

11i11g.1p/o11 1ill /!J /lf'fi<'<'ll/ r11· r111.1kr1/I,,-;.-1;,fikr i11/1,·grilli!l.L'.lh<ll//l1iL/1'/I.
/>1'.1" l(i.·kt 111·/11/'f' i c/fffkl 1/ll.lflllllillt:

I ti·,igrt ""' 111r1rki111·,·111r1ria u//ii111/''11 dr· frlrr·1411fia111111 ,·1tli!.',l /'1111/,,/ 5
!:(i/f,•r /iir 111r1.1ki111'1" ,,,11 r111dm /iir
11r1clil!,1·11rr111dr· /Jr11/.. rll'li'tldr1

1-frtr r·11 i111·,•.11cri11g1/i111rl ,._ cl. 1·/fr'r

rill tlidclik1·. I r1111·t.r1!/i1ini:1k11st11r1dc11

/i/r

i11rli/..11c11

i;-,,.

k11s/11ll.!m

illl't'lllr/-

ril'I".
\/(/(S/>irfrng

/<l,L'.il1·

rll/\"fll"lik

/iir

1/l'

11111k.al//1in!.', 11r 1•11 11111rk1111/ii!.',g11i11g

lji·ugu 11111111111111111111rk<111l1i1.;g11i11r:.

11111rkr111fiigg11in!.',1'1/ 1111s1·.1 de11 1·,·rk/i-

i11i/11tlsii11u11clc nr/i rm1/lir:r.:11inL'.

1k111/

/iiml 11//lllgr tridclik<'.

sciso111 ii/>/>i't dike, i111·,t!/11i11g1- 01·/i

!.',ll

1·rt1tct1r11kd11i11gs/iif't'htg. mark- clla

111imkr1rl

.1k.og1Tiig

ell<'r

!>n11111.

hcrii/..11111

11111kr1//i1i11g1Tiiu/r· /iir

10111

111!!,i/11·11 /iir 11111rk1111/riL'.,L'.lli11gm
111,·rl

det

ia11.1/>1"1ikrr1r.:1111

"'''"/'/.>('/ .

111·dwgct 1·111ig1111·sk1fr11i11g1plo11till5
{'TllC('fll

clrlig1·11

c11·

ett h1•!111'!' so111

111ot.11·mw· ll"l' fjiirclcdc!ur

lll

1111s/..u/!'-

11i11gsk.11.111111.!<'11.
(hnµ;ir fa-,ti,l!hc·t till 111 iigare pa

(herg;ir <'Il fastigltl'l till <'Il 111

a1111;1t s:'itt ;in ,l!L'll<l\11 k1'ip. h11e din

;"1g;1\'L' p;1 ;\1\11;11 ,.;;itf i111 _!!L'IHllll k\"1p.

cbi'ill<:d ja111fiir\igt 1;111,l!. Lir den nye

hvlL' L'lkr d;irllled j;1111f,irli,l!t f;1110'-.

i1g:1ren <1111i11lll de viirdeminskni110'-'-

Lir dL'll 11yL· <1g<1r<.'.11 glirr1 de ,;irde-

;i1·dr;1g

.'-!llll

mi11-;k11i11g-;;i1 dr;1g fiir m:irk:111l;i_!,!_!.!-

skulle ha tillknlllmit fi>rrL· :igarL'll lllll

nin,l! ,.;11111 -,kulk h;1 til\knmmit rim

fiir

m:1rk;111Liµ_!.!ni11g

dL'lllle fortL1ra11dL· iigt fa-,tighL·!L'n.

fiirrL' i1g:trL'll nm <knne fortfarandL'

(hergi1r Ji1.,1ighcrrn till

/111rlc :i.l'.t fastiO'-hL'lc'n. hul 11.r.1.1 SllL'.l.1

11\'

:i_!!:trc

,.11,.,.

gerwm kiip. hl'te eller diirrnL·d jiim-

gi1/lr·r 11cb,i ''"'

fiirligt L1n,l!. farri1nl;1tarL'Tl /iirdL'I ;ir

1·11 ii1'1'/"t11r.:111ulc /ii1"1'lli11t: ii1·rT/11r 1•11

<'//

/l/(}dr'l'hnlai.:

d;i ll\'L'ri(1(CJ,.;L'll -,kL'f" _l!llJ';I ;I\ drag fnr

fillfigft<'f fi"rill r'/t rfo/t1'1"/>11f({L'. 1'1/('!"

den Lkl ;i1 il\'Skri1·11in!.',Sllllricrlag<'I

ii1·r'!'/rilr11uir'

fiir 1·ilket h:111 icke tidig:1re .lf1lju1i1

fwio11. 10111 ann i

a1,drag.

.\Int.1Tt1m11dc

O'-;illcr

n:ir

/iirr·11i11i.:
~8 .~

1·id

('/I

sric/,111

J 111"111.
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Prop. 1980/81 :68
Nul'Clrande lydelse

Föres/11gcn lydelse

\'crksamhct.:n r;'1 jordbruksfostighcten liiggs ned utan samband med
a\'yttring av fastiµht'tcn.

iigarc µennm kiip. byte eller diirmed
jiimfiirlil!t fa1ll!. far iivcrli1taren det
.
;·1r d;i iinTlt1teisL'n sker giira avdrag
för den del av det a1·skrirningsbal'll
a11.1·ka//i1i111:.1Tiirdct för vilket han inte
tidi!!are liar 111edg1·11.1· anlra)!. \'ad n11
.1agts g;'illcr ii1·cn niir vcrksamhL·ten
pa jordhruksf:tstighctL'n liiggs ned
utan samband med avyttring av fastiµhctcn.
). Utgi!ia fiir anskaffande av
maskiner nch andra frir sradiµvar;1nde hruk avsedda in\·enrarier dras i
regel av gt·n11111 arliga \'iirdeminskningsa\'llrag c'nligt bestiimmelserna
0111 riikc11.,ka11senlig 11rskri\'/1ing i
111111k1 ./ 111· cllll'i.\'llillg11mu fil! 2<J .ii
1'11<'1' 0111 1-csrviirdl'a\·skrivning
11w1kt 5 111· sa111111a 11111·i.rningar. f\an
in1·<·11turicm11.1 ekn110111isk<1 linlc"i11gd
antas 111111g"i till hiigst tre ;'1r. ft1r
1'1//1'/la1it! hela 111gif/1·11 1;·;,. dl'ms
a11.1k11f}i111de dras av under a11.1ka!f
11i11g11/n't. 0111crlelhart 111·dr11g jiir
iil'<'n ske i /i'dga 0111 i11rC11t(lri<'I' 111·
111i11drc 1·iirdc.

5.1 4 f\ost111ul fiir anskaffande ;1v
maskiner nch andra fiir stadig\·arande bruk avsedda in\·cntaricr dl'llgn i
n:gcl av genom {1rliga \'iirdcminskningsavdrag. :\ 1·,/rng fi'ir 1·iirc/1•111i11sk11i11g .f<lr giiras 1111ti11g1•11 c'nligt
dt'nna
hcstiimml'lserna nedan
punkt 0111 restviirdcavskrivning l'll<'r
llll'd /llOt.\\'llrllnlfc tillii111pni11g (/\'
fiircskrijierna i p1111kt 3 /1 d a1· a111·isnin.i,:arn<1 till ]<i.~ 0111 11la11c11/ig
arskril'l1i11g 1·lla 111111k1 ./ m· .1a11111111
a111·i.rning<1r 0111 riikcnska1Jsc11/ig 111·skrin1ing ar 11wskincr och i111·<·nrarier i riirelse. Ar ril/gting. S11111 a1·scs i
dc11n11 p1111kr. w11/erk11srarl hastig fi'irbmkning. i·ilkl'f 1·1111/igl'n k11n anses
1·11ra fi1ll,•t niir rillgci11ge11 kan flaiik1111s !111 en rnmktighetstid ,11· hii!_.!st tre
[ir. f;·1r dock hela 1111ska/!i1i11gsknst11adc11 dragas av för det ;ir cl;i tillg;ingcn
anskaffades.
( Angacmlc andra och tredje
styckena. se punkt 5 av anvisningarna till 2ll ~).

-

-

R cgler 0111 111 '<il'llg 111 ·.1<'< '111/e flc'slii/1da 111cn inte i<'l'<'reradc i111·<·11111ricr
(kn111rakr1'<11·.1kril'l1i11g/ finns i 111111kt
2 .1ist11 .1trck1·t 111· a11ri111i11g11rn11 till

./U.
lk.1·1iin1111el.1crn11 i /J/lnkt .l andl'll

och fiiiule strcke1111 .1a111t 1>1111kt ri 111·
11111·i.111i11g1m1a 1il/ .!() .1' g1.illci'1i1n1 1·id

1'Senasti:·

lvdelsc 1 1.17~:7.iJ.

17 Riksdagen 1980/81. I sam!. Nr 68. Bil. A

Prop. 1980/81:68
N11mrandc lydelse

Fiircslagen lrdclsl'

haiik11i11g
fi1.11ighct.
!1. I' A \'drag fiir drlkminskning av
tillµ~1ng

snm a\'Sl'S i punkll'rna .>-)
dr11j11fl'.I' endast a,· sbthk\ !dig :i).!arL'
a\' tillg{111g<:n. nm ej annat fiiljcr a\
andra nch !r<:djl'

o,t~·ckL·n;1.

111·

i11kt1111sr

111·

jt1rdl>r11ks-

t1 . ..\nlra).! f<ir 1iinkmin.,knin).! ;11
tillg:1n).! ,;(llll al'Sl'' i punkll'rna _; )
111edt:1'.1 l'llda,;t ,k;ittsb !dig :i).!;m.: a\·
tillg:in).!L'll. <>111 i11r1· ann:1t fiil iL'r a1·
andra llrh trL·djc -t1L·kc·1i;1.
I !ar('// anc·11dat<1r L'ikr

1-Ltr arrcnd;1tnr l'ikr annan 11vtt-

('Il

annan

jandcr:i1tsha\ arL' haft /.,,11111,1d fi1r

nytt jandl'l':itt,;ha1·arL· h;1ft 11rgi/ia fiir

11\·-. till- el kr omhy).!).!nad L'ikr an11;111
d:irm<:d jiimfiirlig fiirhiittring a\· fas-

Il\-.

ti).!het. o,nm han i11neh<1/i ml'd nyt!_jander;itt. nch hlir jordiig;1rc'll Ollll'delhart iigart' till \ad slll11 t1tfiir1s. f;·1r
nyttjandcriittsha\·art·n 1i111j11111 111·drog cnli).!t a\·skri,·ningsplan 111ed llJ
pwc<:nt av hela u11.1k11/_fi1ingskn.1r11udl'n .fi'ir tiickdike (1ch 1111·d 5 pn1L·t:nt
av hl'/11 1111skaf./i1i11.i;.1kosrnadrn Ji'ir
annan rillgång iin s11111 111·s1'.1 i lffdfc
sl_ffkcr. Dessutnm iiga nvt t jandt:riittsha\·aren riitt till (11·drag l'llii).!t
punkt 3 nionde styckl'I i rn/ighcr 111cd
rnd diir J{ir1·.1kri1·,.,1.

till- cl kr omhvgp.nad l'ikr :innan

diirmcd jiimfiirlig fiirhiittrin)! a\· m
fo!<light:t. '"lll han in11,·har 111cd nyttj;rndl'l'iit!. (lch hlir i<irdiigarL'll omc,klbart :igarL' till 1·ad s<1m har utfiirts.
f;1r ny! t ianlkriit hh:1\'a rL'll dm 111 · dt'ss11 urgifia g,·11111111irlii.:11 11ird,·111i11.1/,11ings,11·dmg. ,·\ 1·dr1t)!<'I hcriik11,1s L'nligt a\'skri,·ningspl:tn ri// ltl 11n1l'L'lll
/iir cir riiknut a\· 1111.1/..111./i1ing1Tiinfrr
111·

1:ickdikc <>cl1 rit/) pr<'l'l'llt /i'ir 11r

riik11111;1\·1111.1/..11//i1i11g1T<'irder 111· 1111dr11 11111rk1111higt;11ing11r ,.//,.,. 11r hrggn11da. Dc->>utom har ny!tjandcr;ithhavarL'n
sii1·itt giilla /1rggn11<i<'r
riitt till f'ri111dr,11·dwg L'lliigt punkt 3
rio11d,· sl\'c·kct. /_f/·,i.;<111111 />_1·gg11,1d1·r
1•/11'1' 11111rkt111higg11ingar. s11111 iir
<1l'.lnld<11111 11n1·,i11d11s ,•11</11st l'lt fiir11/
dr. 1;;,. .!uck 11n1k11f//1i11g.1·11rgi/tl'/'1111 i
sin ht'//i,·r .!r11s ,11· det 1/r d1i rillg1111i.:,·11
l/ll.l'k11_//;11ft'S.

Har arrcndatnr L'ikr annan mttjandcriittsha\';1re haft ko.1111t1d fiir

1lar en a1Tt'11d:1tllr L'iil'r <'// annan
n\·t1jandt:riithha,·arc haft urgi//cr fiir

anskaffande a\· tillgti1u;. sn111 mli,i.:t

an,kaff:1mk ;1\· hr.i.:g1111dsi111·cnr1tri<T,

/lt111kt .? tredje strckt"t 1•//1•r 1u111kr ./

11wrki111·1·11t11ria l'ikr ma'ikint·r nch
;indra for '>tadig1 arandc hruk ;11·,;c·d-

tredje .1rrckc1 ej i11rlik11as i u11.1katf
ning1k11stnad fiir h-.i.:,i.:1111,/ 1•/lcr
11111rk1111/iiggni11g. clil'r a1· maskinc·r
uch andra fiir stadig\ :1ralllk hruk
a,·,cdda in\·L·ntarin. S(llll h:111 innL'-

da i11\·c11t;1ricr. S(llll han innL·har 111L·d
11\·ttjanlkr;1tt. (lch hlir jordiig:1rcn
<>l11L'tklb;1rt iig;1rc till \ad '-''lll h11r
a11sk:1ffa t'>. f;i r 111·1 t ja11dcr;it hha 1 ;1-

Prop. 1980/81:68
N11rnra11dt' lydds('
har med

Föreslagen lydelse

nyttjanderiitt.

och

blir

jnrdiigaren nmcdelhart iigarL' till ,·ad

rt·n dru 111· dcs.1"

11tgi//a enli!,!l
hcstiimmelserna i punkt:".

som anskaffah. f;'!r nytt.jandcriill>havan:n <lt11j111a ardr"g enligt hcst~immclserna

i punkt :'i.

Har nvttj;rnderiithha\·aren crh;tl-

Har nyttjandniittsha' arL'11 L'rhitl-

lit ersiittning a\' jordiiµar(·n fiir v;1d

lit ersiittning av .iordiig;\rL'11 frir vad

som anskaff;its. ftir nvttjandcrii!ts-

som har ansk;11lats. f;1r 1l\'ttj;111dc-

ha\'arcn pa en gf111g gilra "'drag /i'ir
de11del111· 1111sk"f/i1i11gskn.1'(11<1d('ll /l'ir

,ti'!r rud

1·ilkc11

hc111

icke riclig11rc' cir11j111i1

m·drag. d\lck ide med högre belopp
iin er.<ittningen. /-i'!r

dl'!

tx·sk:111-

ninµsi'tr dit nyttjanderiitten upphiir
far

n~ ttjanderiithha\'art·n

gi·ira

a\'-

dra!! Ji'!r \'cHl s1i111 cit<'l'Stiir nc1nk1frc't

riittsha\'art'1l pil L'il gang giir;1 ;1,·drag
.\D/11

cllc'rstiir 0(11'.\'krii·et

<11·

clll.l'k11ffi1i11,l',S\'iirdl't. d11ck inte lllL'd
hiigrc belopp ;in crs~illningL'IL Det
hL'skallnin!,!s:ir d;i n1 ttjandL·r:it!L'n
upphiir for

nyttjandt·r;ithha,·art'll

giira avdrag 111cd 11111·1kri1·e11 clel cl\'

<lll.\'Å'(lffi1i11,l!,.\'\'lil'dl't.

ai· a11skaff11i11gskcist11"cll'11.

till 2-1 ~
-1. 1" t:rsiitt11i11g pil gm11d 1n· 1·kwlc-1. 'f'i// i11tiikt Il\' 1111/lcl/I ftllti,l!.hl't
fiirsiikri111!, skall a11s1'S scis11111 intiikt a1·
riik11c1s rnd so111 i11/lrtc'r i·ic/ c11TtTri11g
m· scicl1111a l//(/.l'ki111'/' och (/l/dru ./i'ir
a1111<111 fi1stighct. i d1'11 111,/11 kiiri1·-

skil/i11g. .10111 skulle liarn i11{!111i1
därcst .fl'ir.1iikrad cgcni/0111 i .1tiillc1
.fi)rsclfrs. rarir all hc'in/!'ira till i11ti'ikt c11·

st11dig1·11m11cl1' hmk m·seddu illlTl/t11ria. 1·ilka i (/\'.1krir11i11gsf1ii11scn11/c
inte' hii11(iirs till /Jrgg11ad .

a1111w1 /i1srighe1 eller i dc11 1111)11 asc.itt11i11gt'11 cff1'Sl 111ot.1Tc1rar s1/c/(lt/ 1·kc<fl<'pliktig i111iikt eller 111ntwan1r s1/c/,111
m·dragsgil/ 0111kos11111d. 1·ilkc11 iir cl/I
hc'i11/('ira till 11ii11111da .fi'il"l'lil'l'.lkcil/a.
till 2:' ~
Ai·drag enligt .!5 ~ 111u111.
2 a. L'tgi//a fiir a11sk11f/i111cll' 111· ,,,,
111e1/gin·.1· för si/1/1111 l'(irde111insk11i11g.
\wggn;1d, snm c11·s1'.\ i:'..+.~ I 1110111 ..
2.a.
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k"s111d. A\'llr:igct hcriik1ws enligt
a\'skri\'l1ingsplan på hyggnadL'llS an-

ligt ;i\·skri\'nin!.!Splan 1i/I

skaffninµsdrde. A11gcic-11dc' 111i11sk11i11t: 111· c11·sklfr11inl!,s11111i<'l'li11!, fi'ir

ningsdrde. /lac'ik11i11i:1'11 t:iirs /i·,)11
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2h2

J\'11l'llra11dc lydelse

Fiircslagcn lydelse

byg_!!n;1d av sten. kµcl. hl'lllng L'ikr
annat _j;.imhirfigt m:itni;d lldJ 1'/ier
I . 7:'i 1m wo11 fii r bvggn ad ;1 \ t r:i. I fa 11

stc11. kgel. hc·tpng eller ;11111at j:imfrirligt matni;d och I. 7:" f.ir h\·ggn;1d
a ,. t d. I fa Il -,om :i v-,c·, i 2:' ~ 2 nH Hll.

snm :1vses i 2:" ~ 2 nwm. fiirsta
stvcket c) l)('rii/.:.11m 111·dr<1.l;<'I <'Jicr ·'
1non·111. Avdra_!!c·t for lhll'k hn;ikn;1s
eftl'r högre fJroc1•11111d. nm <irskilda
ornst:indighetc.:r fhrdiggcr.

fiirsta st\·d;c.:t cl lir 1>111t·,·111.1c11s,·11 3.
:\vdragc.:t L'tr d,1ck h.:r:ik11;1s dtL'r
h\igr.: f'l"1JC<'lltsu1s, om <irskilda
lllllstiindighc.:tn )i"iru11/edN diirtifl.
U1ra11g1·rc1s /1rgg11acl. so111 an,·.1 1
]./ ~ l 1110111.. /lir 111·clr<1g g!Jr<1.1/i"ir1·i1cl
SO/Il

ill<'l".\'lcfr

O<ll'S/.:.ri1·,·1 <Il' 1/1/.l/.:.<1/(

11i11g1Tlirdc1 i clc111J1<)11 fi1·lo/!/><'I (i1·,·rs1iga
ri11.i;

l'11c/ .10111

111·

intlrr<T ,l!.<'llt1111

111Tll-

hrgg11({(/.1ma1ai11I <'. cl. i s11111·

hand med 1111"t111gai11gc11.

Anlragenligt 2:" ~I mom. fiir
{1rlig v~irdeminskning av ,·:irmepannor. hissmaskinericr nch j:imfilrliµ
maskinell utrustning. vars v;\nk
ing:'1r i taxeringsviirdct (byggnad'>v:irde(). llH'<igii·1·s enligt s:irskild

2 li. Avdrag c·nligt 2:" ~ I 11111111.
h:ir ;irlig drdc·mi11,kni11g a\· ,·:ir111epat11lllr. hissmaskinnier ,1c·h j:imf\irlig m<1skinell utrustning. \ars drdt'
ing{1r i taxering'>' iirdct (hyggnads,·:irdt'l). 111n/g,·s enligt si\rskild a\·-

avskrirningsplan efter hiigre pmcenttal iin .fiir lwggnackn i iivrigt.
\'iinleminsknings;l\draget beriiknas
p:'1 utru-;tninl,!ens :1nskaffni11gwiink.
Ang;iende her:ikningen av dl'tta drde giiller i tilliimpliga delar \'ad sllm
S:igs i andra .11rc/.:.,·1 1111da u n1·1111.
Vid;m: nH:dges a\'llrag enligt <1r-;kild
a\'skri\'ningsp!an för anslutning-;a\·)!ift eller anl:lggningshidr:1g <t\·scc·nde nyttighet for fastighet. som fastighetcns iigarc crbgt. om nyttigheten
;ir knuten till fastigheten och <'/ till
:igaren persnnligen.
,.\ 1·.1/.:.ri1·,·s maskinc·ll utrustning

skrirningsplan dtcr hiigre pnicenttal :in for b\·ggnaden i i1nigt. V:ink111in-.;kningsanlr;1µct heriiknas p:111trustningc·n, anskaffnill!,!S\'iirdc. ,\11g<"1c'nde hcriikningc·n av detta \ :ink
g:1ilcr i tilliimpliga delar vad snm S:igs
i f){t!lf..I ~ u andra - /jlirdc .11rcf..l'//11.
Vidare medge,; a\·drag vnligt si\r-;kild
:I\ -;kri\·ningsplan fiir anslut ningsa\·gift elkr :ml:igµning-;hidr:tµ a\·seende nyttighet fiir Listighi.:t. snm Listiµbetens i1gare hur erlagt. <llll nyttighcten :ir knutc'n till fastighctt'll nc·li ;,,,,.
till :igaren pc·rsnnligc·n.
.-\l'sf..1"ii"s 111:1,kinc·ll utruqning c·n-

enligt S:irskild plan. sbll umkrla!!c't
fiir hcriikning a\· \·iirdeminskningsa\'dragfi"ir hrgg111ulc11 minskas i mot\\·arandc· m:ln. Onr 1illg1i11g sonr
ini;dr i s:\d:m utrustning /'<I gr1111d 111·
Firslir11i11g cll<'r 11·/.:.11ikcm lllH'<·k/i11g

ligt S:irskild pl:1n. ,1;a11 umkrlaµet
fiir her:ikning av \·iirtkminsknings-

b.

1'

1'

Sc'nastc l\'lklse

i<f7~:2." 1.1.

anlrag c11/ig1 1'1111/..1 l. u minska, i
mots\·arande m;·1n. C1m11g1•ms <1dan
utruqning. /i/r 111·cfmg g1iri11 /("ir rncf
s1J111

ti11·nr1/r

nun/.:.ri1·1·r

111·

1111s/..utr-

Prop. 1980/81 :<i8
N111•arc111lll' lydelse

fiireslagl'll lrdl'/sc

/i/i1·i1 (Jl//l\'ii11cl/>11r illll<lll fi1.1tighc·1,·11

11in!!,1Tiirclc·1 i ,f<·11111ii11 />,·l"/'l'<'I ii1·,.,._

:11Tllr111s, lll<'<(t;i1·,·s lll'c/mg .fiir .!!'11

stiger 1·11d so111 in//rt<'I' gl'11u111

eld m· 1il/gt111gc11s 1·iir,/c· so111 kT<1rst111·
l'llligl J>l111li'I/.

Oi/l'.\'Al'ii'l'I/

ring

111·

,11·1·11.

lll<!l<'"i11/ '" J i s,1111'>1111<1111,·d

11r r1111gcri11g1 ·11 .

.-\ 1·dmg _liir drlig 1·ii1·d,·111i111·k11i11g

!'11/ig1 .1,ir.1kild ,11'.1/.:rir11i11g1p/1111111<'dgi1·1·.1 iil'l'!I l>t'lriif/i111ch· l!is11 i111·,·11111ril'f.

L.i!m11ga111 sdt/11111 i111·c111<1ri11111 .

.filr 111·clr11g skt' .fhr 1wl 11m1 <itcrstilr
011rskri1·,·1

111·

1111sk,1!/i1i11t.:1Tiinlc·1.
U1gi/lc·r jiir

,m,J.11!/i111rl<'

,11·

11111ski111'/' 11ch 1111dr11 .fl'ir s1ailig1·111·,111d<' hr11k 111·sedd,1 i111·c11taril'r, 1·ilk11 i
<ll'Skri1·11i11,i;sl1<i11.l'!'t'll<lc· i11lc' l1ii11fi'irs
till />rgg11<11/. dr11.1 m· <'llli!!.l /ieslii111111els,.,.1111 i 1•1111k1a11<1 .1-5 111· 11111·is11i11g11n1<1 till :!'i~.

3. 1" .-\ 1m'i11cll'1 fastighL·t helt eller
dch is i ;ig;1rt·11s riirehL'. sl;;ill ;1nlr;1g
fiir kostnaden ftir fosti;,d1ete11 till den

./. :\111·ii11cls r'll fa,tighl'l helt L'ikr

tkh·is i ;ig;1rl'ns riirL'isL'. ·'bil "' dr;1g
fiir k<>>tn;1dc11 f<'ir .f,·11 di·/ ,11· fastig-

dl'/ sn111 S<il1111d11 anviints 111edgi1·c1.1

hl'ten 10111 h11r a111·;1nh i riin·l.1<·11

1·id beriikning

1111·dgn 1·id hcri1kning ;1\· lll'll<1i11Likt

;11·

lll'ttointiikt

;11·

riirt·ben i enlighet med hL·-;tiim1m·l-

:11·

serna i 2lJ

lllL'isnna i

~

lllL'd tillhiira11lk ;111Yis-

riirclsL'Il i L'nli!!het illL'd hcstiim_2l) ~

nwd t i11 hiir;111dt'

am·isnin!!ar .

ningar.

<>111 fi1s1igl11·1t11s iig11r,· lK'giir det.

. ·\111·ii11i/s i 111111111 fitfl iill Sr>/1111\'.l'<'I i

1i!lii1111111.1· p1rnk1L•rn;1 .i <1-c. 7. I h och

.//in1<1 s11·,·k,·1 <'Il li1s1ighl'l fi'•r <11111<11

17

;11·

am isningarna till 2'!

~

i //'1/g11

iini/11111,// iin so111 /i11s111d 1·k<1/I. '1111

0111 fi1stigher ,•/ler ,fel 111 !i1stigh,·t s<>111

/i1s1ighc·1,·ii,!!.<ll'< ·11 hL·!!;I r dl'!. />,·srii111-

<llll'iind,·s i riir,·lsc /,,.,fril'1'11 <11· <11111<111

111,·/s,T11<1 i pu11kll'rn:1 .>'-5. 7. I<> PL'h
~

ii11 .fi1.11ighetsiig<1n'11. I 'id 11/r,111ga111g

17 :1v a11\i-.,11i11g:irna till 2'1

i st1cl11111 .fiill ,11· till.!!.<lllg. /lir 1·i//,,·11

f'llS f'<i /i1s1ighc·1,·11 ,-{/er clt'll del diin11·

1ilf,1m-

.fi'irc.1krifil'm11ic/,•11ii11111<i<11>1111k1emu

1·011111111·ii11<f,·./iir 111111,11 ii11 /,,,1'1<1dsii11-

3 11--c iirn 1i/l,·i1111>lig11. ti11· <11·dr,1,i: sk<'
fiir 1·11c/ som <llc'l'sli1r o,11·skril'c'I <Il'

du1111i/.

1111sk 11f/i1i11gl'I ·iird,·1.

:\ 1·skri1·,·.1 tillg;111g sum ;11·s.:-s i
denna punkt enligt 01·,11111i111111d11

la fiir m·1/.:ri1·11i11g ,11·
riird1c.

l'<',l!-

1ifil!<i11.~11r

Lknna punkt enligt />e.1·1ii111111elsl'm<1 i

i

/iinl<l <'i/a ,111dn1 s1rf'k,·1. Lir till!!ant!-

far 1illl!:111!!L'll' ,·iink icke

L'lls \';irLk i1111· 111!!<1 i llllLkrlai,!L'l J,ir

Prop. 1980/81 : 68
Nu1·am11dc lydelse

Fiireslat.:cn lrdclse

inga i ullllerlagl't fiir annan :l\·,kri\'-

;111n;111 ;J\'Skl'i\·ning L'nliµt
lll<lnl.

ning l'nligt 25

~

l llllllll.

till 27

2."" Tomtriirdsc· all'>l'S f'i'•rL·ligga.

25

~

~

'

Tomtnirt·lst· an,cs fiirL·ligg:1.

niir ni·1gn11 bedri\·l'r \·erksamhL·t som
hu,udsakligl'n :1,·ser forsiiljning a\·

niir nagnn ht·dri' t'I' \'t•rbamhc·t "1111
hu,·u,bakligc·n a\'ic'r fi1r<ilj11i11µ ;J\

mark fiir hl'll\ggelsc (hyggnadstnmt) fri.in fastighl't. snm uppenbar-

mark

fiir

heh\ ggd.. e

( !1\ µgnads-

ligen fiin·iin·ats fiir att ingi1 i yrkcs-

tomt) fran fa,tighc'I. '0111 uppenharligL'n hur fiin·iin·ats f1ir att ing:1 i

miis,ig nwrkfiirsiiljning. s:'isom niir

Hke,111iissiµ markfc1rsiiljning. s:1s11111

fastighl'I kiipts a\· ett tllmtbolag l'i/('I'
cil'!ikt elln niir flirv:irvet a\·sett mark

niir fa,tiµht•t '1111' kiipts a' ett to111thulag <'.cl. eller niir fiiniir\·et h11r
a\'St'lt mark s11111 enligt f:1,1'tiilld

som enligt fa,tstiilld stadsplan eller
hvggnadsplan iir a\'sedd fiir hcl1yg-

stadsplan

eller

hYµgnadsplan

iir

ge !se.
I iinigt anse' fr1rsiiljning av byggn:1d-;tomt ingi1 i tomtrcirdse. om den

a\'sedd fi1r hchyggcbL'.
I iinigt amc'> fi'1r,;i1 jning a\ h\ gg-

skattskyldige under tin kakndcrar -

skattsk\'ldigc umler tio kakndniir fr:1nst'tl iiYcrlatL'bc sPlll a,·,e, i 2 ~

fri1ns1.:tt ii\'crla!L'lse snm a\·ses i 2 ~
lagen ( JlJ7~:lJ7t)) om uppsknv med

nad-;tnmt ing:i i t11mtriirc.:i'>e. om den

beskattning a\· realisations\'in'>t -

lagen (i 'J7K:'l70) lllll uppsk1" lllL'd
beskattning a\ realisatill11s,·in,t- hur

a\'\'llrat min'>t femton hyggnatbt11mter. Lkt,amm:1 giiller 0111 makar
under iikll'n'>bpet sill! ti/l/inf't1 lllinst
/(·1111011 lwggnad,tomter under angirna tid. Har fiir-;iiljning a,· h\·ggnadstomll'r skett fran olika fa,tigheter eller fr:1n lllika delar a\· en
fastighet. medriiknas \id heriikning-

a\'yttrat minst 15 bv~gnadstumter.
J:ktsa111111a g;illl'r 11111 makar undc·r
:ik tc'nskapc.:t lr11r s:ilt .1'111111111111/ugl
minst 15 l1\ggnadst11111tl'I' u1lller
angi\'lla tid. I l:ir liir .. :iljning ;1\· h\gg11adsto111tl'r skt·tt fran nlika fa'>tighctcr dlc·r fr:1n "lika delar a\· en
t'asti).!het. mt•dr;iknas \id hcriiknin).!-

en a\' antalet tidigare siilda b\'g,l!-

cn a\· antalet tidigarL' siilda \W).!).!·

nadstl1mtcr endast sadana tomter

nadstPmter endast sadana tomter

Slllll ITlL'd hiinsvn till dnas inhi1nles
liigL' normalt kan anses ing:·i i en 11ch

Slllll llll'd hiillS\'11 till dl'l'as inhiirdc'
li1gt· nllrmalt kan a1i..c·, inga i en 0L'11

samma tomtri\relsc. Vid heriikning
a\' antalet tidigare sahla h\'ggnads-

samma ll1mtriirc.:lse. \'id bn:ikning

t\1mtcr likstiillcs 1rn:d fiir<il jning

t<lllllcr liks1iills med fiirs:iljning upplatcl,e a\· mark i och fiir hch~·).!gelsc.

uppi<itelse a\' mark i nl'11 fiir hdwggelse. utllm d:i fr:'1ga iir om ko11111111ns
uppl:i!L'lse av tomtriitl. I far fasti_l!hct
gcn,1111 kiip. h\'tc t•\\n <Lirmt·tl j;im-

a\· ;1ntalet tidigare· 'alda lwggnads-

lltlllll da fraga :ir l'lll kon11mlll'
upplatelst' a' tomtriitt. I far f;1,tighl'l
gc·nom kiip. lwtc' clkr d;inllt'd iii111-

Prop. J980/81 :(18
N11rnra11de ll'delse
fiirlig iiwrl;itci'L' eik'r _!!L'llt>lll ga\'a
i\\erfiirts till f11r;ildrar. Lir- din

l1irliµ 1i\L·r\;i!L'J,e L'ikr µe11t>m ga\a
11\c·rftirh 1i\I t.ir;ddr:1r. tar- L'ikr

mt>rfiir;ddr;1r. makL'. a\·komling el-

nH>rf<1raldrar. 111:1kL'. a1 k<1111ling L'i-

ler ;1\ kt>111lings rnakL'. till diilhht>.

ln a1kt>111\i11g' 111akc:. till d1i,bh1i.
<lli dL·n ,J,;;itt,kl \di_!!L' L'ikr n<l_!!lln

\ ;1ri dL'n 'kathk\ ldigL' cl kr 11ag1111 ;1\·

I

n;in111da f1L'r,n11er ar 1kl;i~arL'. L·lkr
1ill ;iktiL·hol;1µ. h;111,kJ,h11l;u2 L'ikr

n;in111da pc·r-;<>lll'I' ;ir <kLH!<lrL'. L'iin
lill ;iklic·bn\:1!.!. h;111dd,hPl:ig L'ikr

eko11t>111i-;k fiirL'ninµ. \ ;11 i den >k:1tt-

d:P1H1111isk fl1rc·ninµ.

sk\ ldi~e e1i-;a111 eller tilban1111an-;

'"' ldigL' c·n,am c·lkr til\.,;1111111;1n'
nlL'd s;1d:111:1 11ersP11LT p:1 µrund a\·

mnl <1d:111a J'L'J'"lllL'f p:1

.~n111d

a\·

dct ,arnlade inneha\·l'I a\· ;1k1in L'ikr

1

;J\'

:1ri dL'll ,J;a11-

;111del:1r har L'tt bL·,t;i111n1;1mk inth-

1kt 'amladL· illllL'ha1e1 a1 :1ktin clln
:lll<kl:ir h:1r L'tl bL·,t:i111111:1ndc· inth-

1;111dc. an'L'' tomtriirL'i'e fiirL'liµg;1.

t:1mk. an'L'' tP111tr1'1rl'1,c 11 >rl'ii_!.!ga.

11111 ii\·erl;itare11 11ch <kil n\'L' jg;1rL·n

<'lll 1i\L·r\:1t:1rc·11 orh den nl'L' ;iµarL'll

s;1111111a11 l;1g1 ;11 \'I I r:11 mi 11s1 /i-1111011

'•1111111;1nl;1µt hur ;inllr;1t 111i11'1 15

b\'gg11a,lst<1111ll'r. TomtriirL'i,en an-

hygµn:1d,t1 nntn. T11111t riirL' isL·n ;1n-

se> flfg11 sin hiirit111 i orh lllL'd ;i\'\'tl-

SL'S /'lihiir/tld i lll'h JllL'd :11'\'lt rill_!!L'll

nngL'Il ;1\' dL'll k1111< 1mk hvµµ11;1d.-;-

;11· dL·n kmt1>11de '1yµ_l!n;1d.'>tomlL'll

1<1111kn.
hir<tljni11.~

;i\· hvµµ11:1tlsto111t fnr

hir<ilp1i11µ ;1\ hv!_!g11ad,t11n1t fpr

att a\· a11,1;illda IH1\·ud,;1kliµL'll an-

:1tt a\ an-;Lilld;1 !1111 u1k1kli_!!L'll :.1n-

\·;i11da' fiir _!!L'llle11,a111t ;111d;1m:d L·lln

\ ;i11d:i- fi•r _!.!L'lllL'll'amt ;111dam:il L'lkr

till ;111sLilld fi\r :11t bncda h111w111

till :i11,L1lld tiir atl '1ned:1 il<llltllll

hnst;1d ansL'' ci 11tµiir;1 lllmtnirelsL'.

hosud an'L'' i111c u tµi.1r;1 t1 imt ri>rc l-;L'.

lllll ick1' fiirs;il ini11µvn giirn· a\· ,J,;;itt-

''lll illle fi1rs:dj11inµL·11 g1ir.1

·'k\ !diµ Slllll ;11 SL"; i fi1rsl;1 ·'I\ L'kL'I
clkr a\ 'kalhk\·ldig '"111 drin'r
h~·gµ11ad,riirc:lsL' .:\kr h;1mkl ntL'li

,l.;\·!dip .'><>lll :n·.,L'' i f<ir,1:1 st1rkl'l

fdstighl'lc:r.
Siili1'\ h\ ggn;1d,tl>llll ;I\' n;"1gl1n '-lllll
hc:dri1er h\µµ11:1dsnirclsc: L·lln h;111-

;i\·

,1;;1tt-

L·lkr :i\· 'k:ithk\'ldic> '"m dri\'L'r
h1gµn:ilbr1irL'l'L' c·lkr h:in<kl mc·d
f:1,li!_!hc·!L'r.
\,'i/;1 b\ggn;1d'1!lllll ;1\' 11:1,ll!ln '"lll

del med L1,tighl'ler. athL''- ft>r<ili-

hc:dri1 L'I' h\ P.!_!n<id'r< i1 cl'L' c·lkr h;t111kl med fa,1i_!!h,·tc'r. :il1'L'' li1r,;dj-

ninµen i11µi1 i den iiniga \·crksamhL'-

11i11gcn in_!.!:i i dc'll iiniga 1·crbamhL·-

lL'IL om i1-kc tnmlr1irL·l-;L· utµiir d<'ll

lL'll. om i111<· tomtriirL·l'L' utg1ir dc·11

hu\·ud,;1 k Iiga \'L' rbam hL'lL'n.

ht1\t1ds:1kliµ:1 1nbamhelL'11.

Ilar >bthkvldiµ och han> 111;1kL'.

I Lir ,k;ithkl'ldiµ 11L"11 hans m;1ke.

om dL' med h;i11S\·11 till antakt t1J111t-

11m dL' mnl h:ins\'11 till :intakt t11111t-

fiir,;i\j11inµar L'niigt ;indra >tvl'kL·t

fiir<il iningar enligt andra 'l\'L'kct

a11ses h;1 drivil l111111riirc\se. i1·k1'

;111'e' ha dri1·it tomtriirl'i'e. i1111· .;;dt

under de 'cnas!L' tio k:1kndcrarL·n

11[1gon byggn;1dstomt under dL· se-

hire L1\L'ring.,;1rct ,;i\t naµt>n b\µg-

nastL' tio kaknder;iren fiir.: tax-

11;ids1n1111.

eringst1reL anses avyttring av bygg-

;i

nsc.'> ;1 l'\'l I ri 11µ ;11 lwgµ-

Prop. 1980/81 :(t8
N111·,11w1de lrddse

!-i'irn111ge11

!rddl"I'

nad-,tomt '-•.llll d:ircftn -;kcr <'i -,um

nadstnmt som diirdter skc·r inte som

tumtri1rcbc. 1>111 ic/.:.<' h\·g:g:11:1dst1>m-

tomtrörelse, om i111e hygg:nadstom-

tc11 ing;ir i fashLilld -,L1d-,pla11 eller

ten ingJir i faststilld stadsplan eller

bvggnadspbn 1.·llcr ;1\\'ttringc'll -,k<.:tt

h\·ggnad,plan clkr ;t\\ttrin,L'.c'll /111r

under s<"1dana fiirh:ilbmkn ;1tt t<1mt-

skc·tt undn ,;1d<111:1 fi1rh:tlL1ndc11 ;1tt

ri~rcl-,L'

bcs!:immeberna i fi1rsta elkr andra

ltlmtrlirc·lsL' pa lll'tt an'L'' l<•rc·liL'.g:1
cn\i_L'.t hc,1:i111111L·1'nna i f11rst:i c·lkr

stvL'kL'l. ()\'L·rlatl'lse S(lfll a\'S<.'S i 2 ~
lagen ( 11J7:-:: 1n1n "111 uppsku\· 111L·d

:indrast\ckL'l. (h·n\;11L'lsc· "1111 a1sc·s
i 2 ~ \:i_L'.c'n ( \'17:-;:•)/il) 11111 11pp,km·

beskattning a\· realisatiP11'\·j11,t

\'l.'r-

llll'd bc·,k;11lllill,L'.

k;ir ick<' ad1rvtandc p;1 uppl'l1;ill

'"111

\'l'rkar i1111· ;i\'11n·L111<k p;1 11ppc·h;i\I

p;1 nytt ;1n-,L'S filrl'ligga c·nligt

:Il

rL';t\isatic·111sYill'I

S111ll Jlll 11;1111nh.

nu 11:im11 ts.

l.itr/11 /ii11c/('r 111· 1·ucl i /,1r,·gcic·11rlc·
Sf\'1'Å.t'

sc1gts shu// cnynrin_':.!, ui· /l_,·t:g-

nud.1·101111 1111s1·s 111,t;uru /,·,/ i 101111rlil'!'ls<'. <I/Il /l('(/skri1ni11g cll' hr1.;g11urls/111111hilr1·k<'ll i rlird,,·111>11111,·cl.1/,ri-

1·,·1 hc·/01111 i111c· hur 1ita/iin.1 1ill
/1,·1/..,11111i11g 111/11\'/ 1ic1 cl/' /i>rc· /u.r<'l'lll,l?SUl'l'I.

Avvttrar ,kattskyldig :1tcr,t1>den

1\\Vltrar 'kathklldig ;1lnsilldL'll

a\· lagrl'l i -,;1dan t<l111triir1.'hL' S<llll

;i\·

<l\'SL'S i andra stn:ket. ansL'S \·jn,tL'n
av dc1111a a\·\·ttring- ut<>m dl'n lkl a\'

<l\''L'' i andra Sl\'L"KL'I. ;111'L'' \'ithlL"ll
a\· dc1111;1 ;1n·1tri11g ·- llltllll dc11 tkl ;1\·

\'instcn '0111 hcli'1pL'r p;'1 111ark ill<llll
fasht:illd st;1dspla11 eller h\·g:g11;1dspla11 - ic·/.:.,• s11111 i11k<1111st a1· r(ircls<'

\·in,tL'n '0111 helopn p:i 111:1rk i111lill
(;i,hlitlld 'tadsplan L'llc1 h\ ~g11;1tb
pla11- illl(',,llll i11k11111-1 ;t\ /<1/11/f'<ll't'i·

111!/ll

St'.

S<llll

f<'cili.\clliclll\l'illSI.

SPlll

lagret i -.:1d:i11 l<lllllrtlrc'lsl' '"111

nm illl(' avyttringc·n kan anws ha
,·;\-,cntli~c·n

i sdlc' ;111 hncd;1

sk;ittsk\ldi~c

c·lkr c'L'.c't1dll!llc'l1'

sk;1tt<.'pliktig i11L1kt ;11 riirclsl' r;ikna-,

,kL'tt

likv;il hd"l'I'· ,·arnlL'd L'gcnd"mc·ns
v;irde ncdskri\ih i riirc·lsl'n f!c/J Sl!lll

dc·n

icke atcrflirts till beskattning tidig;1-

11;1~011tkr;1

re. Vad

llhL'hlirig skattd1>rn1a11. St>m ,k;ittc-

1·i11.1'1<'11.1

.rn111 s11gts 0111 .fiirsiilj11i11gs-

/Jcsk111111i11g

.rn111

rc11/is11-

fo1<inarc c·lkr a1111<111. med 1ilkl'11
;ir i intrcs'C,L'.L'lllc'lhl-.:tp.

plik1ig inLikt a\· /(l//l(f'fll'<h<' r;1kILI'
L'.'!L'tl<i<llllL'll~'

1io11.1Ti11.11 giil/a ick<'. <llll a1·\ttring:c·n

\jk\·:t\ hl'\llJ'J' \·af'lllL'<\

kan antagas h:1 skl'lt \·;\,L'ntligL'n i

\ ;\ nk hc1r nc·d,kri\ i1' i 1nrl'isc'll. i cl!'ll

svft<.' att ht:rL'lb den skartsk\ldigl'

1111/11 11c·rls/.:.ri1·11i11g1·11 i111,· ht1r alc'r-

L'lkr cgendumc·ns fci1T:1n·arl' L'lln

hlr1' till hL·sl-.ait11i11!,'. tidiL'.:trc'.

annan. med \ilkL'n 11ag:1•mk·ra :1r i
j Il ( fL''-Se i!L' lllL'n SK :I J'.

skal tl'fiirm:111.
Fr;i!,!an <llll oskifiat diid'b"' :1n·tt-

Prop. 1980/81:68
N111·1mmde lydelse

Fiires/agen lydelse

ring ;11· hy!-!gnads1om1 :ir :111 h:infiir;1
till tomtriin:be eller ej h1·dii1111's pa
samma -,:itt -,om lllll den a1·lid11e
n~rkstiillt avyttringL'll.

ln·µ!-!11<1d.-;10111t i1r ;111 h:inf.,r;i 1ill

vi />,·c/ii111.1 pa .;;i1Jl-

fllJJl!riirL·isL' clkr

,;it!

1ll;1

dL'll ;1vlidl1L' /1<11/c•

S<llll <llll

\ nk-,tallt ;1n·\\ rinµL'll.
3. Fa.\liglil't ..\o!Jl

.f/iJTt.ilTc!S

g('-

110111 /,iif'· /1.1·1<· c'lf<'r t!iirn1c·cl i<i111/<·,,._

/igt _t(111g. urg,·;,.

0111sc.if111in.t.:..'ril/_l.!.t111g

/1os .fi1stighc1siig11rc11. 11111 1/(1111<' ,·//,·r
cft'llll<'S

11111/..-c hc·clri.1'c'r /1rgi:1111c/.1·1·r_;_

r<'fs,· c'i/a /1i111t!cl 111nl /i11li,t:h1·1<'r.
/)t'/\({/11/llll gii//cT

Ull/

.fi1.1tii:Jin.11ig<1-

/'l'll ..tia .lt'1111n 111<1/\1· iir .r;•r1·111g.1/c-

d1tr1' i <'Il /ii11111111fiirc/<1t: uch /i111ii:l11·r<'11 .1/\11/'1· ho 111.i:ion 1i11111i1111i11g11i/l.i:1i11g i /1rg,i.:1111d1T1irc/,,• 1·/l,·1· h1111tf,·I
111ed _/i1s1igh1·ti'r 0J11 c/1·11 llild<' //i1T/1rro11· 111 · _/i11111111.1/iin·11n.:1 ·t.

\'uti i /i irs!it str1 /.., ·1 .1r1g/S .i:i1/la ini<'
rJ/11
<1 i ti111igh1·re11 lf/'!'•'11/111r/ig1·11 hur

_fii1Ti11·1 ·111s _/iir .1r11dig1't1rc111dt' c1111 ·ii11cl11i11g i

jurclhruh..

.1ko!.!1hmk

dia

riirl'lsc. rn111/1<'dri1·.11ll'_/i1.11ii:hc•/.11ii.;11t!c11111'.\ 11111k1• 1·//c'J' 111' /i/1111111.1/iire-

l'I'.

tog i 1·i/k1·1.fi11righ1·1siigt1r<'11 <'ila d<'11J1<'s 111<1Å1' iir _fiirc:r11gs/1·clurc'.

/J) _liil'l'iil'l'<'i 01·scr 1·11- <'i!.·r 11·1i/i1111i/j.1/i11tigh<'i

llf.'/!t'lll•ur/ig,·11

.10J11

skall stt1dig1'<ll'<111d1· 11111·ii11t!u.1 snn1
/10.1tt1dfiir fi1.11igh1·1.11igc11<11 1·ll1·r cl1·11Jll'\'

11wk1·

i')

dia

f(in'lin'c'I

111111rn/>11rli.;n1

11"11

sak111tr .rn111h1111cl 1111·..t cl<'n 111· fi1.1ril!,h1·1.11i!.!<11<11 /Jc.lri1·1111 hrgg11111lsrlir,·ISt.'11.

I-far <'Il

/111til!,i!t't.

s11111

i1111· iir

rll11sii1111i11g1rillg1i11g. 111rir flir,·111111/iir
l>rgg11111l.111rl1<'f<' i
.w111 ·

hl'gg11111!.1ri1r.·1'-.· .

diri·/,r 1·/lcr !.!l'!Joi111·11 /i,1111/i·l1·-

l•ol11L! - /l('.l1fr.1 111' )i11il.!.!h<'i.lit_t:<li'<'ll.
sk1tll 1·iird1·r a1· 11rl 11·1c1 111.1 11/'I' so111
i1111ikt i h1·gg1111d1riil'l'f1c11.

lii'.lri11

Prop. 1980/81 :68
N111·im111de lydelse

Fiireslagrn lydelse

d/c'I"

/,_rr.:g11c1d1riirdsc11 - tlir('/,1
llPlll

l11111t!l'lsf>p/11_e,

c'll

<11·

_!!.<'-

(,·1i1/,

f'c'/"ScJ/I 1·k11// c/o,-/.;, rlirtl,·1 c11· cil'lllli'I
c'_l!<'l llf"f>c'/C /111· Il/'/' 1c>111 i111,tf, I ('1/11111·1
/)/Il l'<(/"/)/" 11\' 111<'1"

till ri11gc1 \"iirt/1· IUS 111

11r l>rgt;1111cl1"1"cil"l'lsc11 i 1c1111/>1111cl 111c·cl
cl rl>c '/c'f.

/1111c•h111·

1/,1///1/,

l-ltlir.:

of..tic•

c·!lc•r

u11clc•I i <'Il fi1s1ig'1c1.1/i"in·c1lt<1111lc· f1ir1·-

och 1·k11//c 1lc1gn11

lt1t:

111·

fi>rc'/1/t;c'/\

li1.1tigltc'ft'I" '111 11rgior1 01111c1rr11i11<;1rill!!1in<; i h1·_t;g1111tlsrii1·, ·/1·c 1-/!c'!" ltc111t!c/
111cd

/i·11·1ighera 0111 d1·11 ht1tf,· i1111c-

hc1//.1 cn· c/1·11 1·/..t1rrskrlclit.;1'. 1/u1// c1/di1·11

dia

c111c/d,·11 c111s1•s 111giirt1 n111S1irr-

11i11.r.:s1illg1i11g.

\'ad 1111 .111g1.1 g1ill<'I'

clnck e11tl11s1 ol/l
cl! fiirc·rug,·1 lir <'Il /ii111c111.1/iir<'lci!!
t>t'h tlc11.1/..11111k1 /dig<' lir fiirctc1g1/nl11rc i fi"irc·tc1g,·1l'llcr11111kc 1i/l /i1r,·11u.;1/ci/11rc'.
/>) i111rnsc',t;t'lllc'11.1/.. cl/' cl1c·.11 mcl<'I'
111el/1111 ilen skatrs/.._1-/clig,· oc-/1 lcirc·/ctgct dia
<"! /iirc·r,1i;c1 iir crr ltc11ulcl.1/>nlc1g.

//it!/ w11111nc·.1 i /iil"<'t;i1c·11c/,· .lff<"h<'
cJ

skull - /i"in110111 c111i/C'/,·11 - 1·11 11101

i11/i/1kll l"l'lll"tlllifc•
g,·rs

tastiglu·tt'r

c/,·/ cl!" !t.-111dc·/l"/><1/11-

c111s,·s

,·0111

0111sci11-

11i11e,11il/gu11g !to1· t!1·h1_!!llr<'11. I ·,11/ 1111
.111g1.1 l!<.ilfrr dock 1'11t!u.11
g1'lS /i1.11ig//i'/<'I"

.\"01//

c/1• 111·

/>nft1-

1/.;,11//1• fw lll,t:i11rt

0111.1·ii1111i11g.11illi:c111e,11r 0111 i/,· i11111·l111!"1.1

111·

tldlig11n·11.

Sk1111sh·ldi,!!. . .10111 c11/ig1 l><'Slci111111d.10"//11

i

,/1•1111c1

11111 ·i.111i11g.\/>llil /,I

cll<'I' f'llllkt -I i111w/111r 1J111s,11/11i11g11illga11g. a11s1·s lwdri1·11 riirelsc·.
-/. l-1il"l'i/I"\'{//" _1/,;({{/_l/,_\-/di_!!,
({/'\"

eller

/1'.1"/itlllc'llft'

c•l/c'I"

_!.'.('//(I/I/

_!!.1'1lt>lll

/>odcl11i11g 1 1111/c•i/11111_..: 111· 111,dn t!ocl
l'lin/1'/'ll/>/>i'r,

/ustigh<'I el/(r lil\/11111,/c

Prop. 1980/81 :68
N11\'llra11de lydelse

fiires/agc11 lvdclsc
rillg<lng.

1·0111

ht1r //fgfo/'/ 11111.1i11111i11gs-

1illg<int; i dl'n t11'!1</11n {'(irl'fl<'.

111111·1

rillgcint;<'ll 11 rgiir.1 t1111.1·,i1111111g 1·1i Ifg,/111.;
iiJ·r•n hos rf,·11 .1/,t1//1/, l'frfi.t:<'.
\ 't1d i liir.1111 .11rc/, 1·1 s,n;l.1 giiffl'I'
'·11dt1 \'{ tll 11
t1i r/01 s/.;,111.1/, l'fdig1· 1·id 1id11111rA/<'11 llir/i'il'l'iil'l'l'l.1fii/1· /le.!1"ii"a rlird1e

rif/..rn

/1,11/,•

1iflgt111g<'ll

111gfo/'/

.1111.1,i1111i11g11ilf1.;,111i; 0111 .!1'11 fwde fiir1·tirl't1/s .1'<'!1"111 kr'i/>. />r/r· t'ffrr t!iinn,·t!
jii111/iir/ig1 /(111t;.

hi dc11.1/..,1111k1·/.tig1·

t111 fl>/'/-

11111·r

sii1111 .!01 111 'fidnn rli1'1'11·,· e//, ·r
(') t/111/llll

Shtlll\·f...1·/i/i.t:

111·s,·1· 1111.!cr 11i

nc/1

iill

.111/11

/J) /,i1'1'i11'l't1r

1i/fgti11g. 1·0111 ,;,. 11ed1·A.mn1 1·id /orl'iiJTCI. och 1/1'.\'{(//' .Ji·<111 ({/( i>C'giirll
111·s/.;01111i11g.
;\/('r/ ll\'Skt1!lllill,t;

111'.11'.I'

1111

rfe11

11'11111/,rfdigc /({/' 11/'fl 11crl1kri1·11i11gc111· h('/11111> st1111 illliikr 111· rim·/.1·,, fi'ir
r/1·1 Il/'"" ji'il'l'c'il'l'C'( iig<i<' /'1111/.

!ill

1.: Till in1:ik1 a\· riirel,c hii11/~ira1
1

~;.; ~

I. Till intiikt

;I\

ri>rl'ise hii11/iir.1

'amrliga intiik!c:r i l"'1111i11g<1r c:lkr
\·aror. som i11f1111i1 i riird,..:11. Detta

.;;imtliga in!;ik!LT i /'<'11gt1r L'lkr
,·;1ror. som har influtit i r<>rl'J,cn.

innehiir. att inriiktcn 'kall l'ara a,·
sadan hc,kaffcnhc:t. att den normal!
:ir alt riikn;i med och ing;1r st1s11111 ett

Detta innchiir. att int;iktcn ,bll l'ara
a1· s;1da11 hc,katlc:nhL·t. att den normalt ;ir att riikna med och inµar ,,,,,,

kd i lkn

ct t k·d i den ifidg11111ra11.t1· flil'l'iil'l's-

/i'in·1ilT.IT('r/.;1t1111hl'/,

\'(//'(}//I

!l-1ig11 iir. I lit ri1kna!-. allh;i inlhtandc
hc:talning fi\r ,·aror eller produktcr.

1·akst1111hl'l<'ll.

I lit

ri1kn;"

;iJJtq

i11flyta11dL· hl'!alning ti>r qror eller
sk<ttt..skl'ldi~L'

som dL'll 'ka!hkddigc fiir i /11111</l'I

produktl'r . .som dL'll

eller tilhcrkar. nch giilkr ii<'//11 iil'L'll

l1<111rl/11r 111ccl L'ikr tilh·crkar.

ff'ir det fii/I. till nirebcidkarcn 1 id

1ogd,1 giilkr :11·..:11 "" riirl'i!-.cidkarL'!l
,·id i11·..:rlatl'i'L' a1· n·>rL·J,cn latn

iil'<.:rl;1tcJ,e a,· riirclsL'll rill

1111111111

Det

J;itcr i i\\·crlatcl'L'll in.!.';1 hdintliµa

hdintliµ;1 l'aror clkr produktn ing;1

l'arnr cl kr produkkr. I knna 1n·n-

i 1\1·L·rL1kl'L'll. Denna i>1nlatcbc:
utg11r d;1 ,;, ;1tt -,;1ga dL·n 'ista ;1ftiir'-

la1L'bc 11tµ1>r da "'att <iga den ,i,ta
:1 Senaste lnklsL' 1'1711: 11-l'I.

270
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~\'cfc/sc

Fiirn1age11
aff:irsh:illlkiscn i h;111' nirc•lst'. Diirc•-

h:in,kisL"n i han' riirL"ISL'. Diirl'lllllt

nwt r:i k 11;1s ic/..,· hit ';1d;111 int:i k t. so111
till dc·n skattskyldige· bn i11fl1·t;i 1·id

r;ikna' inte' hit 'ada11 intiikt. '''111 kan
i11flyt;1 till dL'll ,k;JthkyJdigL' I id ,jda!l

..;id;111 a1 rill'L'lsL'n L'lkr ut;111ftir 1·ad

;11 riirL"l,L"11 l'llL'I' utanfiir 1·ad s11111

s11111 111m11;dt ;ir alt ansL' .11i1"111 drift-

nnrlllalt ;ir ;1tt aml' .10111 driftin-

inknm't ..111.111111<'.l"<'lllf'<'li·i.11·id ;1ntt-

KlllllS!.

rin!! a1· pl'l'sllnlig liisq.'L'illlo111 L·lkr

liµ liisL"gl'fllh1111 c·lll'I' l1ir stadi!!1ara11-

fiir stadi!!l'ar;111dc• bruk i riirclscn
;Jl,L'licb f;i,tighctc'I" ('/It'/" 1/11.f/"<1 filf-

dc bruk i riircl..;cn

,t:.111,i.:({f" -

1111,!.!<l<'llci<' /i">r 11iclc1111 ln11k

111·.1cdcl1111w.1ki11c'I" och 1111dra i111'('11/11ric'I" sc1 ock /><lh'lllriirr,·r ,1,·!t /ik11,111dc·
ricls/1,·:~r,·11/.\<11 (,· ,.,·irri.-.:/ic·rl'I' ,·i1·,·11111111

I.<'.\'.

1·id ;11·1·ttring a1· pc•r..;011;11

sc·dda fa'1il,!hl'-

tcr. lnt:ikt. '''lll a!tc1lls gcnolll c·n
1,lc/c111 uhL'r!lL'lldL' a1· riirl'lsL'll gfurcl
a1·1·t l ring. 'kal I tas 111'1' .10111 i111id t 1·id
h1·ri1k11i111.!, <11· /'t'ali.1·111i1111.1Ti11s1 1·11/igt

.15 o, h .<r>

~~.

hrr1'.\'/"1.irrc'r t>c-/1 riirrighc'/t'r 111· g11od-

.\0111 skal!L'p!iklil!
intiikt r;'iknas i111,· '1atligt a1gang'>l·,·-

11·ilf.11111111r. se· clock c111clr11 "ch lrcdjc·

dl'l'la!! i forlll ;11· ,·11g:111gshL"l"J1P till

.\/\'d\<'llcl /itir

rL'nskilhL lutii1arL' i 'aillhand !lll'd all

ll<'cicl!I. /)('//

i11t:1kt. Stllll

Nhiil!t's gc'lllllll L'll 11.i'lik. nhl'1'11c·11dc·

0

han upphiir illl'd sin rc11,kiihl'I.

a1 riirL·lsL'll 1·c·rksrii!ld an ttrilll,!. sk;ill

/11gc1s i hc•/rc1kr1111c/1' l'it! i11kfJ111s1h·riik11i11gc·11 /(.;,. tf'il'l'iil'l'.\Åli!/11111i!/fi1/lig
1;·in·iin·1·1·1·r/\.1c11//hc1 nc·h hc•c/ii11111s
c/Tt'I" clt' fi'ir clc•111111 fii1"1'1irnkiil/11 sr,1.tt:,11d1· l'./"lllldc•r. Srt.ltl/11 skattc•11liktig
intiikt ri1kn;is id,· 'tatligt a1·g;111gS\·c·Lkrlag i lor111 a1· L'll.~;111gshL·lopp till
l'L'lhkiihclutii1·arc· i ,;i111hand lllL'd att
han upphlir llll'd ,jn rL·nskiit,cl.
Till int:ikt ;11 rlirclsl' h:i11flir"111/1ik1

Till int:ikt a1· riirL'lsl' hiinfiirs rnr/

i111·c·11taril'r .1111111 dtin11,·cl 1 id hniik-

.10111i11/lner1·id a1·yttring a1 111askinl'r \ll'h andra for stadiµ1·ara11dc·
bruk al',L dd;1 in1·L'nt;1ric·r l'llC'r 111·

1<irdL"lllin~kni11p:1'

drag fik-

1il/g,i11gcll' sn111 i1r fik.111i!lclu 111<'d clC'.1·rn

1tiillclt11illg1i11i;11r I il/· 111111/..tt'ma 7 od1
/(> 111· 11111·i.111in!.'.clm11 till ]<i .1'!. lill
imcikr ui· rt;rd'<' li.i11f,·irs ,·ii·,·11 i1111'i/..r

1 id bcriikning a1· 1 iirdrminskning.s-

1·ic/ 111Trtri11g 111· 11tlfc'llfl'tilt 1·/ft.'r lik-

luftf:irtyg m. 111. finn' hL''1ii111111chl'I'

11011clc 1id1/1cgrii111ml r1irt1gltc'I. l>ct-

i 2 ~ laµL'll ( llJhh: 172) om aHlr;1µ fiir
:1l',kri1ning
skL'ppskc1n1rak1

1·id a11ttring a1 liir 'udiµl'ar;111dL·
hruk ;1\,;c·dda 111a,kinn 11ch andra
ning. ;11·

1c1111111c1 gi'i//a i11111k1 I id 1n·n1ri11!,! cl\'
ltrrc".\'/'1.ifl ,1ci; 111· 1·,11·11111iirk,· .. /irnw-

11<111111 ,·llt'r .11111t111 riitrig/i,·r 111· gnncl\\ i//.11111111r. Om bcriikninµ i 1 is,a Lill
;J\'

inLikt 1·id

ii1·c'l"l~11L'l'c'

;11 'kc'l'I'

0

a1dra!-!. 0111 bL·riikning i 1·i'>Sa fall :11·
int:ikt 1·id ii1·crL1tclsc <11 skL'!'I' \lCh

ni. \ll.
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Fiircs/11gc11 /uldw

N11rnra11tle il'cld\('
nch luftfart\µ 111. 111. ti1111' hc,Li111llll'lscr i

2~

lagL"ll (i'!h!1:172) 0111

a'drag f1ir ;i\skrirni11g p;1 skL'J'J'Sknnlrakt 111. m.
Skattsk\ ldig. s11m dri,·cr t1 iml r11-

Sk;1tto;k\ ldiµ. som driYL'I" tomtrii-

rl'lsc. hyggn;idsriirL'1'l' L"ikr handl'i

l"l'l>l'. hYgµnadsriirl'i>l' l'lil'r h:1mkl

med LtstigllL'tL'I". skall 1(1s"111 intiikt

illL'd l:tstighL'lL'r. skall 10111 inLikt ;\\

av riirclsen 111>/>f11g11 \ad som intlutit

riirL'hl'n 1r1 11/'I' \ad .;0111 /1111" i111l11tit
1 id liirs;ilj11i11g ;1\ o;ada11 la\ligilL'l

\"id fiirsiilj11i11g "'" sadan fastighL'l
L'ikr dl'I diir;1v. n/>1'ro1·111!1· 111· slilf<"!
Jhr

li11fighc·f1'11.1

fii1T1"i1T1111de

och

1ide11 /i·;,. i1111l'h111·1'f. \";1rdtL'r fr;1µ;t11
0111

och i qd m;111 nl'ttni111;·ikt 11pp-

sU1tt gl'lllllll fiir<iljninµL'll kom111cr
att hcr11 pit rL'>t1lt;1lL't ;1v riirL'bl'n i
d.:ss hclhl"l undLT hl'sbttningsarcl.
lliin-id i11k//11g1'.1

gan lllll ol·ii i ,·ad m;111 ncttoi11t;ikt

")/ .\

'11tr

llJ'l"t;1tl _l!L'lllllll l1ir<ilj11ingL'l1 knmlllL'I" ;1tt i>l'I"<' 11a rc,ultalL't a\ nirl'isl'n
i dL'" hl'iilL'l t111Lkr hc,k;1ttni11_l!,;1rl'l.
l.lt1i1·cr 1·;1d

""n

11i11garn;1 till 27

utii,·cr ,·ad

gitlkr enligt an\isningarna till

L'ikr Lkl di1r;11· .10111 111giir r11111·,.i{(11i11g.1fillg11111.!, i rii!"<'/Sl'll. v;1rdlL'r fra-

~

giilkr enligt

;111\

is-

1·koll rlli1Tid ioknos

utgor

liiljarnk. Um L1'tighl'l. ><'lll 11tgiir
11111siiu11i111.!,.1fillg1i11g i,.,·;,.,,/,·,·. lwr f1ir-

/11genillg1)11g i ftJ11111iirc!sc. /11·gg11111/.1-

' iirYah in11;1n riirL'1't:11 111ih1iri11d1·1.

r6rd1c· l'llc'/" /11111.!c/ 111ed /i11·figh1'fc'I".

hniik11a'

f"lilialllk. Om fostighL'I.

'''ill

-

i

'."-

fast ighl'tL·ns

1 iirdL'

Yid

frir\"iir\"ah innan riirL'isl'n />1ihriri11f.1.

tidl'n tiir r1irL"bl'm pah1irj;1mk p;1

hcriik11as

sam111;1 S:1tt >Om 1·id hl·r;iknin.l! ;\\·

fa-,tighl'IL'ns

'i1rdl'

'id

tiden fi',r r<ircisl'ns p;1hiirjamk pa

l"L';lii>atinn>'·i11st enligt punkll'rna I

sa111m;1 -,;itt

och 2 11

S•'lll

'id hcri1k11i11.l! a\

J"l'alis;1tion'>' inst L'niigt pu11ktcm;1 I

*·

och 2 a\· ;1nvi\11inµarna till 311
Dt:tta \iink utgiir fa,tiµhL'll'ns uppriif"L'i'L'll
riikrwdc i11µ;111g.'>1 iirLk
ii,·cn 1id >Cnart' ars l<t.\L'ringar. I )111
c'll sk11n1kr/clig. so111 /1n/ri1 er el/1·r
ridig11r<' />1•1/!frir riin·is<'. 111Tffr11r /i11fighef dia tlcl 111· fi1sfi1.!,hc·f "'"/ /11111
fi"irsf11di.~rnr1111dc />mk illll"ii11f i riirl'l-

sc11. '/.:.11/l dc11 del ,11· (i"iniili11i11~1111111111t111 s11111

hclii11c'r J>d .11id11110 fil!

fi11figh,·frn hiirt111d1· fillr.:1ing<ll". l"i/1111
1·id i><'riik11i11g

111·

1·1ird,·111i111/wi11g1-

,11·dmi: hii11/iir<1s 1'/frr hri11/iir/1 fil/
11ws/.:.i11cr och 1111cirn i111·c111111ia lit/·
/'iillh/('/"111/ 7 r1d1

/(1 (/\"

1/ll\"i.111i111.!,1//"lltl

fiJ/ :!<) ./! ). llJIJlh/.f..'.<I\ .l1iltJ/// illhlhf

<Il"

;t\

an\i>ningarn;1 till 3<i

~

lktla \";irdL· utg1ir f;1stighl'IL'l1' upp-
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rr'ir!'/11'. 1·ur1'111or iircrsrd1·11.te .!!.'ic11 111·

fl'irsii/i11i11g.1.11111111la11
\tl\'0111 illliif\t
l'<'rk\'(/111/it'I,

11\'

.1/\11//

111111111>.;111

liflfiil/ig fiil'l'iirl'S-

i c/t'll 1111i11 c/t' i 35

<111gil'l111 /('ir11t.11i1111i11-.;wm1 fiir

.~

.1/\11111·-

f'lik rig r1·1i/is11rio11.11 i11s1 fi'irl'ii.l!t:U.
.·\ IT///'11.1

fll\lit;/i1•/

\1ill11ini.:.1ti/!.i.:1ilig i

lrl/I/ /l/~iir

1ll/l-

,.,·,,·,·/v 1/"11! 1·i1r.!1·-

111i111·/,11i11>.;s111·.!r11>.; 1·11111 /1,'/1111,·r11111icl
/i>l't' lllT//l'ill.!;1'1/
lli1l,1-?

i//1'1'/1i/'1/I

ti/f /11·1/it1//-

i r1in·/sc·11.

l!hkil't:tr ''L'n-;kt aktiL·h()L1g L·llL•r 'l'L'll'k t:k<11111111i'k IPrL·n111g 1illg:111t' p:1
:11111a1 <1tt :in gl'nom s;1dan fu-;j,,11 S()lll ;11·,L., i 2~ ~ 3 llltllll. 11ril 'k1ilk 1·id L'll
filr<ilj11ing a1· tilll!:ingL'll kiipL·,killi11gL·11 11:1 1·:1rit ,kallL'J'likti),' i f11r1:in,bllan. ansl's h11L1,L'.L't l'lkr fiirL·11i1H!L'll ha atniulit ,k:1l!L'pliklil! i11k11111,t. "'11111111
tillgang<:.:n ,idh. s,1111 kiipc·skilling giilln ,L1rl'id 1illg.1ngc·11' 1c·r1'lig:1l'iink1id
utskiftningl'n.
till 2ll

~

I. c.: Ilar ann;in L"tighl'l hL·lt l'iln

I. Har a1111an J:1,1i,L'.hl'I ill'll ,·Jkr

<.kivi' anl':inh i :i!!;trL·ns q!l'n ri'1r<:.:I,<:.:.

dl'il i' all\ :inh i :igarc·m q!L'll riir,·J,<:.:.

far h1n·-;1·iinkt ;11 l':1d

11i

an1 :i11h

it"kt' 111·c/mg11.1 siiso!ll <'illk()slnad i

far lllTL'S\·;inkl ;11· 1 ad .111111

/>11 cl1·11u

11111 anl';inh i1111· 1lr11s 111· s111111>mk1 l'-!-

riirl'ISL'll. Dl'lta h1rl's1·:ink har ni1111-

11:1d i riireJ,c·n. IktL1111 l"L''1:ink har

ligen idl' 111111i11gi1.1 11iso111 ink(\mst

11:imlige11 i11/1' /iu.:its 11/'I' s11111111k"111'l
a1· a1111a11 f:i,ti~Ji,·t ( iJr punkt I a1
;1111i,11i11garna till 2-1 ~). A1k;"t11inµ-

a1· annan fastitdid l jf'r pu111't I a1
;1111isni11!!arna till 2-1 ~) . .'\1"k;1s1nin,l!-

,·n ;11fastighl'tL'll1'11111111cr i st;ilkt till

L'll a1· bstighc·t,·11 k1>1111nn i ,1;i11t:1 till

s1·ne-; sum l'll del a1· riirt·bL·inkun1'1t' Il.

,1·11L'S s1>111 en 1kl a1· riirel"·i11k11111s(L'll.

Har den sbttshyldi,L'.t: i riir,·lse.
st'lm ;i1· hnnnm ut1·ivah. fi1r fi1r:idling

I !ar dl'n sk:1lhkyldi~L' i rorL'bL'.
s1>111 h11r 111i11·a1' :11· !11111.,111. f1>r

elkr fi>rhrnkning tillg1>dP,L'.j()]'t sig

f1>r:idli11~

pn1d11kter fr:in q:l'l jordbruk elkr

ginrt sig pr<1dukln lr:111 eµl'l j1nd-

,·lkr

ft1rhruk11in~

na~on

tillg"d"-

n:ig1>11 dess J1in:irinµ L'lier f'r:111 q!L't

bruk elkr

-;kngshruk L'ilt:r d:imnen fr:1n L'!!l'll

fri111 L',l!L'I sk1>g<;hl'llk l'iln r;1<i11111<:.:11

eller ;i1· h111wm brukad. i riirl'isL'll 1'i

tran eµ,·n ,·!kr ;11 l1<111P111 hruk:id. i

;111\':ind f:istighL'\. skall. .11iso111 a1· 21
och 2-1 ~~ fra111!!;·1r. 1;inkl a1· ,;idana

nirl'isc·n ini!' ;111\':1nd J:1,lighL·t. 'kall.

produktn L'ikr ri1:i11111L'll i l'i"-a fall

;11· ,;1d:i11:1 1n11duktn ,·lin r:1:111111e11 i

11r>11111g11s sii1·"111 intiikt a1 fasli!,!hL'-

1·i"a fall

''Senaste· lyJclsl'

197~:741.

1r>111

dL'"- hi11:1ri11g ,·Jkr

lramg:ir ;11 21 ol'i1 2-1
tus

11/'I'

so111

~~.

1 :inkl

i111:ik1 a1·
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~vde/se

N11\'Gra11dc lydclw

Uircslage11

t<:n. Ska sil. f;'1r samma ,.;·ink <11:/ii-

Ltsti.l!hL'IL'll. I stidw11 /il// far "1mm:1
viirdl' dms 111· S/Jlll 11mk11stnad i

ra.1 si/111111 omkostnad i riirelscn.
/)('/1t111111w !,!iilkr. om han i riirclscn

till!,!odogjort sig produkter :11· ann:111
ri"•relsc. so111 h1111 111ii1·111 och .;om.
dier

ff

i 18;;; siigs, iir att anse q1m

<irskild fiirviinsk:illa.
l\.o.1·11111ll fiir inkiip 11c:h planterin!!

av triid 11ch hu,kar 1iir yrkömiissi!!
frukt- L'lkr biirodli11g fi1r efter Lkn
_,kattsk \"klig.e.s

egd

'al

111·dmg111

"<"" ,,; .

Pm han
riirclsen. /h'llu giil kr
i riirelsl'n ht1r tillg11dn!,!j1irt siµ produklL'r av ann:1n 111· h1•110111 111ii1·<1d
rii1l'isr'. '"ill iir ;1tt :1n'L'
f.ir1 iin,k:illa.

'"111

S:1rskild

l_'tgifia fi1r inkiip llL·h pl;1ntnin,l!
a1· triid llL"h hu,kar fiir yrkesrn;i,,ig

frukt- clkr h;irndlinµ Lir dtLT 1kn
,k;(![,j.;\ ldi,l!L'S l',l!L't 1·;ii r/r<11 111

antingen i sin hL·llJL't .flir dL'l i1r

antingen i 'in hl·li1L·t dl't ar ,/,i

kns111wln1 ll/'l''""11111i1 elll'r 1·11/ig1
1n·.1krir11i11g.11•l1111. Vid 1>111111•11/ig m·-

i11kii1w1 eller 1>!111111·rini.:1·11 h"r iigt
m111 clla g,·1111111 iirli.i.:11 1·iird1•111i11.1k11i11gs111·drag.

1·krirni11g hirdd11.1 h/J.l/llillicm1111<i <'Il
1111111/ tir i/i.i/id sd 1111 ,/,. k.1111 i si11 ll<'ll1r•1
111·,/rugas 1111,/cr 1'1·11 1idrr111d 'idlin!,!-

cn hcriiknas \:1r:1 ekonomiskt :111dndhar. Fiireskriftl:.'rna i punkt lh

dwg1·1 h1·r.-ik11<11 <'l11ig1 111·.1/dfr11in!!.1-

l'/"11 rill ri.11 11mc1·111/iir1ir nil'11<ll <11"
'111/in!!<'ll.I 11111 k11//l1i11g.11 ·iird1·. /11•riik11i11gr•11 giin fi·i111 drn ri.1111111/.. r ,/,i

sjiittc s1rck('/ iiga 111n1.1rnr<111d(' 1ilf-

odli11g1'11 har /i1rdig11iil/1.1. l'rt1er•111-

/1i1111111i11g.

1111.1c11 .fi"ir 1·iinh·111i111/..11i11gst11·drng

/>n1ii1111 dia dc111id 11dlill,l!L'n hni1kna' 1·ara ekllIHlllli,kt anYi111dhar.
riirL·,kriftcrna i punkt IC. ,jiittc fl(h
3. 11.c' l\.o.1111111/c11 fiir anskaffande

av maskinn <•ch andra fiir stadigvarande bruk a\scdda inventarier
1/l'dragc.1 i rq!L'I genom i\rliga ,;irdc111inskning'><1\·draµ ,1111i11g1•11 enligt
hestiimmelserna 11<'1'1111
1'1·111111
/>!lllkl //)r 11/1111ni/ig 111·skrirni11g ,·/la
iii111/ik1 rl'glcm<1 i punkt~ fi1r riikenskapscnli!,! a\"sk rirninµ. ,.\ro 1il/gtl11gt1r. 1·11rn111 1111 iir fi·dg11. fll11lcrk11s111de
/111.11ig fl"irlm1k11i11g, l'i//.;.('/ 1·a11/igm
k11111111scs 1·ara /ii//('/, 11iir de l>c'riik11i11
h111·11 1·11 rnr11k1ighc1.11id m· hi1g.,t tre
ilf". llltl do1·/.;. 11{{\"St'I/ fl/// J!ft11l<'llfig
dia rii k rn.1 k <1/•.1·1·11lig111 ·1·k ri 1·11i11g IiIflii111f'<1S under an,kaff11ingsaret 111·-
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s;u11d1· .11rc/..c1111 1k11/l 1illii1111N11.
3. Urgifia hir an>k;dl:1mk :11
ma-;kiner lll'h andra fiir 'tadig.,·ar;1n-

de hruk aYsedda inYL'nL1ricr dr!ll i
rL',l!L'I a1· ,l!L'llom arli,l!a \;ink111i11,kningsanlraµ ..:nligt hc,t;imml'hL'f"lla
0111 riikL·11skapsenlig a\,kri1 ni11g i
punkt .+ dia 0111 n•.111·iinl1·111·1kri1·11i11.~

i 1•1111k1 5. 1\.1111 i111·c111<1ria11t1.1

cko110111i.1k11 /i1·.1/ii11gd t1111111 111•1•gti
1i/I hiig...i tre ;1r. /iir 1'1111•//,,,.1id lu>/a
111gific11 fiir dL'L1' an,katlandc ,/,.,,,

a1· undn an,katfninµsaret. <J111,·d('/h<1n ,11·drag fiir 1"il"c11 ske
i111·,·111<1ri('J"

<11·

1

fi1ig11 1•111

111i11dn· 1·iird1·.

·;::19:6l6l ;is1;ip.\1 ;JjSl'.U.JS t"c
/1,1111 <;1:)11/<;.\I: lll(l<; ;]'[11.il.l.l'f<llj j)l!llj).l<l

1p:q .11>11 .•<iq11.\'l'Jl1:'1s u.•p 111: (I!

.f<.1/ /.'fllll<f /!J///,lJ! I 1/11/!,1// /ll/.l,ll/,J/11
-1111.'''"''I 11,>111 P11;-1111t.1 ·' .1.:i1.11:1u.:>.\u1

.1.>;11>,'1111J.l/! .u.11 ;1u1u111:s111.101 111us

l!J'l'·!.l'.11>

.'fil.I</

·'/!llll.111.1,1'ym1s

·;iu1ll\l.l'l~W <i1111.:>sd1:'1'L1.:>'11:.1

/l.l/!11/l .l.l/J<l .l.JH/'f\'/lll/

!'

.11_>/

{1'11111.l_l.Dj.U/!

I/It! l'f//Jlcf1 ..1'111//1l.l//JI l!llU.•p I J!/1.1,'/•\!.I

.lll.1

1:i.1111.> .J.ll.ll')ll.•.\111 l!//1.1' .Jll ,'illlll.'f.1111111

-P.y.1·11,l.'jl_;.I _I ,)'l/111.IU.'f\.111 ,>J!llll./J).1.\'/(1/11

-,'J'-11'.I .lll_I ;11:.Ip\1: Il/ .:>.ll!pl\ Siii! 1)1:

.I/I ;;·//11/J/J.>.l/l/./<,1/ .f,lJ!lll/ )jl'. .l/>,)'11//.J./,)(/

;11:.111\I! 11/11///J'.' ,"1.11'.p!.\ 'llll /ll/.f,1c/

111u 1,>,1j>,1111 ljl!.ISllJ!I Stil/ '<;).Il_>jlU: .11111

"'Plll!>p.\ l//1.!J.\"111/1.~/ l\l:lSlll!j 'S).lllJUl!

.11!.\S,)lj lllll. l.:>I!•' j)llllll'.\1'.;iJUJ.l.'>\l!) <;lHj

.11!.\s;iq llll' ".l.:>11·' pu1u1wsilu1.1.:>\1~1 soq

,,puq.1.\

.1.•1p 111>.'f ;11p1.\'1'lll!'1S

·t

llW.lll/'

-'·'lP '(' 111 ;;'1p1.\~Sll\?>\S rZ "t
( ).:>~.1.\)S 1!)'1l,).J t J'llllld)

· J.l/l./ !.1.1 /.l,l./ /l,1..1.1'.I I >/11,l/ Jll .y.1·

'·'!'

.u1,1111

,'ill.tj'.11>1·;-i11111.y.rn_1111.l/l.l!.!.1

1!11.1.1;;j>.>111

J.'·'111

-J/ 11 ·'/\'/Il

.1'/.l//./,1/.1/IJI/,), I Il I

./IJ/

J

ll'///./,l\"/11

I/Il /llU Il/(}

Jll'f.111_1111 ·'/>.11u.1·;;·11m

/!I.I

·1.1·1110 ·'I Il I

;1·//l////l/l.///1/.\/1/.ll.I/

t !"<.J.'IN!1/ I

//,>.'lilj I l>//.U1f.>lll

-1111.>11.>11 1:1'1111,> ;1'1>.i/>.111 "" .11.>,\.1111.'.t.>1/

/1/().1

llllJ.11_1/ .I/! ,'i/1111.'fU //,> /.11.~/J!,!fl/

.I.'//·' /J,>y1 lll/ ·'//11.'fl' 1.11>1////l 111!
,>.1,)'/l/ I/Il

.1//!ll.'f/U,>1/ .IJJI/

ddo/.'l/

//,l/1'11/tl'f//I

,.l/l/l.l,l.\"l.l/ //,,,, /}/! /.11_!/J!,l/{/ .I/Il/

J.l/'

/{/)I/I

il)/> I J,>.U11'J!.>ill .\',l\/11> p,';'1>.IJ!.l/I l/l!.'f.1.

'./,ll.1/l}//,l.1111 .l/l ;J'11lll'f.l'lllll/,!/!.l/_l.\ .11_1/
ll/!.I Jl I Il JI! 'f.1.1·, >;J./ /! f.1.'f 1/}/J 'f I l/,>Jl .11> fl

·~It" 1111 1:u.11:i1u1us1.,u1: ,\I!
·~

1111 1:11.11:;1111USl\lll! .\I: J.>y.J.1/.1 /!/Yl.I'

It
l

.111,"1/>ll/.I

I 'fll.IJll<.1.'f,></f.J!f

"l

l'!Ulld

l!Jl.I0/1'1j/ll/

/,> /,'1'1111.J .I.:>1.11!)11.:> \lll /l/l/!,l.\'.I/) .yll.1</

,)/!

0

l'jlllld I l//lll/ l:i·11ni.11.1y1.1/lll'f/l.l/l/f!Y)

-///l.//l.lll _1/)/l/.\ ·"'.{ /!.l/!111! lf.lli ./,11//'fllll/I

J,)l.ll:)Ll.1 \111 ·'J.'l'.l.!.l,>.1.>/ ,>//// 11.llll /!/!

.l/l 1///>./,J.l,l/

-//Il/ l',>1/ ''I !/l.J.'"'1 Il ;11:.q l.\ 1: 11/f! .l,>/11'.> N

;;·11H1. ll.l 'f.l]',!/I ./r.i/ ;i1:.1 j).\ I'. ,!/!lf ,1!!,)'11 \-'

1/1/ ./,){.!lf:J'_l//IU

!I PJl.11_1.1 .l/I

(J.''1.1.\)S .:>J.Jlll)

"//,)

-;J/illl//ll'j.l'l//l .Il! /!1111.1;-i Jlcf ;;'1:.111.\l! ,!J/11

'.\'l!/1//1//!J

.t:> .l,l.\".l/l .//H/

t

J'tlllld)

/110.\" iJl!.llHI!

1,>,';j>,!/{/ "'111.llj l!jl!.\l.ld Sllll\J,"1d ,"11111,•

.ni/

-1:i-.;i1:u lll<>ll•lll .1·'11·' s.•.11:p.•1s<i1:1.:>.Il)I

-1_:1:-;.iru 1uuuoq .1.•ll·' '.:>.11!p.:>1sil1:1.:>.1~.>J

.1•.'.I 1:p11.>S.\I! .//l ,)pu1:1111s.•)ll llli!S ))Oil

.lllj l!pp.JS.\I! /l.//l ,")plll!)lliS.:>Jll lllOS uo;i

1:<; .!.'I!·' ·'IHll!\lllS,l\ll lll<lS "Dl.ll'.)Ll.Hlll

i:s Dll,J ;..pu1:1n1s.•1n lll<>S 'Dl.ll!!U.:>.\

)l:Jp:'l'lll'. ;11:\,"1.ll>J'lll:Llll:J

-lll

/J,l .11'.I {

''!Il.Il!

l!)\?.\l.ld

<;UOS.I.:>d

.:>pU.'.J

W.IJl:'t'lil: ;;'1:1.•.H.>.JSlll!llll.'.J .Il!(

I

.••plll!Jll!'!Slll!
'1:.1.:>p

,J,JdJ!.1/ 1u;;'vt'"'-'!U

tL"l

.lllJ

11,>/!/!ll/.10.y

/l/,ll/

.111,'J'1up

,l'f<>l'·'i ,Jp111wJ.\1JN
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Föreslagen ~vddsC'

Nuvarande ~l'defw'

r ii k L' n ska p s c 11 I i g avskri\'11ing.
Sd.1·0111 föruts:ittning luirfiir .1kallgiil!11 att den skattskvkli/!l' h;1f1 nrdnad
hnkfiiring. som avslutas 111etld1·1
1·i11s1- och /i"ir/11stko1110. st11111 att tillfredsstiillande utrednin/! fiireli/!ger
om 1w/ som iltcr.wi/r i heska1111i11gsa1 ·wc11tlc om·s/.:1-il"<'l 111· 1111skt1!fi1i11gs- 1·iird<'t il i/i·äg111·omndc 1illgd11g11r
samt dessa iit'('nso111 111·skrir11ing11r il
desa11111111 i den skattskyldiges riikenskapcr och i företedd utrednin/!
redovisas pa si.1dant S:itt. att tr\~!ghet
föreligger att \'id a\·yttring av tillgiingarna .fiwnil<'fr.1· 111iiiligl'11 111111ko11111w11dc \'inster 1·/ sko/11 1111tlg1/
111.rcri11g.

tir.1/>11ks/111:

/>) uti 111·dmgc1111ot.1T11mr 111·skri1·11inr.;1•11 i riik1•nskt1p1'rn11:

cl att tillfredsstiillande utredning

föri:ligger om i111·1·11111riemu.1 sk11ll!'111iissig11 rcs11·iirtle:

di

till in1·1'11Writ'n111och11l"skril"11a

ll<'/01111 redovisas p;i e/I sadant siitt i

den skattskvldiges riikenskaper och i
fiiretedd utredning att trvgghct filreligµn att \·inster \'id a\·yttring a\·
tillg;inµarna inte 1111dg1ir hesk111111i11g:
Still//

c I ull - 0111 den sk1111.1krldigc i11t<'
11111>rii11111 1irs/1ok.1/111 /iir dl'! 11iim1t1sl
fiircgill'11dc riik1·11.1ka11.1i/r('/ - ill't />ok/i'irt!11 1·1irtl1·1

111"

i111·<'11t11riem11 /lire

111·.1/..rirni11g l>l'stii1111s lll<'t! 111g1i11,r..:s1111nk1 i i111·<'11/t1ricmt1s sk11/l('111iissig11

n·.1·11·iird<' i·i.t hcsk111111i11gs1)n·1.1 i11g1/nr.;.

(punkt 3 b fjiirde stycket)
S1i.rn1111illgii11g1 anskaffningwiirde
skall anses. di1 1illgii11gcn fiin·iin·ats
genom klip eller byte l'llcr diirmcd
jiimfiirligt frin_!!. den verkliga kos11wde11 fiir dess afökaffande och. da
1illg1i11g<'11 1111110r/cde.1· ii1·crgi/11

rill

riirelscn. dess 1ill111ii1111a sa/i11·iirtl1• \·id

tiden fiir 1"il"crgd11gl'll. Dock skall
iakttagas fiil_jandc. I !ar 1illgi/11g i

Sn111 anskaft'ningsviirdc Ji'ir i111·(·11wri<'r skall

<111'CS.

da in1·m111ricn1t1

/111r fiirviir\'ats gennm kiip. byte cl kr

diirmed _jiimfiirligt fang. den \'Crklig;1
111gifi<"11 fi1r d!'r11.1 anskaffande nch.
da in1·1·n111ril'rn11 har hi1Tiir1'11l.1 1111
111111a1 siill. deras 11wrk1111d1Tiirdc \·id
litkn fiir /('i1T1irn·1. Dnl'k skall l<iljandt' iakttas. Har i11H'lltt1ri1'm11

sa111hand 1111•dfi'irriil"I' en· d<'ll riirclse.

i11gil11 i en riirl'l-.L·. "'"" """ .1k1111skrl-

l"lll"i den nl'llia.1. crhdllits a1111orl!'t!1•.1

dig<' h11r /iin·ii1T11l f'tl w111111 siil/ ;in

iin !!L'lllllll kiip eller byte eller diirmed j:imfiirligt f;ln!!. skill. 1hir ,·;
siirskilda llmsliindi_!!heter till an1w1
fi"in111/cd11. sås11111 anskaffnings\ iirtk
fiir 1illgti11gc11 anses det hd111111 so111

genom kiip eller h\'tc eller diirmed
jiirnfiirli!.!t hn!.!. skall. 11111 i111c siirskilda l1msLindi_!!hcter /i'imn/etla 111111t11. so111 anskatfnings\'iirde fiir
ill\'('l//!lril'rna an-.es dl'! /('ir den 1idi-

k1·ars1är i hcsk11tflling.1·111·.1·,,<'tllfc'

g11re iig11n·n giil/1111d<' .1ka11,·1111issig11

n111·-

1k1"ii"1•/ /i'ir iii·al.it1tf"l'11. S/.:111/1· dl'! i
11tlgn1.fi1ll /Jc/in11as. 1111 den skattskvl-

dige l'llcr

n~1go11.

snm star hnnnm

/-/ar tk•n skattskl·ldigL'
L'ller nagon. snm star lwnorn ni1ra.
\'idtagit atgiird liir att dL'n skattskyl-

n'.1t1·iirtle1.

Prop. 1980/81:68
N11rn1w1cle (rcl<'lsc

Fiireslage11 !rdcfo·

n:ira. vidtagit ~1tg:ird för att lkn
skattskyldige skall kun1ia tillgoclnriikna sig ett högre anskaffningsviirde iin som synes rimligt. och kan det
llllfC1g11s att detta skett fi"\r att ät
11[1gon av dem bereda obehiirig frirm[111 i heskattningsavst•ende. skall
anskaffningsviirdct i sb!ig 111:·111 jiimkas. Såso111 anskaffningsviirde för
tillgilng. som moderbolag eller ii\'ertagande fört•ning iil·crrugcr fri1n dotterbolag eller i\verlatandc förening
\'id s~tdan fusion. som i 2S 9 3 mnm.
_!i)r.1'r11 1·ller undra stycket avses. skC1ll
anses det hl'lnpp. so111 vid fusion<.! illfidlct krnrst1ir i he.1/.:C1{{11ing1·;11·sce111/e
na1·skrirc1 hos dllttcrbolaget eller

dige skall kunna tillgml\lriikna sig ett
högre anskaffningsviirdc iin S\llll
synes rimligt och kan det antas att
detta har skett för att bereda obehiirig förm;m i hökattningsavsecnde f1t
11{1gnn av dem. skall ;1nskaffnings\'iirdl'I i skiilig mt111 jiimkas.
So111 anskaffningsdrde fiir inr<'lllaria. som moderbolag eller ii\·crtagandc förening iil'l'rtur fri\n dotterbolag eller Ö\'erliitande flirL'ning vid
s<'idan fusion. som avses i 2S ~ 3
mom .. anses det skuttc111ässiga rest1·iirdet \'id fusionstillföllet hos dotterhlllaget eller den övcrl:Hande fiireningen.

den iiverli1tande föreningen.
<runkt -i femte stycket)
Har skattskyldig hc1ri'ijli111dc undcr heskattnings:'iret a11.1kafli11/c tillgling11r tit!ig11re 1l111j11tit i 111111/.;1 2 a1·
u111·i.1ni11gan111 rill .JI .li 0111.fi'ir111ii/1
avdrag <i l'lirt/('f 111· riitlighcr till li'l'cmns a1· tillgån.~ar l'n/ig1 ej.J/1llgjortla
köpl'ko11tmkt, sk11ll 1·id /Jcriikning m·
m·drag .fiir 1·iirdc111inskning 111cd 30
{'mcent 111· a11sk11Jfl1i11gs1·iird1·t .1l1so111
anskaffningsviirde anses den vcrkliga kostnadt!n minskad med det tidigarc jii111/ikt nys.1·nii111nt!a .11adgawle
tit11j11tn11 an.lraget. Vad nu s11gts skall
äga 111nts1·ara11de rillii111pni11g. 11111
investcringsfond i enlighl't 111cd rnd
fiir sådun fond finnes st11dgm tagits i
anspräk för 111·skrii·11i11g av under
heskattningsf1ret 1111sk11_f.faile tillgd11gar.
<runkt ..i andra -· fj;irde och sjiitte elfte styckena)
Avdrag fiir a\·skrivning ä hiir ijl·å-

Ilar skattskyldig 1111•dgi1·irs a\'(lrag
{lir kontrakts111·.1·krirning (/\'Sl'Cnd1·
i1ll'1'ntaricr. so111 har (/11.1ka(fur.1 u11dcr heskattningsiiret. sk({// .10111
anskaffningsviirdc anses dt?n vcrkliga 11tgiftc11 minskad med det tidigare
mcdgil'lw avdraget. De/la skall giilla
ä1·c11 11iir im·estcringsfond eller lik/la/l(i<' a1·.1·iittning tagits i anspr{1k för
a11sk111Ji1i11g av im'l'1lfaria under
beskattningsiirct.

Avdrag for avskrivning .filr fiir
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N11rnra11dl'

~rdelse

Fiirl'slagrn lrdd'il'

ga\'(/rwu/c tillgilngar 111ii för visst
~ieskattningsiir 1/111jlllas med hiigst
trettio rrocent for {ir r;iknat av Slllllman av bnkfiirt v;irde cl tillgclngama
enligt balansr;ikningcn fi\r niirmast
förcg[1emk r;ikenskapsi1r och anskaffningsdrdet å si1dana unckr
heskattningsi\ret anskaffade tillgångar, vilka vid utgången m·
bt'skatlllingsäret fortfarande tillhörde rörelsen. Vad sålunda stculgats
ska/lgii/lu oavsett niir under beskattningsi1ret tillgclngama anskaffats.

visst heskattnings{tr giir<1s med hiigst
31) pnlL·ent för {1r riiknat av summan

Hm'<1 under beskattningsiiret tillgångar m· 1111 ifrågarnrande slag. som
anskaffats före ingången 111· swnnw
år, avyttrats eller hara dvlika tillgtlngar gt1tt förlorade. dcl1Tid jiir
sismii111nda fit!I försiikringsers;ittning tll"talats, 111ii siirskilt avdrag fiir
ankril'lling citnjwas med belopr
motsvarande den i anledning av
avyttringen eller fiirsiikringsfallet
uppkomna intiiktt'n. Diirest .r/.:attskyldig erhållit avdrag i enlighl't 111l'cl
hestii111111elsem11 i detta styckl'. skall
undL'rlagct för beriikning ;1v avdrag
L'nligt niistjåregående stycke fast<>tiillas till motsvarande higre bL'lnpp.
Har ett siirskilt hiigt pris eller
eljest en särskilt hiig kosmacl för
tillgclng /1etingats diirr11', att den skolat utnyttjas för ett siirskilt arbetstillfälle eller för en konjunktur. som
viintas /Jlil'CI allenast tillfällig. eller av
annan liknande omstiindighet. må
för det heskattningsiir. varunder ti/1gclngen anskaffats. a\·drag göras rid
i11ko111.rthcrii/.:11i11gc11 for sildant Ö\·erpris eller s{1dan 1111'/'kostnacl. /)iircst
avdrag som nu sagts medgivits. skall
avdrag enligt hcstiimmclserna i and-

Har i111·e11taria. som har anskaffats före bcrka1111i11gsårcts ingång.
avyttrats under heskattningstiret eller har den skattskyldige riitt till
försiikringsersiittning för i111·c11taricr. so111 har g<Ht förlorade 11111/c'r
/1cskatt11i11gsclrct. 111edges l'lt siirskilt
avdrag mL'd belopp mots\·arande
den i anledning av avyttringen eller
försiikringsfollet uppkomna intiikten. /\!'draget .filr dock inte 61 ·crstiga
underlaget frir heriikning av avdrag
enligt ft'llltc strckct. Har den ska11s/.:rlcligc fii" avdr;ig so111 1111 sagts
skall niimnda unclerlag fastställas till
motsvarande liigrc belopp.
Har ett s{irskilt högt pris c:llcr
djcst en siirskilt hiig 11tgifi för illl'C'lltaril'r hcrott 111/ att c/c skall utnyttjas
för ett siirskilt arhctstilWillc t•ller för
en konjunktur. som viintas bli e11c/a.1·1
tillfällig. eller av annan liknanJe
omst:indighet. 11u'dgc.1· for det beskatt ningsiir. varunder i111·e11t11ricma
har anskaffats. avdrag för siidant
iivcrpris eller siidan mcmtgi/i. ( )111
avdrag som nu sagts har medgivits.
skall avdrag enligt hcstiimmelscrna i
./l'mfl' stycket beriiknas /") diirefter

a\· bokfi.irt viinlc pcl itll"l'llt<1ria1111
L'nligt halansr;ikningen fiir niirmast
förcg{1cnde r{ikenskaps;1r och anskaffningsv{irdet /)(l si1dana under
beskattninµsi"iret anskaffade i111·e11taria. vilka vid beskatt11i11gsiin·1.1·
11tgång fortfarande tillhiirde riirL'lscn. Vad 1111 sagts gäller oavsett niir
under beskattningsi1ret illl'<'llt11ricm11 har anskaffats.
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2711.

Nuvarande (vde/se

Fiircslagen (rdclsc

ra stvckct bcriikna'> d diireftcr ;11crsti1ende dcl av anskaffningS\·iirdL'l.
Ouk1111 \'ad m·an .1/lldg11.1 111ti
avdrag 111<'tfgil't1s for avskrirning

atl'J"Sl<K'ndc Lkl a\· an,kaffninl.!''iirdl'!.
Ot11·1·,.11 \ad ovan /i"in•1kril'1 /iir

med belopp som erfordr;1' fi'•r att dl'!
bokförda \'iirdl't ick<' skall iivL'r,tiga
anskaffningwiirdet il samtliga 1/11
ifi·ågu1·11m1u/e tillg<ingar. vilka vid
111g1/11ge11 1n· /Jnk111111i11gs1irer .fi1rtfi1rt111t!e tillhörde riirclsen. sedan ti
detta viirde avriik nah en beriiknad
{1rlig avskri,·ning av ti11g11 procent.
Vi,ar .1kurrs/.;rldig att 11ii11111t!o ri//g1/11g11r.1 verkliga \'iirde understiger
iiven s;dunda beriiknat ,·iirde. 1111i
avdrag 111cdgirn.1· i1'i1111·1i/ for /iiir1n·
/Jeri11g11t! yttcrligan: av'ikrirning. Vid
tilliimpning av besUimrnelscrna i detta stycke skola i fn1ga om anskaflningsdrde och anskatlnings<"tr fiir
fi//gc/11g11r. Slllll iivert:1gits genom
,;[dan fusion. '>om i 2.-: ~ J 1110111.
avses. dL~ i fusionen deltagande fiiretagen anses som en sh:attsk\'ldig.
Di1 rillg1i11g11r. '>l)m anskaffa\'>
under beskattnings<"trd. a,·,·ttras.
förlnras eller s1lso111 jiir nirelscn
obr11k/J11ru utran).!L'ras under samma
;\r. 111.i avdrag clr11i11111s för anskaffnings,·iirdet eller 1J/11'skril'c11 clcl cliirc11'. Med a\'yttring likstiilles t!c•t ,tirll.
att 1i/lgti11g 1111ugc.1 ur riirelsen fiir att
tillföras annan riirl'ise. so111 wgc'ir
särskilt! fiirviir\'skiilla. eller for att
nrttfas for annat iindam:"d. Att
belopp. som 1'1'/11//ln ,·id a\·ytt ringa\·
rillgrlng. i sin helhet skall 11/lfl/Clgus
.1åsu111 intiikt av riirelse. t!iim111 stat!-

anlrag fiir a\·skri\ nin,l! 111«dg<'' med
belopp som L'rfPnlras filr :1tt det
bokfiirda \'iirdet ini<' skall ii,·er'1iga
an,kaffnings,·iinlct u1· 'iamtliga i111·c·111uricr. vilka \'id hcsk11//11i11g1·<irc/s
11rgii11g tillhi'inlc ri.>rL'isen. 'iedan/i·tln
detta ,·iirde lwr aniiknats L'n heri1knad arlig ;!\·skrivning a\· l.O proL'L'nt.
Visar il<'n skartskrldigc• att i111·c·11111ricn111.1 1·nkliga ':inlc unLkr-,ti,l!l'I'
ii\·en c'I/ salunda bniiknal ,·i1rde.
111ct!gcs anlra).! fiir clrn ytlL'rligare
a,·-,kri,·ning so111 11101i1·c'/'11s u1· clcttu.

Vid tilliimpning a,· hL·stiimmeisL'l'lla i
detta stycke skull i fra!!a 11111 anskat'tnings\'<irde Pch a11sk:1ffning-,ar liir
i111·c11111ric'I'. som hur ii,·erl<l!!its genom sad:111 fusion '>tllll a\·ses i 2X ~ _i,
nmm .. de i fusionen 1.kltagande liiretagen anses som en 'kathkyldig.
D:1 i111·c11111ricr. '>llll1 /111r anskalfah
under bL'skattningsaret. a,·,·ttras.
förloras eller utrangeras undn '>amma ar. 111ct!gcs avdrag fiir an-,kaffnings\'iirdet. f\lcd avyttring liksrc'il/s
att i111·c·111uria ws 111 ur nirclsen liir
att tillfiiras annan fiin·iin,kiilla eller
for att 11111·ii11dus fiir annat ;111da111al.
:\I' hcsrc'i111111ds1·1w1 i punkt I andra
st\'cket :t\' an,·isninµarna till 2S ~
fiw11g1/r att belopp. SPlll crh1ills ,·id
;!\·yttring a,· i11l'1'11t11rier. i sin helhet
skall /Us ll/!fJ so111 i11tiiht ;1\ riirL'be.

gus i punkt I andra stn:ket a\ an\'is-

ningarna till 2X ~Fi1111es skattskvldiµ horn i ri1kenskaperna 1·crk.11cil/1 a\·skri\'ninµ med

Hur skattskyldig giorr a\'-.krirninµ
med stiirre belopp i ri1KL'n,bperna
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N111·11m11de lrdl'isc

Föreslagen lydelse

stliITL' bdopp :in d<'l. 1·11m1C'd han
iigcr ä111j111a m·clrag vid taxeringen,
11111 den 111m1ii11</igh<'ll'll att 111·drag
f1ir m·skri\'11i11g 1111'dgi1·1's 111ed l1i1:re
hclopp 1i11 l'ad i nik!'11.l'kap!'ma
111·.l'kri1·i1s icke ji)ra11lccla lindring 111·
det v:irde. l'lml r;ikenskapscnlig
a\'skrivning her:iknas. A l'drag för
belopp. 111ed 1·ilke1 dcn .l'ka/tskyldige i
riikc11sk111)crn11\'l'rks1iill!11\'skrii'ning
1111/\·cr rnd 1·id la.rcring blh·it goclkt'inr. mli 1/r11j11111s ji'irst sedan taxeringen i friiga bliYit slutligt a\'gjord
och enligt siirskild 111· taxaing1·11ii11111d dia. 0111 hcsl'iir wiji'irts. lc'insriirr godkiind ll\'.1·kril'11ingspl1111. <11'.\'Cendc en rid m· 111i11s1 ft'l/1 dr. rfiknat
fr{in och 1m·d beskattningshret L'fter
det 1·1m111der aYskrivningen frt1ga
verksUi !Ides.
Den omst:indigheten att vid tillliimpning av bcst:imrnelscrna ovan
a\'drag vid beskattningen skall övercnsstiimma med avskri\'ning enligt
r:ikenskaperna utgör ej hinder för
skattskyldig att efll:r överg[111g till
riikenskapsenlig avskrivning uti\\'l:r
avdrag enligt riikenskaperna tillgodog(ira sig frän riden före ii\·erg;\ngcn rcstcmndc. i riikenskaperna gjorda men l'j vid beskattningen årnjwna
avdrag anri11ge11 i110111 ramen fi.ir
m·skri\'11i11gspl1111so111111·1cs ip1111kr 3
eller. med raxcri11gsnii111nds l'ller, 0111
be.\'\'iir anji'irrs. liinsriirrs siirskilda
meclgil'llnde. /)(l 1'11 gång el/a e11/igt
siirskild 111· 1·l'derhiira11de nii111ncl
Rfidkiind l/\'.lkri\'11ing.1pl1111 ll\'.\'C<'lllfr
en tid a1· hiigst rio tlr. Fftcr ii1·crg1/ng
till ri'ikensk1111.1cnlig a1·skril'l1ing 111ii
dock i inrct jiil/ .1ädan1 11\'drag 1il/godn11juras. so111 a1·se.1 i 11u11kr 3 c tredie
sti·ckct.

;in h;1n Jilr dra 11\' vid taxeringen,
fiin111ll'dcr inte de tia att det Yiirde. pä
1·ilkc1 r;ikcnskapsenlig avskrivning
beriiknas. pdl'akas. Det 1frerskj11ta11d1' beloppet .filr i sliillct. sedan
taxeringen i fri.iga har hlivit slutligt
avgjord. dras a1· genom årlig m·skrir11ing ejier }Ji proccnr jiir helt år.
r:iknat fri1n och med beskattnings;'irct efter det under 1·ilkct avskrivning<.'n i fr<iga vcrksUlldcs.

Den nmstiindighctcn att vid tillliimpning av bestiimmelserna ovan
avdrag vid beskattningen skall iiverensstiimma med avskrivning enligt
r;ikenskaperna utgör i111c hinder för
skattskyldig att efter övcrg.<'mg tiP
r;ikenskap,;enlig a\'skrivning utöver
avdrag enligt r;ikenskaperna tillgodogiira sig avdrag jilr stldana
111'.1kril'l1i11g11r. som har gjorts i
r;ikcnskaperna före övergången men
inte l111rfiim11le11 m·clrag vid beskattningen. A 1·cln1g .filr sädant he/opp
g1lrs genom 1/rlig m·skrivning ejia 20
proccnr för helr år.
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l\'111.·arantfe lvdelsc

F6reslag1'11 lydelse

Har före ih·crgilng till riikenskaps-

Har ska11skrldig före iil'crgång till

enlig avskrirning skatrskyldig vid

riikenskapsenlig avskrivning tillgo-

taxeringen

cloriiknats stiirre viirdeminsknings-

tillgodoräknats

större

viirckminskningsavdrag iin enligt rii-

a\'Clrag vid

kenskaperna, skall. för :'istadkom-

riikenskaperna. skall. fiir i1stadkom-

taxeringen

än

enligt

mande av iivert•nsstiimmelse mellan

rnande a\' civerensstiirnrnelse mellan

tillgä11gc11s årcrstilende 1·iirde11 enligt
rc·ikcnskapcnw och i bcsk11ttning.rnvscc11dc. det be\0pp. varmed tillg1lngc11s riirde siilwula i beska1T11i11g.rnr.1cende understiger viirdet enligt riikcnskapema, llflf'tag11s såsom intiikt

im·cntaricmas hokfiirda i·iin/c och
deras skm1e111iissig11 rcslriirdc, det
helllpp.
varmed
i11l'er1tari1'm<1s
sk11t11·111ii.1siga rcs11·iirdc understiger
det bokförda värdet. tas upp som
ska11cplik1ig intiikt under det första

under det fiirsta heskattnings<\r. för

bcskattnings:'1r.

vilket riikenskapsenlig avskrivning

skapsenlig avskrivning giiller. eller.

för vilket

riiken-

giiller. eller. om den skattskyldige

om den skattskyldige begiir det, med

hellre ril/, med en tredjedel fiir

en tredjedel för niimnda beskatt-

niimncla heskattningsar oeh

nings~tr och vart

elf

vart

av de tv~i närmast följande firen. Vid

och ett av de tv<I

närmast följande tiren.

tilliimpning m· detta stycke skall iii·cn
sådan/ på ridigarc ilr cnligr arskrii·11ingspla11 hcliip1111de 1·iirdc111i11skningsm·drag. som den ska1tskvldige
ej kunnat utnyttja. ansc.1 harn tillgodoriik11111s honom.
Har aktiebolag eller ekonomisk

Har aktiebolag eller ekonomisk

förening. som tlt11j111cr ardrag fiir

förening iivertagit inl'rntarier genom

1ff.1kril"l1i11g å maskiner eller andra
fiir .1·1iuligrnra11dc bruk avsedda
im·c11tllricr i enlighc1111ed /Jeslii111111dser1111 för riikenskapsenlig m·skri1·ni11g. övertagit dylika 1illgå11g11r

s~dan

~

fusion. som a \'Ses i 28 ~ 3

mom., oeh har

des~a

im·e11111rier i

riikenskaperna upptagits till högre
viirde iin vad som enligt hestiimmelscrna i 1rcdjc stycket skall a11.1c.1 som

3

anskaffningwiirde för bolaget eller

mom. avses, och ha dessa tillgångar i

föreningen, f<ir företaget efter yr-

riikenskaperna upptagits till högre

kande hos taxeringsniirnnd eller. om

viirde iin vad som enligt hestiimmel-

hesviir har anförts, hos liinsriitt ml'dges riill att ii\'en efter fusionen tilläm-

genom st1dan fusion. som i 28

scrna i p1111k1 3 b sisw stycket iir rar

1111s1' som

fiir

pa riikenskapscnlig avskrivning un-

bolaget eller föreningen mil företa-

anskaffningsviirde

tkr förutsiittning att skillnaden mel-

get efter diiro111 hos taxcringsniimncl

lan del hokff'irda värdet och anskaff-

eller. nm hesviir anförts. hinsriitt

ningsviirdet. bcriiknat enligt tredje

frams1iill1 yrkande heriit1igas att iiven

stycket. tas upp som intiikt under det

efter fusionen tilliirnpa riikenskaps-

beskattningst1r. di'i fusionen genom-
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2XI

N111·,1n11ule lydelst'

Viireslage11 lydelse

enlig avskrirning. under fiirur.<itt-

jiirs. eller. om fiirdaget hegiir del.

ning att skillnaden mellan \'iirdet
e11lig1 riikc11skupcma och anskaftningsviirdet. beräknat/){/ siill i 111111/.;1

med en tredjedel för niimnda
bcskattnint-:siir uch vart och l'lt av de
tv<1 niirmast följande {!fen.

3 /J sista

si yckct .1iig.1" llfifJ!t1gcs

snm

int;ikt under det heskattning<1r. d~1
fusionen grnomfi'ircs, eller. om fiiretaget lreflrc vill. med t'n tredjedel !'lir
niimnda beskattnings:·ir och 1'// vart
av de tv;\ niirmast fi.iljande (1ren.
(punkt 'i andra nch trnlk -,1vckL·na
av an\isningarna till 22 ~I
\'id /'l'\/1·iirrf1·111·,·kri1·11i11g /;ir .1/..1111skrldii:. 1111tl1·r himt.1ii1111i11g

111·

l/lo/-

5. \'id
111

nµ

rL''l\ardca1skri1-

1111·1h:n

i/1·11

.1/,1111.1kr!dig1'

.\'\'11n111t!c 11l'ski'ii'11i11.~ i ,.,.ikc11sk1111,·r-

a\'llraµ fiir 1isst hcsk:ittninµsill' med

11<1. 1it11i11t<1 avdrag fiir vis,1 hL·skatt-

hiiµ'1 2'i pn1ccn1 filr {1r riiknat ;11

ning<1r med hiig,t 2'\ prnCL'lll f\ir :1r
r1ikn;it ;1v 1i!fg1/11gt1m11s re-t ,·;ink.

111·1krirni11g11111d,·r/11gl't fiir 11111.1ki11cr

;\led l'<'\/\'iinl<' /l'ir.1·11i.1 1i//g<i11gam111

1111rler/<1i;1·1 111gr'irs 111·

h11k/iin/a 1·ii1'tl,· <'11lig1 hala111riik11i11g-

1'k11Ul'llliissig,1 l'L'Sl\ :irdL· \'id 11tgiill!;<'ll

1•11

a\·

111· rlcr n;inn;1q /i'ir<',!,'.rll'lld<' hL'sk;1ttni11gs:.1rct med tilliigg a\ <111.1k11/(

1111sk 11J./l1i11g.1k0.111111drn f1i r I i l/gri11,i;-

11i11g.1Tiird1·1 fiir i111·1·111<1ricr. s11111 hur

ni/..,•n.1ka111·1/rl't

ht'skattningsaret
ar.

S<Hll

11;irn1:1't

med

till;igµ

fi'in•

anskaffats under heskatt-

ningsiret. nrh med anlr:1µ !lir
ht'lllpp 111ot-.1·ar:l!lde 1·ad sllm utµiir
intiikt i form a\' 1·elkrlag ji'ir 11111/a
sa111111a ilr

<'i

i111·1·11111ri,T1111s

anskatfats under hcskatt11i11µs;'1rL·t
(11·'1,.,,,,,1·/d

111i;,111g1·11111·

de11<1 fi•rrf11-

rr1111k til/lriin/c rr'ird1m. <ll'll med
;1\'llrag fiir hL·lnpp 11111ts1 ;ir;111Lk \·ad
ut~lir

skatl11dl' 1-llr'I'

si1m

/)ock .1k,t!I i

<'ll1'!' /lin1i/..ri11g1,·n,i1111i11i; fiir i111·c11-

i11riik11<1s 1111.,k11f//1i11gs-

an-,kafL11-, Fin·
hcsk111111i11gs<1n'l.1 i11g1in~ <lL·h rn111 hur
a1·vttrah t'lkr filJ'l<lrats undn hc.sk;i t 1ni ng<1rl'1.

1n·1·11n1dc.

/(ir/om,/, · til/g,mgar.
re.111·iirtll'I

nch 1111t!r11 i111·1·11111ri1•r . .·\ nkri1·11i11g1·-

kos111ad1'11tiir1ilh;,i11g s11111 anskatl:1ts

under hes!..a1tni11µ<1rl'I 11ch a1·v11rah. fiir!Pr:1h clll'l' 1111w1g1•r11/s 1111t!1·r
Stl/lllllll llr.

/11ria

intiikt i f<lrm a\· 1cdcrli1g

"1111

lr11r

\'is11r rlc11skallskrlrligc111/ i111·1·11111ricm11.1 1·1·rkli~<11·iinl<'1111</crsrig,·r t!c·r
sk111/!'llliissig11 l'<'st1·iirt!c·r cfic'I' a1·rlm,~
l'liligl f>t·111i111111<'l11·m11 i /f'ir.1111

.11r1·k-

<'I. 111cdg<'s rll'I rtrl'l'lig11rc 111·dm~ sn111

111111i1·1·n1s ,,,. t!c1111.
:\mk11fii1i11g1ku1·11111rfn1ff'ir111<tSk/-

\'ad som li'irnkrin <llll r;ikL·n-

lll'r 0!'111111dro/f'ir.1111dii;r111·a11dr· />r11k

·'k;q1sL'llii12 ;11·skri\11ing i punkt 4

1n·s1•t!da i111·1·11r11ricr /Jaiik11111· 1111·d

11111/r,1-f/,irrfr s111111 s;iill<'.

1i1111d1'

rwlr
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N11 rara11de l_1'dcl1·e

Fiircslagcn lydelse

i11k11<1g1111,fr i 1illli1111J/ig11 d1•/11r 111
111111k1 3 /, si.1111 strcket 111· 11111·is11i11g-

11io111ft· strcf..1·1111 giilkr i 1illiim1,lig;i

an111 till 2<) 'i. I lil'l'i,i;I giilk'r lll'trli(

skrirnin_L!.

dl'l;1r ocbii i !'ni_t:11 0111 rL·st1 ;m1L-a1·-

f{111de rl'st1·;irdl'avskriv11i11g i tiJl;imp-

liga delar \'ad som /i'iffsk1-it-1·.1 nm
riikc·n,;kapsc11lig ;11·sJ..ri111i11g i pu11kt
-1 rred;c, _!(·11111' och .1·i1111d1·-c'l/i1· s1rck-

c1111 11r 11ii11111i/11 11111·is11i11g11r.
5. 2' Anlrag Lir ;i"i1111·li/ ski' jiir
1·iiril1·111i11.1k11i11g . .10111 patl'ntriitt ol'11
liknamk tidshcgriinsad riittighct 1111-

I>.

A nlr;i,l! 1·11/ir.;1 />n1i1111111d1·,·r-

1111 i f'llllkll'/'1111 ./och 5 r:1r lil'('/I g1ir11s
fl'ir 11rgifi1•rfi>r 1111sk111ti1i11g 111· p:1tcnt-

tlagi/11 /}(i gmntl 111· 111i11.1k11i11g 111·

r:itt llch lik11:111dL' tid-;hL·gr:111s;1d riil-

gilrigh1'11·1idrn. Lkt :ir hiin·id utan

ti_l!hL·t. DL·t ;1r h;1nid 11L1n i>l'tnklsl'

hctvddsc om riirclscidk:m:n hirl'i1r-

<'111 riirl'lscidk:trL'l1 h11r liir,·:in :1t r;it-

vat riittighl'k11 fiir att utnvttja dL·n
vid tilh·crkning som ha11 hcdri1·er

tighL'tL'n fiir ;itt 11tn1·tt j;1 dL·n 1·id

cl kr 1'lll han tillgnd1,giir sig riittighctcn genom att ii\'crhita utn1ttj;1ndct

11111 han tillg1,dl1g_iir sig r;itlighL'll'n
_l!l'lllllll att ii1·L·rlata 11tn1·ttiandct a1·

a1· denna till annan. Cie110111 1·iirtlc111i11,k11i11grn1·dn1g 111·dr11gcs ocbii

dl'nna till annan. Ocb;i 111gifia f<ir
anskaffning ;i\· hncsr:itt l1t:h a\·

ko.1/1111d fiir ansk:1ffning a\' ll\Tl'Sl'iitt

1·aru111iirkc. lim111 l'lkr :inn;rn riittig-

Ol'h a1· 1·arumiirkL'. /irn111111111111 eller

hl'l a1· gllnd11·ills n;1tur ilr11s 111· niligt

annan riittighct a1· 1-!P<>dwills 11atm.
lktrcif!i111tll' 1·iir1ft•111i11sk11i11g.1111 ·dmg _liir tillgi'int; so111 111·1·,-1 i fi'in111
st_l'<'kcr iig11_/i'ir1·skrif1cn111 i f'llllk1cn111

i/1' 11i'i11111d11 hc.11ii1111111·/.1·,·n111.

tiJ!l·crkning Sllnl h:i11 hL·dri\ L'I' l'lkr

3 och -I 111"111·11rn11ilc 1illli1111mi11g.
0111 1110dtrh"/11g c/frr li1·1•rt11g111u/c
_fi'ir1'11i11g gc11"111 s1ld1111 /l1.1io11. so111 i
2S ~ 3 1110111. _f('in111cll1T1111drn st_\'ckl'I
111·sc.1. 61·er1agcr /littc111rii11. hrrcsrlill
l'llcr ril!g<l11g 111· goodll'ills 1111111r. skall
1·id hcriik11i11g 111· 1·1in/1•111i11.1/..11i11gsardrag och 111· 1·11tl so111 iitcrs1_11r om·skrii·ct 111· a11s/..11/_f/1i11g11·iirrl1·1 111· rillgiingen s1i 1111s,·s so111 0111 ho/ag1·11 1'lll'I'
fi.irc11i11gam11 111gjnrt 1·11 sk1111skrldig.
7. cl• l\.o.1·11wdc11 fiir anskaffa11de a1·
byggnad.

l'i//..!'11

iir

a1·scdd

fi>r

7. Urgi/il'I' fiir anskaft;111dL· ;i1 ,·11

\1y_l!µn:1d.

:< St:nastL' lnlclsc· av ti'>rt1t\';1r;1ndc· p11nk1 :'> \<>1>1>:72-l_
c<• Sc11;1stc IV1klsL' Il)7:'>:2'il/.

'"111

iir :1\'-,cdd f, 1r ;111\';ind-

Prop. 1980/81 :68
N111·ara11dc ll'ddrc
anv:indnin).! i :i).!arL'ns riirl.'isL'. 111·dr11gn· ).!enom i1rlig;1 1·fir<kminskni11.t:s-

avdrag enlig! Jl'irnkrifiana i i/('llna

p11nk1 . .-\r fi·dg11 u111 re111 1il/fi'i/liga
hrggnadcr. ai·sl'dda att an1·:indas
endast l'tt frita! ;ir. fr11· doL·k h1',~g
n111/skn.1·1nt1ti1'n i sin helhet ,11·drm:11.1
.fdr det <ir d!1 1111.1katf/li11g('// iigf
1'11111.

I hv).!gnads ansbffningsv:inle inr:iknas <'i i·iirdl'f 111· -,adana dl'iar lll'h
tilll>d1iir. som 1iro ;11-.sedda att direkt
t j:ina hyg).!nadc·ns a1ll':indni11).! fiir
rörclsc:indam:1l. iirl'n 0111 tla11s 1·iirdc ingtlr i del 1·itl.fl1.\'/ig/11•11111.rai11(!,'n
fi1srs1iill1/11 h_1·gg11ad11·dnlc1.
I enlighet h:irmcd inriik1111s ej
1·iin/1·1 111· industrih1·).!gnad 1·iirt/,·1 111·
tillghngar ;ivsedda for Lkn ind11st1'it-lla driftc:n <1sn111 maskiner. anordningar fi\r godstr:111spor1 .som t. L'.X.
r:ils. travnshanor och hissar. hl'l1;illare. st:illningar for lagrin!! e. d.
samt ei hclla 1·iirde1 m· anordni11g;1r
for am·findningcn a1· dessa tillgangar
som t. ex. s:irskilda fund;imcnt. I
byggnadens 1·1ird,· i11riik11as 1·idcirc ci
1·iirdc1 11r ledningar ti.ir 1·atll'n.
al'iopp m. 111 .. a1·sedda att direkt
tjiina den industriella drifll'n. !'/ler
1·iirdc1 ar speciella viirlllL'anliiggningar. vcntilationsanordningar cl/a S:irskilda skof",tL'nar flir ;1\'lcdamk a1·
,eascr och ;urnat som alstras vid
prnduktioncn. I 1·iird1·1 <11· l'\'ggnad
snm iir a1·scdd fi)r ;1fLirsiind;1111{d
i11riik1111s C'\t'lllJ'l'l\·is <'i 1·1ir.!1·1 ,11·
hyll11r. disk;1r i.:/ln ;urnan hurik.,inredning. rulltrapp11r m. m. Tj;in'1-

För1'.11ag1·11 /ydclsl'
ning 1:igarL'ns riir(·\se. dr(/\·u1· !!L'lh•m
;irli).!a 1:inkmi11slrni11gs;1nlrag .. \ 1·dru~1·1 hTiik1111s ,·11/ig1 111·skri1·11i11gs-

Jila11 fil! 1·i.11 1>m1·1·111 Jiir ,;,. riik11111 111·
brggnadcns amkafji1ing.1·l'lirtlc. Beräkningen giirs .f/·dn dm rid111111k1 tid
byggnadrn har fi.irdig1rii/11s. I .fi·äga
en bvggnad. so111 iir al'scdil att
anv:indas endast ett fatal ;lr, för dock

0111

a11skafji1i11g.rntgifi1'ma i sin helhet
dras m· det iir dh brgg11adc11 a11sk11f
.fi1dcs.
I ,·n l'\'ggnads :msbffni11gS1:ink
inr:ikn;i-.; i1111· 111gi/ia /firsad;111;1 delar
och tillhch1ir. ·">lll iir ;11·sl'lld;1 ;1tt
direkt t_j:ina b\·ggnadcns a11v:ind11ing
fiir riire isL'.:i ndam:d (hrg~nadsin 1·1·11/aria J. I cnli).!hl'l h:1rlllL'd riik1111.1
SfJ/// h1'.1.:~11<1d.1·i111·c111,1ria i <'Il industrih'g!!nad tillg:inl!ar a\st'llda fi1r
dl'n indu-.;triella drifll'n. s;ls11111 llla-.;kinn. ;111<1nlning:1r liir _!!<lLlstr;1nsJ'"rt som t. L'X. r:ib. tra\'crsh;i1wr
1.>eh hiss:1r. hd1:11/;1r,· ..slf1llning:ir f1ir
lagring e.<.I .. samt anordningar för
all\·:indnin!!en a\· de,sa tillgan!!ar
s11m t. L'\. <irskilda fundalllcnt. Som
h1 '.t;.~ll{/(/si111 ·1·11111ril.'r riik 1111s 1·ida rc
kdnin!!ar fiir 1·atll'n. a\·ltlJ'J' m. lll ..
a1sL'liLla att dirL·kt ti:ina den industriella driftt'n. och spcciL·lla ,·;irlllL'1·entilati<ll1.'iall1•nlningar "'·'1 S:ir,kilda sktirstL·nar fiir
adt'damk ;\\· _l!aser 11ch annat s<>111
alstras vid prnduktioncn. Som />rgg-

1111d1i111·1'11/1ll'ia i c'll h\'!!!!nad snlll ;ir
a\'SL'dd f1ir ;t1t:i1<indalll;tl rdknas
L'\l'lllJ'L'h is Il\ lli1r. diskar «i kr ;innan
hutik-.;inrL·dnin!,!. rulltrapp<ir 111. 111.
Ti:instg1.ir 1·11 krn1struktinn. J,ir 1iiKL'n 1·11 hyggn;1d-.;\';irtk· har L1sr,t:illh
vid fasti_!!hl'tstaxningL'il. i sin helhet
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h:ire.1/11gc11 lyd1'l.l'l'

giir kunstruktinn. f1ir ,·ilkcn h\'gg11;1ds\':irdc fa,tsUillt-; ,·id fa,tiglll'ts-

eller till 1·iss del '''lll 111a,ki11 L'ikr
rL·d,k;ip. ,;1s<llll bn 1·;1ra fallet med

taxcrin_!!t.:n. i sin hl'ihet din till ,.i,,

ni il'L·isll' l'llL' r och 'i ln;111 lii.l'._!!ll in).!a r.

del som 111:1skin clln rL'dsk;q1. <isn111
kan \·;1ra falkt med oljn·i,IL'l'llL'I' och

an'L''

siloanlii).!gningar. ansL·s uird1·1

i11r1.ik1111s i 1111.1!"1/fi1i11t;11·iirrl1·1 /iir

111·

'ad;111 knti-truktion 1t1111
I Jiin·111t11

<'Il

,;1dan ko11str11ktio11 ci i11g1i i ln-g,i;1111-

h·gg1111cl 111.o.:i/1t·r /i'ir

de11.1 l'iink.

11i11i.:11r

.\PHI

.1"111/111111

,·11

1111t1n/-

1ir n1)d\·ci11d;~tl fi"ir hy.~~-

1111d,·11s 11/lt11,i111111 <1111·1i11cl11i11g. 1·ds11111
/1•d11i11i; /i'ir 1·111/1'11. 111·!11/'/!. 1·/,./,1ri.1/,
.\fl'ii111 1'111'1' t;1l.I' <1c'/1 1111/lcll/ /i/.:.1111!/cli'
c1111 >rcl11i11g. .· \ 11.1 kc1/)i1i11gs1 ·,·ir1 /,•t /i>r
1'11

f1·c/11it1<.; \111111ir 111·s1•c/,/ /;·;,- .1111·itf 1'/I

/1rgg11c1ds cll/\'1i11cl11t11g /f'ir riirds1•ci11t!111111il SIJlll hn:.i:11c1d1·111 11/1111/i11t1cl
<11111i11</11i11.~

fi'irrll'/<1.1 111dlc111

/1ri;g-

11wlsi111·1·1111tri1·r 01'/1 !11"gg1111d1·11 i .fi'ir/1<1/11111cl1• till hur 1tt1r d1·/ 111· /cd11i11gc11
.1<1111 1iii1111r riirl'llc'ci1ulc1111<i/1·t rn111·kti1·,· fll'gg11111/t'l/.1' ctf/111iit1ll1I clllt'ii11c/l//llg.

/_1·rl11illt:1'll

.1kc1//

clt1ck i si11

l11·//i1·t lic.lll/;·,,.,11 1il/ />rg[!l/clll1i111·i'11!11/'/l'I'

1)//1

lll,1.!ifl1'/'l/1/ 1;;,. /,·d11illl.!1'/I 1//1

11111/St tr1' l/i1uf1·1frl11r kel// 1111.\l'\' liii11/(ir/igc1

till 1<irt'i11'tilldc1111cill'I

( lrn

111gi//,·m11 /iir /cc/11ini.:1·11 till 111i11.11 1rc
ltlird,·d1'!11r /..1111

111111·1·

/11i11/(irfit:11 till

/>1·gg1111clt'11s ul/111ii111111 c1111·/i11c/11i11g
1/;o/I fcc/11i11i:1·11 i .1i11 hdlll't hci11fiir11.1

till

I fr;'1ga om 11'/lgli11.l!ar. 1·1'/k11.1

1·1in/1·

enligt 1111drt1 och 1rnli1· .111'C'k1·11a <'i
i11riik1111s i hrgg11ade11.1 uin/1·. tilliim-

/11·g,<~1111cl1·11.

I fr;1g;1

11111

/>r!.!,g1111d1i111·c111oria

till;i111pas Lk fnrL·,kriltn '"ill l'llli).!1
punktnn;i 3 -5 gc'illa fiir maskinL'I'

pas i s1iilll'I de fiir('skritfrr -.;om enligt

och andra fi'1r 1'/11dig1·111w1cle />r11/.,

punkll'rna 3 och -l gii//11 fi'ir hl'rlik-

111·snlda

11i11g
111. 111.

111·

ill\ c11t;1riL'r.

1·iirdt'111i11.1k11ini;s111·1/mg

fiir maskiner uch andra inven-

tarier i riirclsc.
A1· punkt 1<1 fiiinlc st\'ckct framgiir. att 1·iirdc1 a1· 1·issa till 111;1rkc'll
höramk anordningar inriikna'
a11sk;1ffni11g,\'i1rdl't fiir hv!_!gnad.

i\1·pu11kt Jhnn/icst1cl-;L·t lranl!;ar
all 111,r.:ilicr /i>r 1 i";' till 1n;1rkL'n
hi>randc an1>rd11i11~;1r inr;d"1;"
;in,k;iflnin~S\ iirdL'l fiir 1·11 h1·.~!_!nad.
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F<ireslagcn lydelse

1h·en mn de icke i11gd i hvggnad.1T1ircfrt.
Värdm1i11sk11i11grnvdrag för lnggnad heriiknas på c/I a11skaff11i11gsl'ärdc, bestii111t enligt d<' grunda so111
angii·as i punkt 3 h sista stycket. Har
byggnadfhrl'iirrnts tillsammans med
den mark. p:I vilken den iir heliigen,
anses sil stor del av fi1stiglt<'t('JIS

a11skafji1i11gskos111ad

beli'ipa

pi't

byggnaden. som det vid .fastighehtaxeri ngen faqstiillda hyggnadsviirdet utgör av fastighetens hela tax-

Har en hrggnad llfl/lfl'irts ar den
skmtskyldigc, iir byggnadens anska/j/1ing1T<ird<' den ska11skyldigc.1·
utgifter .fi'ir llf'f1Fin111</1' m· hvg/!,11t1dc11. Till anskaffnings\ iirdet ltiinfors
ii\·en wgi/icr fiir till- eller ombyggnad. liar en hyggnad .fi'iniir)'(m·
gen11111 kii11. hrt<' eller därmed jii111.fårligt /iing, skall dl'11 1·crklig11 11tgi(
ten lllgi'irc1 1111.1ka.l.fi1i11gff1irdc1. Fiirl'li1Tad<'.1· hyggnadcn tillsammans

cringsviirde. Om den lltcrstärndc

med den mark ptt vilken den iir

delen

anska/ji1i11gskost11adc11 för

bt:liigen. anses s{1 stor del av 1·cdcrla-

fastigheten visas mera a\-seviirt iivcr-

gl't Ji'!r /i1stighc1c11 -· i ji'irdo111111a11dc
.fiill cjier a1·drag .fi'ir 1'gendn111 smn
111·ses i .! kap. 3 ~ Jordahafken -

111·

cller understiga ett skiiligt markviirde, fär dock det frir byggnaden
beriiknadc 1·iirdet jiimkas. Till anskaffningsviirdet

riik1111.1· iivcn de

kostnader för till- t:llcr ombyggnad
som nedlagts c'ftcrf('irl'iirl'ct m· hyggm11lc11.

heliipa pit byggnaden. som det vid
fast ighct staxeri nge n

fastställda

byggnadsviirdet utgör av fastighetens hela taxcringsviirde. Vad so111

enligt denna heriikning w1ses heWpa
pli hrggn11dc11 kan c'il·cn innejiitta

hrggnadsi111·c111aricr. Vederlaget fiir
hygg11ad.1·in1·cntaria ska{{ m-riik1111s,
1·are/icr a11.1ka/fi1ing.1Tiirdet fi.ir hyggnad1'11 crliåfls. Om den del 111· 1·cdcrlaget fiir fastigheten so111 rnfigt denna
l)('r1ik11ing inte anses lwlii11a på hrgg11ade11 fii1111e hvgg11ad.1i111·1·11tarier \'isas mera a\'scviirt iivcr- eller understiga elt skiiligt marhiirde. ftll' dock
det för byggnaden beriiknade anskaf./i1inpTärclet jiimkas. Har den
skmtskvldige cUcr /111.i;on. som st.ir
ltono111 niira, 1·icltagit cltgiirdcr /ör aH
den sk1111.1krldigc skall kunna ti{{goclnriikn11 sig e11 /tiigre a11sk11/ji1ings\'1irclc än son1 synes ri111lig1 oclt kan
de1 antas att detta !tar skett /nr att ät
1Ulgo11 111· dem bereda ohcltiirig ji'ir-
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.·\ nlrag .för i/rlig riirdl'lninslrning
h1·gg11atl hl'riiknas <'nligl avskri1·11ing.1pla11 1ill i·iss pmcc111al'1111skajf11i11g_1Tiirdet. Proc<:ntsatsen för värhcs1ii111111cs
dc111i11sk11i11g.rnl'dragc1
1jicr den tid byggnaden ans<:s kunna
utnyttjas. Vid tlc111111 bcdii11111i11g
skola bcak tas jii1111·1i/ siidana omst:·indigheter som att byggnadens ekn110111iska rnraktighelstid kan a11111gas

111·

fi'ircslagcn !rdclse
111!111 i /.>i'.1ka1111i11g.1·a1'.1cc1ulc. skall
a11skafji1i11gsriirdet i skiilig män ji'imkas.
/-/ar en i111·c.1·tai11g1j(J1ul 1'. d. eller
statshidrag tagits
1111.1präk .for
1111sk11fji1i11g m· en hvgg1111d. skall som
1111skafji1i11gs1·iird1·fiir hvgg1111dc11 anses drn 1·erklip. a utgiften /iir byggnaden minskad 111ed det ia11sprdktag1111
hcloppcl.
Öi·crgär e11 hyggnad till en nr
iigarc /)(/ w111111 s1'i11 i/11 gc110111 kiip,
/l_\·t1· eller diinned jiim/'örlig1 jiing, _lär
den nye äg11rc11 göm de 1·ärdo11i11sk11i11g1ardmg pil byggnaden som skulle fw 1illko111111ir dm j(Oirrc iigarr11 0111
dc1111e ji1rt/im111dc hade iigt hrgg11ade11. Vad nyss sagls gäller ocksä om
1'11 111odaholag eller ('/I ö1·cr1aga11de
flirl'11i11g iirerlr1r en byggnad fn/11 1·11
c/011cr/lolag eller en lircr/1/ta11dcfiirc11i11g i·id s1/d1111 fi1sio11. som 111'.1·1'.1· i
28 ~ 3 1110111.
Procentsatsen för 1·iirdcminsk11i11gs11i·drag i _!i-äga 0111 c11 byggnad
h1'.1·1ä111s llll'd hän.1·1·11 till den tid
hygp.naden ans..:s kunna utnyttjas.

Diiffid skall beaktas ä1·c11 s;idana
omstiindigheter som att hvggnadens

m11·ii11d11i11gstid kan antas komma att
riina inflytande av framtida rationaliseringar. t<:knikcns ut\'cckling. omliiggning av \'erksamhet och liknan-

k11mma att riina inflytande av fram-

de för/11/lla11de11. Är p<'t grund av

tida rationaliseringar. ji'irä11dri11gar

siirskilda omst:imligheter aY annan

med

art :in nyss niimnb hvggnackns 1·:irde

hii11.11·11

till teknikens utveck-

ling. omliiggning av \'erksamhet och

fiir riirclsen Jiegriinsat till fiirl1<11lan-

liknande. Är p~i grund a\' sjrskilda

d..:,·is kort tid. skall hiins\'n tas :iven

11mst:indigheter av annan art iin nyss

1ill de11a. Si1 kan ,·ara fallet exempel-

niimnts byggnadens 1·:irde för rörel-

vis d;1 friiga iir nm

sen begriinsat till flirh:"illande1·is kort

utnyttjande av en begdnsad malm-

tid. skall h:insyn tagas ii\'en hiir1ill.

fyndighet eller d;i en byggnad. snm

C/l

byggnad for
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S;1 k;111 \'ar;i f;ilkt L'.\L'lllf'L'I\ i' da
fri1g<1 iir lllll byggnad f1ir utn\·ttjande
a\ L'll hq1r;i11 ... ad malml\ndighL't L'ikr
d;'1 byggnad. som iir hL·LigL·n p;1
ann;ins gr1111cl llCh sum c111 rii11cl<'s i

:1r i1c·bµ.:n p;1ann;in.'11111rk 1JL'11 som
u111 linds i riirels.: _ \·id n\·ttjandniittc'ns upph1irandc i111c· skall liisas :1\·
jordiigarL'n.

riireisL'. vid 11\·ttjanderiittens upphiiramk id.c 'kall !lisa' a\' jllrdiigarL'll.
Sbt tshldig far i fr;1ga om byggnad. Slllll iir a\·;.L·dd att all\;indas i

Sk:itt;.kvldig tar i fr:1ga 11111 c'll
ll\'ggnad. Slllll ;1r ;I\ sedd att an,·iin-

hans nireist'. µiira a\'llraµ inom
a\·skrivningsplanL·n - utom /iir ;·1rli-

da' i hans riirL'be. g1ira a\'llr:ig inlllll
a\'-;kri\·ningsplanL'll · utnm 111,·c/ arti-

_!!a \iirdemin ... kningsa\'llrag

med 111

ga \iirdeminskning>anlr;ig - llll'LI lll

prllCL'lll ;1\· clc·11 p;i pla11L'11 upptaµna
ko1111c1cl1•11 kir nr-. till- L'llL'r nml1\'gµnad. ,'\ 1·dm~<'f /{'ird<'lcts med 2 pro-

l//gifi1•m11 fiir ny-. till- L'ikr Dlllh\gµ-

prucent a\· clt' p:1 pL1nen upptagna
n ad (11ri111iirc11 ·t! r11g) _ l'ri111ill'c11 ·dmgc1

cent 1111cl1•r 1w·1 oclr ett c11· clc fi'm
,l('irs1u h1·.1k111111i11gscin·11 riiknat fri1n

lll<'clgn med : procent /i'ir cir r;iknat

oclr 111c'd clct dr dil ko.1/11c1cl1·11 111•d-

c/1'11

/c1g1.1.

hrgg11c11/<'11 hc1r forcligstii/11.1. Fii1Tcir-

<'il'a!i1t<'.\' lwggnaden i1111111

fr{111 t!c11 1it!11u11k1 del hrgg11c1de11 clla
till- dl<'I' 0111/n·ggd11 elden en·

clc1111c11iclrr111cl. fiir elen n1·,· iigul'l'il /'cl

1·11s hyg,!!naden 111· en

1110/11 ·c1rc111dc• .1 iitl I i /lgoclnrli k /le/ sig de

dt'llll<' 1i/lgnt!11giim '>ig de ;1ri111iiu11·-

c11·clrc1g snm cill'l'Sl<i fiir ii1·1·r/,)1un•11.

dr11g ;.om 1ita.1tcir fiir tf,·11 fi'irrc·

n1·

iigc1rt'. far
,i~,1-

/"('/I.

l !trangcras c/la ll<'ii1frcs i riirei'>L'
an\':1nd h\'ggnad. far a\'drag .1k1· fiir
\'ad som a!L'rstiir lla\'skrivt't a\·
anskaffnings\'iirdct. i dL·n m:111 d,·11c1
hc·/01111 i1\'er;.tiger \ad sum i11/!111i11·icl
a\'\ttring a\· hrgg11ud111wflTi11/ia
o. dr/. i sam hand nJt.'d utrangcringt'll
c/la ril'l1i11~c·11.
11. _,_ Punkt I ci111>11dc st\'cket av
an\'isningarna till 22

~

iigcr 11101s1·11-

ru11dc 1illii1111'11i11g hctriiffande inknmst a\· r(·1rL·bc.

lh_ > A:1>st11c11/c•11 tiir anskaffande

Utran,!!L'ras l'11 i riir.:lst' anviind
byggnad. for a\'llrag gin11s fiir \'ad
sum :1ll'rst;·1r P<l\''>kri\'l't a\ an;.kannings\·imkt i den man hc•/1•/'li<'f ii1·L'l'stigcr \·ad s1i111 i11/!rter gc1111111 a\'~·tt
ring a\' hrgg1111d1·111c11c·riul t'. t!. i -;amh;1r1d med utran!'.eringcn.

11. Punkt
am·isningarna till 22

~

1i/fc'i1111111.1 ock-

sii ht'tr:ifLinde inknm<,1 a\· riirt·lst·.

I h. l.'tgi/i('/' fiir anskaffande

;I\

a\' s;1dana 111:1rk;inliigµni11!2ar p;i fas-

<1d<111a 111arkanliiggning;1r pa L1.,li!-!-

ti!!het. a\·'>L'dd fiir an\·:indning i iiµa-

hL't. a\·sedd fi"r :111\ ;1ndning i iigaren'
n·irl'l;.e. su111 ;1\',l'S i andra stvckL·t.

rL'ns riirl'l>L'. s11111 a\'ses i andra st\'Ck:' S.:n;i,1.:
2.' Scn;i'IL'

l\'lkl>c 1'17h: i(l'l-1.
l1dcl'L' i'J11•J:.~c1:1.
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m·dmges genom iirliga viirdeminskningsaHlrag nilig1 fijreskrifia1111 i de111111 p1111k1. Avdrag medgin's
endast for sådan ko.rnzad som
bestritts av den skattskyldige och
avser ar/>clc, 1·iikC1 utförts under tid
han iigt fastigheten . .·lr fr{1ga om rc/I/
1ill(iilliga anliiggningar, a1·.1ctld11 all

dras 111· genom {1rliga viirdeminskningsavdrag. Avdrag 11/l'dge.1. 0111
i111c 111111111 }iiljcr 111· sJii11e s1rckc1.
endast för sätlana wgi(lcr som har
bestritts a1· den skattskyldige .1)ii/i·
och clllbst 0111 lllgi/ierna a1·scr ar/Jc1c11 s11m har utfiirts under tid d1i han
har iigt fastigheten. ,.\ rdragel />criik1ws enligt m·skril'ningl'/1/an 1il/ 5 procc11t fi'ir år riik11a1m·1n'fiiirdcdc/11r ai·
anliigg 11 i11gC11s a11sk afji1i11g.11 ·1ird1·.
Raiik11i11ge11 giirs .fi·1in d<'ll 1id1>1111k1
dä w1fiiggni11g<'11 h11r Jiirdigsr,·iftrs. I
fri1ga lHll 1'11 llllliiggning, SO/Il iir
ai·serld lift ;rn1·iindas endast ett fiital
~H. f;\r dock anskalfi1i11grntgificrna i
sin helhet dras ai· det i\r di1 anliiggningen anskaffades.
Till 111arkanliigg11i11g hii11/iirs siida111 111arkar/>l'le so111 hch1)1·s fiir all
marken skall giims plan eller fast.
si1s<1m röjning. schaktning. ri1·ning
av byggnad dler annat som tidigare
har funnits p;i fastigheten, uppfiirandct av stiidmurar Pch torrliiggning av
marken. Till 11111rk1mfiigg11i11g hii11fiirs ock.\'/i olika anordningar sasom
viigar. kanaler. hamninlopp och
andra tillfarter, kiirplaner. parkeringsplatser, fntlmllsplaner nch tennisbanor eller diirmed jiimfiirliga
anliiggningar för personal. planteringar e. d. samt. i den m~ln de inte
vid fastighetstaxering är att hiinföra
till bvggnad. iivt·n brunnar. kiillare
och tunnlar e. cl.

t'l.

andndas endast ett fatal iir. för
11111·kaf.fi1i11gsko\'//11u/c:11 i sin helhet
11\'dmg11.1 Ji'ir dl't [1r d:°1 anliiggningen
anskaffadl''·

I a11.1·ka/{i1i11g1Tiirtle1 för 111arkan-

liigg11ing11r i11riik11as kost1111d1•11 för
.\'//dana 11111rkarhc1e11 gl'no111 rifka
marken giires plan eller fast, siisom
röjning ai• triid. buskar och 1mnm.
schaktning ai· jord- och /Jerg111as.wr.
uppförandet av stiidrnurar och t<lrrliiggning av marken. nu 1111skaff
ni11g1Tiirdct ff'ires iin'n kosmadenfi'ir
rivning av b~·ggnad eller annat som
tidigare funnits pi'i fastigheten. \iid11re inräknas i a11skafti1ing.1Tiirdet
kostnaden flir olika anordningar
st1som viigar. kanaler. hamninlopp
och andra tillfarter. kiirplaner, parkeringsplatser, fotbollsplaner och
tennisbanor eller diirmed jiimfiirliga
anliiggningar fi.ir personal, planteringar e. d. samt. i den män de ej vid
fastighetstaxering ciro att hänföra till
bvggnad. aven brunnar. källare och
tunnlar e. d.
Däremot inriiknas l'} i anskaff
11i11gs1·iinfr1 fi)r 11111rk11nlägg11i11g11r

J'i({ mar/\1111/iiggnin,r:; hiin/iirs inll'
säi/111111 anordningar .wm iir av<>.:dda

Prop. 1980/81 :68

289

N111·ara11de lydelse

Föreslagen lydelse

kostnaden för följancle slags tillgångar - ii1·e11 om deras 1·iirde ingår i det
l'id fastighet.1·111xcringen Jils1s1iillda
marki·iirdet- niimligen anordningar.

att anviindas tillsammans mL·d vissa

avsedda att anviindas tillsammans

maskiner eller andrajl:ir stadigl'arande bruk 111·sedda inn:ntarier i riir..:lse
eller sådana in\'cntarier som ani·iinds för viss verksamhet st1som

maskiner dler andra

fundament e. cl .• industrisp[1r. tra-

s~ldana

vcrshanor samt ledningar för vatten.

inventarier som am·1'i11das för viss

avlopp. elektrisk ström. gas m.rn.

verksamhet sf1som fundament e. d.,

(nwrkim·enwriaJ. Till markin1·en1arier hiinjörs ocksil stiingsel nch andra

med vissa

inventarier i rörelse. eller

industrisp~tr.

travcrsbanor samt led-

ningar för vatten. avlopp. cle k trisk

jiimförliga

ström. gas m. rn. Ej hd/cr inriiknas

ar. A11.rkajji1i11g.1Tiirde1 för

kost11ade11 för stiingscl och andra
jiimförliga

avspärrningsanordning-

ar. På dessa slags Tiffgångar 1i//ii111pa.1·

föreskriftema om 1·iirdeminskni11gst1l'<irag för maskiner och in i·enwrier i
punkterna 3 och .f.

19 Riksdagen 1980181. I samt. Nr 68. Bil. A

avspiirrningsanordning-

1'11 lecl11i11g som iir avsedd ji)r .l'lll'i'i/ den pd
ji1s1ighc1e11 hedril'llll \'Crk.rnmlwten
som c11 hyggnads a/l111ii1111a 11111·iind11i11gfördelas mellan 111arki111·m((Jricr
och hyggnaden i fiirhällande Ti// h11r
stor del a1· led11inge11 som 1jii11ar den
pil fi1stighete11 bedri\'/la vcrksa111hetrn respekli\'c hygg11ade11s allmii1111a
!l/l\'iind11i11g. Ledningen skal/ dock i
sin helhet hii11föras till markim·e111aricr 0111 wgifterna för lcd11inge11 Till
111ins1 Tre fiiirdedelar kan 1111ses hiinfiir/iga till d1•11 pil ji1s1ighe1e11 hcdri1·11a 1·crk.rnmhcrc11. Om wgifiema Till
minst tre .f}llrtl1•de/ar kan 1111se.1· htlnfiirliga Till l>rgg11adcns 11llmii111w
a11l'iind11i11g skall ledningen i sin helhet hänjilras till l>ygg11(/(len.
I fråga 0111111arki111·e11tarier1illii111flUS de föreskrijier som enligl p1111k1crna 3-5 giiller för 11111ski11cr och
andra för stadigmrandc hruk m·sedda im·cn1arier.
f/ar en i111·cs1cringsfo11d ('. il. eller
s1a1shidrag 1agi1s i anspråk fiir
anskajji1ing m· m markan/!'iggning,
skall som a11skajfi1i11g.1Tiirde jilr
111arka11/iigg11i11gc11 an.l'l'S den 1·1'rkliga lllgi(1c11 får 111arka11/iigg11i11ge11
minskad 111cd del ia11språk1ag11a
beloppet.

2LJO
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l a11skc1/f/1i11gsviinler Ji"ir 111c1rk1111liigg11ingar i11riiknas ej hclla kc1s11111dc11 får s1icl111111 1111ord11i11g11r. so111
ingå i det 1·id fi1stighct.1111xcringc11
åsatta nwrkl'iirdct . .11/so111 lcclni11g11r
fiir 1·11ttcn. 111·lofll>. c/ek1risk strii111.
gas 111. 111. samt a11dra diir111ed jii111Jdrligc1 anordningar so111iiru11öcfrä11diga fär en hrggnacls 11//111ii111111
11n1·ii11dning. Vid hcriikning 111· 1·iirde111inskni11g.1·<ll'clrag skall 1·ärdc1 111'
dessa sla.i;s c1111ml11i11g11r i11riiknas i
111'.1krirni11gs11ndcrl11gct fiir byggnad.
Dock g1illcr all. 0111 111i .1011111111 /(1.wiglrer kost11aclc11 fiir de> /ed11i11gar .10111
a1'.1·cs i detta strcke 1·id s11111111c1n/iigg11ing med kostnaden ,t;'ir siida1111 ledningar so111 a1·scs i niimwsl .f('iregående stycke kan antaga.i understiga en
fjiirdcdc/ a1· det .1111111na11l11gcl11 kost1111dsl1elup1iet fiir ledningama. 1h'rn
de i de11a strcke 1/syfiaclc lcdni11g11ma
fcl i lll'.1·krirningshiinscc111/c hiinfl'iras
till 1n11ski11er och i11l'en1aricr enlig!
niistfiiregc\c11dc strckc. Vid dN 01111·iind11 förlrclllw111l't skola lt·dni11g11r11a i sin helhet hiinfiiras till 11l'sk1-ii'11ings1111dc·rl11gct .f/ir hrggnad.
1\ 1·dmg enligt fi'irst11 .wrckct fiir
ärlig viirde111imkning a1· 111ark1111liigg11i11g hcriiknas enligt a1·skri1·11i11gspla11 pil etr a1·skrirni11g.rn11dcrlag. so111111otsl'llrar trcfidrdcclclar ar
ansk11.ff11i11g.1Tiirdet. ;\ 1·clragct utgiir
fiir år riiknat 5 procent m· 111·skrii·ni11gs11nderl11get. 0111·sc11 0111 1111/iigg11inge11s rnraktighetstid iir hingre eller
kortare lin tjugo år.

Har rörelsefastighet iiiwgätt till
ny ii):!are p<i annat siitt iin genom kiip.
hyte elkr cliirmecl jiimförligt fong.
far den nye ägaren tillgodoräkna sig

Orcrgår en rörelsefastighet till en
ny iigarc p{1 annat siilt iin gc1w111 kiip.
byte eller diirmed jiimfiirligt fiing.
fär den nvc iigaren giim de 1 iirdc-
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l'iir
111arkanliiggning /)(i .ti1s1ig'1('/('I/ s1.i111
-;kulll' ha tillkommit J'iirrL' iig:1ren.
om denne for1far;1nde iigt fastigheten. Har diirc11101.fi1Stig'1<'l<'11 ii1 '<Tgd11
till ny iigare genn111 kiip. lwtl' clll'r
diirmed jiimförligt fang. fiir ii,·crl:Ha-

minskningsa\ drag l'iir markanl;iggning s1i111 skullc ha tillkommit c/m
l'iirrc iig:1rL'll. nm dcmw for1L1randc
!1tule iigt fastigheten. \ 'c1cl 11r.1s sag1.,·
giillcT ocksci

11111

ett 111oclafwlai.: dia

1•11 ii1·1·rtt1ga11t!c /iirc11i11g ii1·cT/C1r en

fi1S1ig'11·1

/i·ci11 <'11

t!r111ah"lc1g cl/a

1•11

ren göra anlrag fiir l'Cld so111 k l'Clrlllir

iil'(•r/1/11111clc

m11·skri1·c1ihcsk11t111i11g.\1/l'S<'Clflic111·

3 1110111.
<Jl'(T,t;<ir en fi1s1ig'1c1 till 1·11 Il\'
iigarc genom kiip. bytc cllcr diirmcd
jiimfiirlil!l i'ilTll!. far ii,·erl:1tarc11 tlc·t
,),. di/ iil'('/'/.itcl.11·11 skl'r giira a\'drag
l'iir dl'n clt'I <Il' d<'l 111·,"krirning1hc1rn

a1 ·.1kri1 ·11 i11gs1111d1'r/c1g<'I.
Vad nu
sagts 0111 om·1k1"ii'c1 rcs11·iirclc 1illc'i111-

iiVl:n niir dcn p:1 rastighcten
bedrivna riirelscn ncdhiggn och fas-

f'll.1·

tighetens
markanliiggningar
pa
grund diir;l\ sakna drdc for fastighetcns iigare.

fi1si"11 . .1'(111/

fi'il'C11i11g
,11·sc.1·

i 28

1·ic/

siid<tll

.~

11nska//i1ing11·iirdi'1.for 1·ilkl't han ini<'
1idig11n' '1c1r 11u·clgc11s 111·cl/'llg. Vad nu

sagts giil/cr iiven niir den pa fastigheIL'n hcdri\·na nirclsen lc'iggs 111'<1 och
fastighctL'lls markanliiggningar pa
grnnd 1t:irav saknar \'iirde for fastighL'IL'ns ii!!arL'.
till 311 ~
1.:·i Vid heriikning a\' nettointiikt av liirsiikringsriirL·lsc som dri\its :l\
/i1:fi:irsiikri11g.1·a11.\/(tff skall fiiljandc iakttagas.

Som bruttointikt upptages inti1kt av kapital- och fastighetst'iin·:dtning lllL'd
undantaga\' den del av intiiktl'n snm heliipcr p;1 pensi11nsfiirsiikringar. ,·ilka
anstalten mcd1klal direkt L'ilcr mulddat i aterflirsi1kring al inliindsk
försiikringsanstalt.
Som bruttoinliikt upptages iivcn
Som hrul!ointiikt upptages ii\·en
vinst vid fiirsiiljning av ellcr ,·id
\'illst \·id försiiljning av eller ,·id
uppskri,·ning, a\' ,.iirdet a\· annan
uppskrivnin!! a\· viinlet a\' annan
tillgiing, iin in\'entarium eller fiir
stadigvarande bruk i riirclsen a\·sedd

tillgi1ng iin in\'cntarium eller for
stadig' aran de bruk i riirelsen a\ scdd
fo-,tighct. l 'id /i'iniilf11i11g 111· fi1.,1igll1't

fastighet. I hruttllintiiktL'n upptages
vidare hyresviirde a,· fa-,tighet. s11m

SOi/i

a1l\'iints i försiikringsriirclsL·n. Ilar

siikri11gsriird1·1·11 1·kall 11w1/..1 I fiiin/,·

livförsiikringsanstalt

.\l."cket

hns

utliindsk

111giir 0111.1·ii1111i11gs1illga11g i fiir-

111·

11111·i.rni11gamc1 till 2S ~

fiirsiikringsanstalt i1terfiirsiikral di-

1i//ii111f'<1S. I hruttointiikten upptagL's

rekt mL·1kklad t'lkr i atcrl'iirsiikring

,·idare hvrewiirde

;J\'

fastighet. ,11m
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åt inl:indsk förs:ikringsanstalt med-

an\'iints i fiirsiikringsriirelsen. Ilar

delad annan försäkring än pensions-

livförsiikringsanstalt

försiikring utan att hos sig heh[11la

forsiikringsanstalt aterförsiikrat di-

hos

utliindsk

premiereserven. anses som r1intein-

rekt meddelad eller i i1terförsiikring

täkt riinta på värdet av iiterförsiikra-

f1t inliindsk försiikringsanstalt med-

rens ansvarighet enligt den riintefot

delad annan försäkring iin pensions-

som legat till grund för prernieberiik-

försiikring utan att hos sig hehf1lla

ningen.

premiereserven. anses som riinteintiikt riinta p?1 värdet av Merförsiikrarens ansvarighet enligt den räntefot
som legat till grund fi.ir premieheriikningen.

fr{l!l hruttointiiktcn fiir avdragas dels riinta p[\ giild. dels. i fräga om
fastighetsförvaltning. annan enligt 25

~

avdragsgill omkostnad för fastighet.

dels förlust vid försiiljning av annan tillgtrng iin inventarium eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighd. dels belopp varmed viirdct av
annan tillµfö1g iin inventarium eller för stadigvarande bruk i riirelsen a\'sedd
fastighc:t enligt denna lag nedskrivits. dels '.'i procent av \·ad som :"tterstftr av
hruttointiikten efter avdrag enligt detta

st~Tke.

I fråga om individuell \ivförsiikring. individuell annan personförsiikring
och gruppförsiikring för i varje s{1dan verksamhet för sig. sedan avdrag
[1tnjutits enligt föregtiende stycke. frt111 :\terst(1ende hruttointiikt giiras avdrag
med belopp motsvarande för varje direkt tecknad pcrsonförsiikring. som
icke är pensionsförsiikring. 3 promille av det hasbc1<1pp som enligt I kap. (,

*

lag.en den 25 maj 1962 (nr 38!) om allmiin försiikring faststiillts för _januari
månad under taxerings{1ret. Avdraget skall för varje försiikring beriiknas till
helt krontal s[t, att öretal bortfaller. Som en fiirsiikring anses dels alla
individuella livförsiikringar. som samtidigt !C'cknats pft samma persons eller
samma personers liv. dels alla andra individuella personfiirsiikringar, som
samtidigt tecknats med samma person som

förs~ikrad.

dels samma pers<rns

alla gruppförsäkringar som han har inom en och samma grupp. Sammanlagt
avdrag enligt detta stycke fiir icke överstiga :'tterst;\cndc bruttnintiikt av den
verksamhet till vilken avdraget hiinför sig.
Avdrag far icke ske för si.ldan ränta p[1 i'iterbäringsmede\ som tillkommer
försiikringstagare.
till 35

I. '" A 1'\'llras jord/Jrubji1stigllt'f
eller jil.l'tighet, som ingåfl i den skattskrldigcs rörelse, skall. såvida viss
del av vederlaget enligt punkt 4 av

*

I. Skall vi~s del av vederlaget rid
a1·ylfri11g ar ji1.11ighet enligt punkt JO
av anvisningarna till 21 ;\. p1111k14111•
11111·is11i11guma till 24 ~ eller punkt 1
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an,·isningarna till 21

~

~lus 11/'fl

l'ikr punkt I

a\' anvisningarna till 2X

~

111gc'ir illfiilu

illfiikt u1· /i1stig'11·1 eller u1· riirebe.

a1· iordf>mksfi1s1iglr<'l L'lkr ri.in:lsL'.

111edriiknas ini<' denna del a\· \·edl'1'l;1_i!et ,·id heriikning ;I\ re;tli.,:1tiP11s-

;\v an\'isningarna till 2X
denna del av

,·~·clcrlaµL't

icke 111cd-

riiknas vid licriikning ;I\ l'L';ilis;1ti1>11s-

.111111

vi11.st.

vinst.
till
2. a. ·' 1 Skall ,·id hniikning ;I\· rcalisati(lnsvinst pi1 grnnd ;1\' avyttring
a\· faslig.het \'elkrl;1gL'I fiir 'iss dl'i a\

."\(i~

2 a. Sbll \·id hl'l'iikning a\' rL·alisatillns,·in>l pi1 grund ;1\· a\ vttring av
t'astighl'l l'L'Lkrlagl'l f<ir 'is> del a\·
fo.stighL'IL'll

11/'I'

inti1kt ;1\'

fostighl'tL'll 11/'l''''i!.''s S<llll int;ikt av
ionlhmk1/i1s1ig/r,·1 L'ikr riircbL' (jfr
punkt I av ;unisningarna till 3:' ~)far

av ;1n\ is11i11garn;1 till 3:"

i omk<lstnadsbcltippet id"· inr:iknas

<llllk<lstna,bheloppet i1ll<.' inri1kn;1s

kosrnad som hiinfiir sig lill sadan tkl

111gif/

av fostighl'len och Slllll vid inkoms!-

fo-,tighetL'll '''111 vid inkllmstta.xl'ringL'll har hL'lw11dl:1ts L'nligt regler-

taxcringen behandlats 1.:nligt rq!lcrna fiir maskint:r 1ich andra imL·ntari-

er.
Som fiirhiit t ri ngskllsl nad enligt
punk! I riiknas ii\·c·n k<lstnad. som
under tid. d;i intiikt a\· <l\'\'ttrad
(/111/1111 f;1stighet eller i fiirL'kommandl' fall del diirav hcriiknats enliµt
24 ~ 2 elkr 3 1110111 .. har nedlagb p;i
reparation och umkrhi1ll a\· fastigheten eller fostighl'lsdl'ien. i den 111;.111
den avyttrade egcndnm~·n pi1 grund
diirav \'id ;l\\'ttringen hd111111it ..;ig i
biittre skick iin ,·id fiin·iir\'et samt
kn'1nad fiir rqiaratinn <lch underhitll
fiir ,·ilh·n a\drag inte medgcs p;i
grund av fiircskrifterna i 2:' ~ 2 1111>111.
första styckl'l h) L'ikr c) nch fiir
vilken bidrag ej 11tgat1. Fiirhiittringskostnad. som id1· uppliirts pa
a\·skri,·ningsplan. <ll'h nH:d fiirbiittringsk<lstnad jiimfiirlig reparali<lnscller undnh;1llsknstnad

Lir d<lck

inriiknas i omko'1nadshl'i(lppet l'ndast fiir ar da de ncLlla_i!da k<>st n:1der.11

Senaste

lyckb~ 197'1:

IO 17.

/t/\'

.Slllll

/(1s1ighc·1 eller a1· ri.>relsL' ( jfr punkt I
~)

far

'''ill hiinfiir sig till -,adan dela\·

na fi1r maskinl'r 0L"11 andra /tir 1·1,"ligl'11r1111dc· f>r11/.; un<.'dclu in,·entarier.
Sllm fiirbiittrin_i!>k1.i-;t11ad L'nligt
pi1nk1 I riiknas ii\'L'n kllqnad. !->lllll
umkr lid. tb int;ikt <I\ ;l\vttrad
f;1..;tighl'l L'llcr i fiirl'komm:imk f;tll
del diira\· hur beriikn;1h L'nligt 24

~

2

L'ller .> mom .. har nedlagt> pa reparation ol'h underhall a\· fa,tighL·lL'n
eller fostighl'tsdekn. i dl'n 111an <kn
a\'yt t rade L',l!L'lld< rn1en pa grund dit r;\\ \'id ;1\'\'ttringl'n har hdunnit sig i

bättre skick iin vid förvärvet, samt
kostnad fiir reparation 1ich umkrh;·111
fiir ,·ilken a1'llrag ink medges pi1
grund av fiireskrifterna i 2:" ~ 2 nllllll.
fiirst<1 stvckL·t h) L'licr c) och fii1
,·ilkL·n bidrag L'i hur 111µ:1tt. F<irhiittrin.!.~:-;kostnad. som inte' hur uppt'i\rts
pa a\·skri,·ning>plan. och mc·d fiirbi1ttring,kllstnad ji1111fiirlig rL'parations- L'lier underhallsknstnad far
d< iek inr ii k na-.; i <.>111k<1't nad>he loppet
e1Hl:ist f<'ir <ll' d<1 lk nL·dl;1gl\;1 koqna-
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dcrn;1 har uppgatt till 111i11>t .\ llflll

Kostnad c11/ig1 fdrcgåe11</e stycke.
som uppförts pa avskrivningsplan.
skall norm<tlt anses nedlagd det ;'ir da
kostnaden uppfiirts p;i planen. I
andra fall skall s;id;in kostnad nor-

kn•nor. Kostn;1d. snrn /i11r 11ppf1irts
pa a\·skrivningsplan. skall nnrm:ilt
;111ses 11edl;1gd det ;1r da kostnaden
lwr uppfiirts pi1 planen. I andra fall
skall si'1dan knstnad nnrmall anses

mall anses nedlagd niir faktura eller
riikning erhallih. varav framg;'1r \ilket arbete som 11tförts.

nedlagd niir faktur;1 eller riikning hur
erhallits. 'ara\· framgar vilkl'I arbete
som /!11r utfiirts.
/-for /l1.11igh1·1 rnrir /i'ir('l11r// /{'ir
/lirhii//ri11g.111r/,1·11• d/('I' dt1m11•t! iii111jiirligr rc1'11m1io11s- c/la 11111/er'11ill.1llrhl'IC i iig11rc11s
skull -

l>\~g1111dsriirclsc

111cd i11k//11g1111d1· 111· de

hcgrli11s11i11g11r .10111'111r1111g<'//.I i /i'ircg1/i-11d1· sr_i·ckl' - sn111 /i"ir/Jiillri11gsk11sr1111d rlik11as i/1·1 he/0111' s11111 <'nligr
p1111kr 3 nnlie s1rckc1m·11111·i.rni11gur11u ri// l7" .I! har 111girs 11/'fJ s11111 i111iik1 i
riirc/.11·11 ,,,; gm11d 111· hrgg11ad1·arhcrcr.

0111k11stnadsbeloppet
skall
minskas med \'iirdeminskningsavdrag 111. 111 .. som hi:li\per p;"1 tid fiire
avyttringen av fastigheten. si1so111
avdrag pt1 grund av avyttring av
skog. avdrag för viirdeminskning av
annan naturtillgimg eller för viirdcminskning av tiickdiken eller andra
markanliiggningar (.ifr 111111/.:1 -I /jiirdc-siiillc srrckcna och p1111kt 7 av
anvisningarna till 22 ~samt 11w1k1 I Il
f'mtc nch 1'jiittc Hyckc1111 av am'i'iningarna till 29 ~ l. P(1 -;amma siitt
skall omkostnadsbeloppet minskas
mcd a\'Clrag för viirdcminskning av
hyggnad 111. 111. (jfr p1111kr 3 rredie
strck.er <1ch 1>1111/.:1 4 rrcdic sl-1'Ckcr av
anvisning<nna till 22 ~- punkt 2 och
punkt31111i/rn.11rckc1 av anvisningarna till 2.'i ~och 1i1111kr lhfiiinlc.11.rckcr
a\· an\·isninµarna till 29 ~).dock inte

Om k1 ist11acbbL'l1 'PPL't
minskas med \'iirdi:111i11sk11i11µsa\drag 111. 111 .. som hi:liipcr pa tid före
;l\·yttrinµen m· fastiµhL't<:n. sasom
avdraµ pa µrund a\· a\'\'ttrinµ av
skog. anlrag fr>r \'iirdcminskning ;t\
annan naturtillg;1ng eller fiir ,·;1rdc111i11skni11µ a\· ti1ckdiki:11 eller andra
markanliiggningar ( ifr 111111k11T11ll I.

*

4. 7 och 9 a\· am isningarna till 22
samt 111111krcma I. S och I <i av
an\·isningarna till 2lJ ~ l. Pi1 samma
(im k( ist nadshL' h ippcl
skall
<it\

minsk;1s med avdrag för viin.kminskning av hygg1rnd m. m. (jfr f'il11f..1er1111 3 och -I a\· anvisningarna till 22 ~111111kr1·mu 2 11 • .2 h och ./ a\ an\·isning;1rna till 2:' ~ .111n11 1'"11k1cn111 7
och lh ;n an,·isningarna till 2ll ~).
dock inlL' ti'1r ar da anlragL't hur
undi:rstigit .\ llllO kr1inor. Omkt1st-
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fi\r {ir d{1 avdraget understigit J (){)()

nadshcloppet skall minskas iiven

kronor. Omkostnadsbeloppet skall

med belopp varmed fastigheten har

minskas ii\·en med belopp varmed

avskrivits i samband med ianspri1k-

fastigheten a\·skrivits i samband med

tagande av investeringsfond e. d.

ianspriiktagamk av investeringsfnnd

e. d.
Vid beriikning av omkl1stnadsheloppet skall fastighet. som fon·iirvats före
år 1952. anses förvi"irvad den I januari 1952. lng{mgsvärdet skall diirvicl anses
utgiira 150 procent av fastighetens taxeringsviirde för iir ll/52. I liinsyn skall
vid\ instheriikningen icke tagas till kostnader och avdrag som hcliipcr p{1 tid
före

~lf

1952. Dock för det vid förviirvet crlagda vederlaget för fastigheten

upptagassnm ing{1ngsdrdc. om elen skattskyldige kan visa att kiipcskillingen
iiverstiger 150 procent av taxeringsviirdet för ilr llJ52. Fanns taxeringsviirde
ej :hatt för [1r 1952. far motsvarande viircle uppskattas mcL! ledning av
taxeringsviirdet för fastighet. i vilken den avyttrade egendomen ing[1tt. eller
niirmast diircfter :\satta taxeringsviirde.
I [ar fastighet vid avyttringen innehafts mer iin tjugo :lr for den
skattskyldige vid vinstberiikningen som ingtingsviirde upptaga ett belopp
mobvarande 150 procent av det taxeringsvärde. som giillde tjugo f1r före
avyttringen. Har taxeringsviirdet åsatts vid fastighetstaxering som verkställts
är lLJ7() eller senare far dock som ingångsviirde upptagas endast 133 procent
av taxeringsviirdet. Om ing{111gsviirdet beri"iknas med ledning av det
taxeringsviirde som giillde tjugo i1r före avyttringen. skall hiinsvn vid
vinstberiikningen icke tagas till kostnader och avdrag. som belöper pi1
tidigare <lr iin tjugo år före avyttringen. Fanns taxeringsviirde ej i1satt tjugo ftr
före avyttringen. för motsvarande viirde uppskattas pf1 siitt angives i femte
stycket sista meningen.
I Iar avyttrad fastighet fiirviirvats genom arv eller testamente L'ller genom
bodelning i anledning av makes död. för den skathkyldigc. i stiillct för
kiipeskilling eller motsvarande vederlag fiir fastigheten vid niirmast fl\reg<"1ende köp. byte eller diirmed ji"imförliga fång eller i stiillet för ett med stöd av
föregående stycke framräknat värde. som ingtmgsviirde upptaga 1511 procent
av fastighetens taxeringsviirde året före det år dt1 dödsfallet intriiffade eller
motsvarande i arvsskattehänseende giillande värde. fi\rutsatt att di\clsfallet
iigt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter i1r 197ll far dock som
ingimgsviirde upptagas endast l 3J procent av taxeringsviirclct eller motsvarande i arvsskattehiinscende gällande värde. Fanns taxeringsviirde ej t1satt
<het före det [ir då dödsfallet intriiffade. får motsvarande viirde uppskattas pä
siitt som angives i femte stvcket sista meningen. Har ing<'mgsviirdet upptagits
med sti"id a\· hestiirnmclserna i detta

st~'eke.

skall hänsyn vid vinstheriikning-

en icke tagas till kostnader och avdrag. som belöper p[i tidigare iu iin i"1ret före
dödsf1ret.
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Beriiknas ingi111gsviirdct med ledning av taxeringsviirde skall, stivida viss
del av taxeringsviirdet avser egendom snm i kostnadshiinseende hiinförts till
maskiner och andra inventarier i jordbruk eller rörelse (jfr punkt I av
anvisningarna till 35

~ ).

taxeringsviirdet reduceras med den del diirav som

kan anses belöpa p{1 egendom av nyss angivet slag. S{1dan reducering skall
dock icke göras om mindre iin 25 procent av hela vederlaget för den avyt t rallc
fastigheten belöper p[I egendom. som vid beräkning av viirdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier.
Skall taxeringsvärdet reduceras enligt föregående stycke iakttages följande. Har taxeringwiirdet åsatts tidigare iin vid 1975 ars fastighehtaxcring,
skall taxeringsviirdct reduceras med si't st<'r del därav som vederlaget för
egendom. som vid beriikning av viirdeminskningsavdrag hiinföres till
maskiner. och andra inventarier. utgör av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten. Vad nu sagts giillcr iiven om taxeringsvärdet {1satts lir I 975 eller
senare. dock att vid beriikningen skall bortses från den del av vederlaget vid
avyttringen som belöper på egendom som enligt 5

~

S mom. är undantagen

från skatteplikt. Kan den skattskyldige visa att den andel av taxeringsvärdet
som kan anses belöpa på egendom. som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier. är mindre iin den andel
av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten som kan anses belöpa pf1
egendom av nu angivet slag. får dock taxeringsvärdet reduceras på grundval
av

förh~illandena

vid fastighctstäxeringen.

Det för fastigheten giillande ingfmgsvärdct - antingen detta utgör
köpeskillingen vid förviirvct. taxeringsviirdct tjugo ar före avyttringen.
taxcringsviirdct för år I 952 eller taxeringsvärdet året före dödsfallet eller
motsvarande viirde ·- liksom de förbiittrings- eller därmed jämförliga
reparations- och underh<Hlskostnader. för vilka avdrag för ske och de
värdcminskningsavdrag m. m .. vilka skola minska omkostnadsheloppet.
skola omriiknas till de belopp. vartill de skulle ha uppgått efter det allmiinna
prisliiget under det ar dit avyttringen skedde.
Omriikningcn sker med ledning av en indexserie. grundad pa konsumentprisindex. Riksskatteverkct fastställer arligen omräkningstalen.
I !ar avyttring av fastighet omfattat byggnad. som i huvudsak är avsedd att
användas för bostadsiindam{1l och som vid avyttringstillfällct varit eller bort
vara i'isatt ett taxerat byggnadsvärde av liigst JU fltl() kronor. avdrages
ytterligare ett belopp av 3 000 kronor fiir varje pt1hiirjat kalenderär före
taxeringsäret som bostadsbyggnaden under innehavstidcn funnits p{1 fastigheten. Om det taxerade byggnadsvärdet icke uppg<ltt eller bort

JO ono kronor. avdragcs 3 000 kronor för varje p{1börjat

uppg~'\

kalcnder~lf

till

under

innehavstiden som byggnaden utnyttjats till stadigvarande bostad. Avdrag
medgives icke för tidigare {ir iin år l 952. Finnes pi1 fastigheten mer än en
bostadsbyggnad

ber;ikna~

nu avsett avdrag endast för fastighetens huvud-
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byggnad. Sker vinstberiikningcn med utgiingspunkt fr<in taxeringsviirdet
tjugo år före avyttringen enligt sjiitk stycket ovan eller fri"111 taxeringsviirdet
liret före dödsfallet enligt sjunde stycket 1wan eller motsvarande viirden. ffir
avdrag enligt detta styL·ke ej ske fiir tidigare ilr än tjugo är före- avyttringen
eller <'iret före dödsfallet. Om bostadsbyggnad rivits eller forsriirts genom
brand eller liknande. skall avdrag enligt detta stycke medgivas iiven fiir tid di1
denna byggnad funnits p:'1 fastigheten. om den skattskyldige inom ett i\r
igi\ngsatt arbete med att uppföra crsiittningsbyggnad. Om en bostadsbyggnad under mer än ett

{ir

tagits i ;rnspriik huvudsakligen fiir annat iindam:ll iin

bostadsiindamiil medgives avdrag enligt dc:tta stycke endast fiir tid d:"i
byggnaden diircftcr iiter utnyttjats huvudsakligen fiir bostadsiindamt1l.
Vinstberäkning p:.l grund av avyttring av del av fastighet skall grundas pti
förhällandena p:1 den avyttrade fastighetsdelen. Om den skattskyldige si:i
önskar skall dock så stor del av det för hela fastigheten beriiknade
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med vilrdeminskningsavdrag m. m. - anses belöpa pi\ den avyttrade delen S1)ll1 vederlaget for
fastighetsdelen utgör av fastighetens hela vilrde vid avyttringstillföllet. I sist
avsedda fall skall. om den skattskyldigt: önskar det och vilrdet av skogen och
skogsmarken på den avyttrade fastighetsdelen iir mindre iln 20 proeent av
viirclet av hela fastighetens skog och skogsmark. omkostrwdsbeloppet inte
minskas med avdrag p[1 grund av avyttring av skog. Om den avyttrade delen
avser en eller ett fatal tomter avsedda att bebyggas med bostadshus och
vederlaget ilr mindre iln 10 procent av fastighetens taxeringsviirde. för vidare
ingi111gsvärdet p[i den avyttrnde fastighetsdelen utan siirskild utredning
beräknas till I krona per kvadratmeter, dock ej till hiigre belopp iin
köpeskillingen.
Vad i de tre första meningarna av föregiiende stycke föreskrivits giiller i
tillämpliga delar iiven vid marköverföring enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988).
Har elen skattskyldige erhållit sådan engt1ngsersättning som avses i punkt 4
andra stycket a\· anvisningarna till 35
skall stl stor del av dct för hela
fastigheten berilknade omkostnadsbeloppd - i förekommande fall minskat
med viirdeminskningsavdrag m. m. - anses belöpa på den del av fastigheten
som ersiittningen avser, som engängsersiittningen utgör av fastighetens hela
viirde vid tiden för uppliHelsen ellcr inskränkningen i förfogandcriitten. Vid
bedömningen av om omkostnadsbeloppet skall minskas med avdrag p[1

*·

grund av avyttring av skog gäller vad som iir föreskrivet i fdiga om del av
fastighet.
Har den skattskyldige under innehavstidcn avyttrat del av

fastigh1~t

skall

hänsyn tagas härtill vid herilkning av det omkostnadsbelopp som får avdragas
vid vinstberäkningen i anledning av avyttring av ilterstoclen av fastigheten.
Kan utredning icke fiirebringas om den andel av omkostnadsbeloppt't ·- i
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fiirL'kllrn111;1ndL· fall minskat med v:irderninskningsa\drag nl. m. - f<'ir
fastigheten. s11111 bcliipt p;'1 !kil a\yttra!k fastighetsdc·lcn. skall dL·1111a andl'I
anses ha motsvarat h{ilften av erhi.tlkn ers{ittning fiir fastight'lsdekn.
;\11dek11 skall dock i intet fall anses ö\·erstig;1 0111knst1.1adshl'1,1ppct -- i
fiircknmmande fall minskat med viirdeminskningsavdrag n1. m. fiir hela
fastighet.:n omedelbart fiire :1vyttringen av fastighctsrkkn.
Vad i fon:gtiendc stycke fiirt'.skrivits iiger mots\ arandc tilliimpning nm den
skattskyldige under innchavqiden crhällit eng;ingsersiittning snrn a\·ses i
punkt ..j andra stycket av am·isningarna till 3.'i ( Ilar den skattskyldigL' undn
in11eh;1\·stiden avst;.itt fr<'1n m;uk gc'nom markii\L'J"fiiring L'nligt fastiglll'tsbildningslagcn ( JLJ71l:'l~K). skall omkostnadsbeloppet pii t11L'rstodL'll a\· fastigheIL'n anses ha minskat med <1 stnr del ;11· n111knstnadsbeloppct for den tidigarL'
;1vsbdda marken S<llll ersiitt ningen i pengar utgjnn av det Intala \'etkrlaget
fiir marken.
Reriiknas omkostnadsbeloppet vid den slutliga ;11·yttringen med ledning av
ett taxerings\·iirdc snrn i"tsatts dtL'r det att delaq·ttringen. rnarkuppbtclsen
dlt'r markiivaföringL'n 111. m. ;igt rum, iir•l bestiimmelserna i Lk t\·;i
föreg}icnde st \'CKL'na icke t illiimpliga.
K1.1srnad för fi.irbiittringsarbelL' elKostnad fiir fii1Nittringsarhetl' elkr diirmed j:imförligt rcparationsler diirmcd _i;imfiirligt rcparationsoch 11111.krh;dlsarbete (iir vilket .fihoch undahällsarhete. fiir vilket
crsii1t11i11g r1ä grund 111· sk111/eförsäksiikri11gscrsii1111i11g <'fler a11111111 skadt'ri11g 11tgt11t. beaktas icke vid beriikcrsii1111i11g har utg;itt beaktas. s1)l'ida
crsii!//li11gt'n i111c riik1111.1 1iff .1·kall<'ning av n:alisationsvinst i ridarc mi/11
iin k11~tnaden iiverstigit ersiittning{Jfik1ig i11ko111.1"/ e11fig1 tfrn11u {ag. vid
en. I !ar ersiittning på gmnd ai·
bcriikning av rcalisationwinst n11/a.11
skwlc_tiir.1,·i/.;ri11g uppburits med sti.iri d<'11 m~1n knstnadcn hur \iverstigit
re hc'l0pp iin det som giitt i1t fi.ir
ersiittningen. I !ar stidu11 skall<'fl-i
skadans a\'11jiilpande giil ler fiiljande.
ersiittning uppburits med stiirre
Fastighetens ingt1ngs\'iirde. uppriikhdnpp iin det som har g[1tt ;H för
nat enligt tionde stycket till tidL·n fiir
skadans avhjiilpandc giiller fiiljande.
skadetillfiillct. minskas med skillnaFastighetens ingi111gsdrde. uppriikden mellan ers;ittningen och kostnanat enligt tionde stycket till tiden fiir
den för skadans avhjälpande. Fiir tid
skadetillfiilkt. minska-, med sk ilinaefter skadetillUillet ligger {1terstndcn
den mt'llan ersiittningen och kostnadL·n for skadans avhjiilpande. Fiir tid
av de< uppriiknack ing:ingsviirdct till
efter skallet iIl fiil lct Iiggcr ;iterstoden
grund för uppriikning enligt tionde
a\ det uppriikrwdc ing;"ings\·iirdct till
stycket.
grund fiir uppriikning enligt tiondL'
stwket.
A \yttrar deliigare i famansfi.iretag eller honom niirst<'tende person fastighet
till företaget far vid vinstberäkningen fastighetens ingiings\·iirde icke
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bcr;iknas pt1 grundval av taxcringsviirde cnli!,!1 sj:ittc och sjunde styrkL·na. Ej
hdlcr för omriikning giiras enligt tinnde stvckct <.:!ler tilliigg giira' t•nligt tnltk
sty<:kct. Riksskattevcrket för mcdgt· undan!:lg fr;ln hcst:immdserna i detta
stycke om det kan antagas att avyt !ringen sket I a\· organisatnriska L'lln ;111dra
synnerliga skiil. Mol beslut a,· riksskatlcV('.rkcl i si1dan frt1ga far talan icke
föras.

2. cY Vid avyttring av egendom

2 e. Vid avyttring a\ egendom

so111 avses i 35 ~ 4 mom. iakllagcs
följande. I !ar den skattskyldige tidigare åt11j111it avdrag för ,·iirdeminsk-

som avsl's i 35 ~ 4 1110111. i11/..tt11.1
följande. 1lar den skattsk\ldigl' tidigare 111<·rlg<'tls anlr;1g fiir viink-

ning eller dylikt av egendomen.

minsknin!!

minskas omkostnadsbeloppet med

minskas 1imknstnadsheluppl'l med
st1dant avdrag i den 111;'1n ,·id avytt-

s(1dant avdrag. i den 111;b1 vid avyttringen i'ltcrvunna avskrivningar id<'
skola 11pptagas som intiikt av jordbn1k1fastighct eller rörelse. Vad .1om
ji'irstås med i hcskatt11i11g\·111·.1·e1·1uie
ät11j11tct
1·ii rdt'mi nsk 11 ingsm ·dmg
framgår m· 29 .~ 1 111rm1. andra strcket.

eller rörelse skall beriiknas enligt
bokföringsmiissiga grunder. Fiir
skattskyldig. som haft ordnad bokföring. skall beräkningen av inkl1mst

ra

a\·

egendomen.

ringen {1tervunna avskrivningar inte
skall tas llfll' som intiikt a\· Jitsti.c;hct
cl ler 111· rörelse. Viirdl'l11in1k 11i11g.1m·rlrag. smn de11 sk1111skrldige har
rrkat, sk11ll anses 11u•dgirct i elen 111<i11
d,,, har 111cclf/irt 11tt den t11.ra11dc
i11ko111stc11 har haiik1wts till /iigrc
lwlo11p ii11 a1111ars skulle ha sk1·tt ,·/ler
llll'djiirl Cl/ iik11i11g ((\' .fiirl1111 SO/Il
herii11ig11r till 111·drag enligt hcs1ii111111elscm11 i lagen (I <H!ll:(i3) , 1111 riill till
jiirl11stllljii11111i11g i·ic/ t11.rcri11g _f/ir
i1tk1J11/SI.

till 4 I

I.'-' Inkomst av jordbruksfastighet

e. d.

*

I. lnkPmst a\· j11rdhruksfastighL'l
eller ri.irelse skall hniiknas L'nligt
hnkfiiringsmiissiga grunder. Fiir
skattskyldig som h11r haft nrdnad
hokfiiring skall hcriikningcn a\·

grundval av hans bokfiirin!!

ink11mst ske pi1 grumhal av hans

med iakttagande av bcstiimmcberna

htikföring med iakttagande a\· be-

i denna anvisningspunkt. Vid in-

st:immelserna i denna an,isnings-

komstberiikning enligt bnkfiirin!,!smiissiga grunder tages hiim;yn till in-

punkt. Vid inku1föthcr:ikning enligt
hnkfiiringsm:issiga 1,!ntnder 111.1 hiin-

och utgf1ende lager av varor. diiri

svn till in- och utgi1e11lk

skc

·'" Sc·na'tc l\'lkl-;c· I'17h:.'-!.' .
.n Senaste l~·delse ! ll7<J:h 12.

l;t~L'r

av
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300

N111·ara1ulc lydelse
inhegripL't djur. r:'irnatcrial. hel- nch
halvfabrikat m. m .. samt till Jindri11gar och .~k«ld<'r. S1lm v:irde av
inµiiemle lager, jimlringcir nclr skuldl'r skall diin·id llf'l'lagas viirdet av
niirmast fiircgiiL'ndc hL'skattnings{irs
utgt1endc lager . .fimfri11gur och sk11/da. IkstiimmelsL'rna i 41 *om lager
få i varvsrörL'lse tilHimpas ;ivrn i
fr;iga om skepp cllL'r skeppshygge.
pil vilkt:t den skattskyldige utfi\rt
eller avser att utfiirn arbete i icke
oviisentlig omfattning. utan hindn
:1,· att den skattskyldige avyttrat
skeppet eller hygget. Vad nu f(iresk rivits giiller dock endast intill dess
skeppet eller skeppshygget levererats till fiirviirvarcn. Vad snm avses
111L'd skepp framg;lr av sjiilagen
(1XlJU5 s. I).

\'aror, tl:iri inhL'g:ripd djur. rf1111atL'rial. hL'I- ,10.:h hah'fabrikat m. m .. till
11ågiirnde ar{J<'f<'ll samt till jimlri11gsoch 1·k11ldf'oster. Viirdl't 111· 11rgik11de
lager. pågilcndc arher1·11 sa111t fordrings- och skuld110.\"fcr besrii111s med
hii11.1-r11 rill jl"irlulllandena 1·id bcskaflningsilrl'fs 111g1/11g. Som ,·iirdc av

ingi1ende lagL'r, p1igäc11de arhc1c11
sa1111 fordrings- och sk11/dposrcr ras
11/>Jl viirdL't av niirmast förq!_[1L'ndc
heskattnings:irs utg::"1c.:ndc lag:c.:r. pdg1lc11de arl>c1t'11 sa1111 j(mlrings- och
skrild110.11l'J". Bestiimmelserna i 41 ~
om lagL'r/ilr i varvsrörelse tilliimpas
iiven i fri1ga om skepp eller skeppsbyg:g:e. p~i vilkd den skattskyldige
har utfört eller a\'ser att utfiira arhek i icke o\·iisentli!! omfattning:. utan
hinder av att den skattskvldige har
avyttrat skeppc.:t e llcr bygget. Vad
nu föreskri\'its !!iiller dock endast
intill dess skeppet eller skcppsbyggct
har levererats till fiirviirvaren. Vad
som avses med skepp framgiir av
sjiilag:cn ( PNI :35 s. I).
lnkomq av annan fastighet som avses i 2.i ~ I L'ller J mom. för heriiknas
rnligt bokföringsmiissiga grunder pii siitt anges i förcgi1cmk stycke. liar
skattskyldig för visst hcskattningsi1r heriiknat inkomst av annan fastighet
enligt hokföringsmiissiga grundL'r. skall den skattskyldigL' iivcn för niistföljandc heskattningsiir bcriikna inkomsten enligt s(idana grunder om bcstiimmelsL'rna i 24 ~ I L'iler 3 1110111. iir tiWimpliga det i1ret. I frtiga om fastighet s11m
avses i 24 ~ J rnom. giiller dock Yad som sagts i förcgikndc stycke L'ndast i den
mtrn annat inte fiiljL'r a\' 24 ~ .I 111om. och 25 ~ J mo111.
Har det bokförda resultatet p{1vcr1lar det bokfrirda resultatet piiverkats av att bland intiiktcrna har tagits
kats av att bland intiiktcrna tagits
upp belopp. som inte skall beskattas
upp belopp. som inte skall beskattas
säso111 inkomst. eller uteslutits be- som inkomst. ellL'r uteslutits belopp.
lopp. som bort medriik11as. eller sum l>ordc lw 111cdriik11ats, eller
bland knstnaderna hur tagits upp
bland kostnaderna tagits upp belopp
belopp. som inll' iir avdragsgilla vid
som inte iir avdragsgilla' id inkomstinkomsthcriikningcn. skall resultabcriikningen. skall rL'Sulta\t't juste-
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ras s;\ att det kan Uiggas till grund fiir

t<:I

inkomstberiikningen enligt denna

grund för inkomsthcriikningen en-

lag.

ligt (knna lag. Slidan justering skall

juslcras <1 att dl'! Lm l:iggas till

e111ellcr1id pti rrk1111tfe a1· drn skallskyldige 11ntf<'rl1/1111 i tfe/iill rc.111/t111e1
hur p1h·crk11ts 111· alt lager. fl/lg11!'nde
arh<'l<'ll 1·lla fimlri11gspn.1·1 har tugi1s
llflfl med jf"ir /1igt /Ji'lo11p dler sk111dpns1 mctf .fi"ir hiigl helopp i dl'll 111ii11
dl'I dr uppl'llharr 1111 drn ska11skv!digc
- i ii1·1'rcm.11ii111111C'l.1c med rcgfl'rt111
pir i11ko111stherillu1i11g i denna lag genom di.1pn.1·i1io11er i boks/111c1 a1·sce11d<' 11ä11111da 1illgångs- och skuldf'OSlcr c//a genom s1örre cll"skrfrningar pil a11/iigp1i11gsri/lgclng11r ii11
so111 skcll skulle '111 k11nna1 rcdm·i.111
cll /iigrl' rc.rn/1a1 iin i/er som skulle
ji·a111ko111111<1 <fler ju.w,·ring<'ll. 0111
siirski/da 1i111s1ii111/ighct1'r .fi'iranlcder
del skall dock resu/11111'1 j11s1cras iin·11
i såd11111 ji1/I.
Vid beriikning av inkomst enligt
bokföringsmi"issiga

grunder

skall

Vid hcriikning ;n· inkomst enligt
bnkföringsmiissiga

grundl'r

skall

iakttas, att en inkomst skall anses ha

iakttas. att en inkomst skall anses ha

åtnjutits under det [1r. dil den l'nligt
vedertagen redovisningssed eller en-

[itnjutits under det iir. tb den enligt
god redovisningssed elkr enligt vad

ligt vad som betriiffande jordbruk iir

som hetriiffande jordbruk iir allmiint

allmiint brukligt biir tas upp som

brukligt hör tas upp som intiikt .i

intiikt i riikenskaperna, iivcn om

riikenskapcrna. iiven om inkomsten

inkomsten iinnu inte uppburits knn-

iinnu inte har uppburits kontant dkr

tant eller eljest kommit den skatt-

eljest kommit dl'n skattskyldige till-

skyldige tillhanda t. ex. i form av

handa t. ex. i form av levererade

levererade varor. fullgjorda prl'sta-

varor. fullgjPrda prestationer eller

tioner eller på annat hiirmed jiimfiir-

på annat hiirmcd jiimförligt siitt.

ligt sätt. Vad som gäller i fri1ga om

Vad som giillcr i fri1ga om inkomst-

inkomstposterna har mot.1T11ra1ule

poslcrna ril/iim/}(l.1· också i fråga om

tilliimpning i fr{1ga om utgiftspostl'r-

utgiftsposterna. Avdrag för tantiem

na. Avdrag för tantiem eller liknan-

eller liknande crsiittning fr;'111 fa-

de ersiittning fdn fömansföretag till

mansförl'tag till företagslecfare eller

företagsledare eller honom niirst!i-

honom niirsti'1endc persnn f;'1r dock

ende person far dock i1tnjutas först

i1tnjutas först under det iir dii crsiitt-
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under d<:t :"lr d:'1 ersiittningen har

ningen har h'-'talats ut eller blivit

hL't;il;1ts ut L'ikr hli1·it tillgiinglig fiir

tillgiinglig fiir lvftning. I fri1ga om

lyftning.
fra_t!a nm tid,'n for
ink11111st- pch utgiftspostcrs uppta-

tiden fiir inkomst- och utgiftspost\.'rs

gande

_t!a grunder tilliimpas i allmiinhet det
fiirfaringssiittct. att fordringar tas

enligt

hokfiiringsmiissiga

grunder tilliimpas i allmiinhct det
fiirfaringss:itlet. ;1tt fordringar tas
upp '''m ink,,m-.t under det :ir. cb de
uppkommer. och att riintor hiinfrirs
till inkomsten fiir det :·ir. p;\ 1ilket de
hL'liipn. i hiiggc fallcn ohL·rllerHk av
um de \'erkligen influtit under niimnda :·1r eller ink . .\ andra sidan biir
frirsknttsvis influtna riintor. som till
sti"rre elh:r mindre del beliiper pi1 ett

upptagande enligt hokfiiringsmiissi-

upp som inkomst undn det t1r. dt1 dt·
uppkommer. och att ri\ntor hi\nförs
till inkomstl'n fiir dl'I {1r. p:1 vilket de
bl'liiper. i biigge fallen nbewende av
om de verkligen hllr influtit under
niimnda i\r eller inte.

A andra

sidan

bör frirskottsvis influtna riintor. som
till större ellcr mindre dl'I bcliiper ptt

kommande i1r. till Lknna del hokfi\-

.:tt kommande i1r. till denna del
bokfiiringsmiissigt hiinfiiras till det

ringsmih-.igt hiinfiiras till det sist-

sistniim nda f1rets inkomst. A \'drag

niimnda arets inkomst. A nlrag för

för riinta p:"1 l;'1n ur statens l:'indnnd

riinta p~i 1:111 ur st:1tens l:inefoml för
lt1n mL'd uppskjutt'n riinta ;\tnjuts för

för lim med uppskjuten riinta fttnjuts
fiir det <"ir d{1 riintan har betalats.

det :·1r da riintan har bdalats.
\'id tilliimpning a1· ftircg<"iende stycke sk;ill iakttas hl. a. att l'iirdet av
a11ttrade l<tr•'r skall - iiven om fakturering inte skett - redo\'isas som
fordran. sf11·ida varnrna kvercrats till den nya iigarL'll fiire iirets utg:lng.
!Lir avn:rkningsriitt till skog uppl{1tits mot bewlning. som skall erliiggas
undc·r I< >ppet a1· flera ar. for som intiik t för varje är tas upp den del av
köpeskillingen snm intlutit under samma :lr.
I fraga om ;11 drag fi.ir kostnader
I fr{1ga om a\'drag för kostnader
fiir reparation och underht11l av fasfiir reparation nd1 undnhall av fastighet varav intiiktcrna hl'riiknas
tighet 1 ara1· intiikterna heriiknas

*

enligt 2-1 I mom. g:ilkr iil'en punkt
7 a1· an1·isningarna till 25 ~.

enligt

2-1~1

mom. giiller iiven punkt

8 av anvisning;tma till 25

~-

Om beskattningsmyndighet. med fri'ingiiende al' den skattshldiges pil
hans riikcnskaper grundadt• inknmstberiikning. som inkomst för ett {1r
hL·-.katt;it 1·inst. som i bokföringen framkommL'r som vinst fiirst ett senare {1r.
skall 1·id inkomsth,·riikningen fiir det fiiljandc iir. di1 l'insten redovisas i
htikfiiring,·n. dL't

sistn~imnda ~1rets

bokförda resultat ju<.tcras pii s[1dant siitt

att den redan beskattade vinsten inte beskattas en gt111g till.
l'vlntS\·aramk giillcr fiir det fall. att beskattningsmyndighet ansett att en
l'i'>rlu-.t. snm iir i tK"h för sig avdragsgill. inte far beaktas 1·id ink11111stheriikninge11 fiir det :ir dt1 den redtl\'isats i riikenskaperna eller beska! tningsmyndighet i annat fall 1·isst :ir fr;ing<"itt den skattskyldiges hokfiiring pii si1dant siitt

3ll3
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att det p;\n:rkar fiiljande <"irs i11kP111sthn:iknin).!.
2.' 4 Den i riikenskaperna gjorda dnksiittnin).!L'll p;i tillgi111µar :t\·sedda fiir
omsiittning 1:-ller förbrukning (l;1_!!L'r) skall godtas ,·id inkorn<;ther:iknin).!L~n.
om viirdesiittningL'll ini<.: st:ir i strid med \'ad nedan i denna punkt l'iler i punkt
3 s~lgs.
Vid hest:immande av lagrets ansk:tffningsviirde skall de lagertillg!mgar.
som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid hL·skattnings{irets ut).!t111g. anses
som de av lwnom senast anskaffade l'iler tillverkade.
LagrL't vid heskattnings{in:ts utg:1ng for inlL' t;1s upp till J;igre heh1pp iin
fyrtio procent av lagrL'ts anskaffningsviirdL' din. Plll i1teranskaffningsviirdet
pii balansdagen iir liigre. sistniirnnda viirde. i hireknlll1lla1uk fall dtn avdra!_!
för inkurans. f-iir tillgi111gar. stim den skattskv·Jdige fralllst:illt el kr hL'arhL·tat.
skall som anskaffningsviirde ansL'S direkta tillverkningskostnadn ( rnatl'rialkostnader och arbetsliinn) iikadc med ett tilliigg snm s\'arar mPt den dl'I a\·
de indirekta tillvnkningsknstnadcrna som skiili!_!L'n hclöpcr p;i tillg;\ngarna.
diin·id h:insyn dock inte hl'i1iiwr tas till riinta p;\ L'get kapital.
Avdrag för inkurans mcd!_!es inlL' med stiirrc' helnpp iin vad den
skattskyldige enli!_!t vid sjiilnh:klarationen fo!_!ad utrednin!_! visar sv;ir;1 lllOt
den konstaterade v:irdenedgi'rngen p;i lagret pa balansdagen. Oaktat vad nu
sagts Jlledges dock anlra!_! för inkurans med felll pn1cent a\' det t:i!_!sta av
lagrets anskaffnings- nch fiteranskaffnin)!sviirden nm detta inte framsUir
s{1sPm uppenbart op{1kallat. elkr med det hiigre procenttal SPlll riksskatteverket kan ha angett fiir lagren inPm vissa hranscllL'r L'ller hos vissa grupper
av skattskyldiga.
Lager av djur p;\ jordhruksfostighet eller i renskiitselriirelse ff1r inte tas upp
till liigre belopp iin fyrtio prncent a,· den genomsnittliga pn1duktionsk1istnaden för djur av det slag och dl'n i'llderssammans;ittning \'arom fr<"iga iir.
Regeringen eller efter regeringens he1m ndigande riksskatteverket fastst;iJlcr
för varje taxeringsiir föreskrifter for heriikning av produktionsknstnaden.
1lar denna klistnad in'te fashtiillts. t. ex. i frt1ga nm siir<>ki It dyrbara a\'elsdjur.
för djuret tas upp liigst till fyrti" prnernt av det liigsta a\· anskatlningsviirdet
och allmiinna saluviirdet.
l:ppgftr viirdet pi1 lagret. heriiknat till an,kaffnings- t'llcr ;iteranskatlningsviirdct och i fi\rl'konmwndc fall efter avdrag fiir inkur;1m. till liigrc helnpp iin
som motsvarar medeltalet a\· \'iirdena pit lagren \·id utg[1ngen av de t\'a
niirmast föregt1ende heskattningsiirt'll (jii111fiirelse;1re11 ). for lagret ,·id
beskattnings<"irets utgi'111g i stiillet tas upp till liigst ett helnpp motsvarande
förstniimnda 'iirdt' p;i detta Iagn dtl'r a\·drag lllL'd sextio pn1eent av sagda
medelt;tls\·iirde. Diirvid skall lagren vid jiimfiirebeiirL"ns utg:'111g tas upp till
anskaffningS\·iirdena elkr. tHll ateranskaffning-.,·iirdena p<.i balansdagarna i
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fritga varit liigre. sistniimnda viirden. i förånmmande fall efter a\'llrag för
inkurans. I fraga om djur p:1 jordhruksfaslighet eller i renskötselriirdse giillcr
dnck att viirdet av djuren skall tas upp till den gerwmsnittli[.!a produktionskostnadcn eller till det allrniinna salu,·iirdet eller - i förekommande fall - till
anskaffningsviirdct. Fiireligger si1dant fall att sextio pmccnl a\· nyssniimnda
medcltab\·iirde överstiger \'iinkt av lagret vid hcskattnings:1rets utgang
medges awlrag ii\'cn fiir det ii\'crsk.iutandc beloppet om den skattskyldige
avsatt motsvarande bdopp i riikenskaperna till lagerrcgleringskorlt\i. 1lar
avdrag medgivits fiir siidan avsiittning skall avsiittningcn ;itcrforas till
beskattning niistfiiljande beskattnings<\r. diirvid fr;igan om avdrag för
förnyad avsiittning till lagem.:gkringskonto far prii,·as enligt bcstiirnmelscrna
ovan.
Skattskyldig. som ing;1r i en grupp niiringsidkare mellan vilka intressegemenskap ritdcr (moder- och dottcrfiirl'lag eller företag under i huvudsak
gemensam ledning), for tilliimpa reglerna i fiircg;icnde stycke endast under
fönrtsiittning att dessa tilliimpas av samtliga företag som tillhör gruppen. Vad
nu har sagts giilkr dock endast i fritga om verksamhet i fiirviirvskiilla som har
s{1dant samband med verksamheten i den skattskyldiges fiirviirvskiilla att
verksamheterna skulle ha ansetts utgöra en fiirviirvskiilla om de hade
bedrivits av ett enda företag.
lng}tr rövaror eller stapclvaror i lagret. får dessa varor eller en del av dem
tas upp till liigst sjuttio procent a\' varornas viirdc beräknat efter Ugsta
marknadspris under heskattnings{1ret elkr under ni'tgot av de niirmast
förcgikndc nio hcskattnings{ircn. Tilliimpas denna regel för lagret inte
värderas enligt hesUimmelscrna i sj;ittc stycket.
Ar det pi\ grund av överenskommelse om återkiip eller annan nmstiindighct uppenbart att vissa varor anskaffats fiir annat iindam~tl iin att inga i den
skattskyldiges normala verksamhet. skall bcstiimml'iserna i trcdje·-{1ttondc
styckena inte tilliimpas i fd\ga om dessa varor. Varorna för i sitdant fall inte
tas upp till liigre belopp iin det lägsta av varornas anskaffnings- eller
iiteranskaffnings\'iirdcn. i förekommande fall efter avdrag för inkurans.
Har den skattskyldige vid hcriikning av inkomst av viss fi\rviirvskiilla yrkat
avdrag för avsiittning till resultatutjiimningsfond. som avses i ..\I d ~. far
lagret inte tas upp till liigre belopp iin femtiofem procent av det viirde som
enligt trcdje·-femte styckena skall ligga till grund for lagerviirderingen.
Bcstiimrnelserna i sjiittc-;1ttnndc styckena iir inte tilliimpliga i nu angivna
fall.
Vad som fiireskrivits i fi.ireg;'tcnde stycke giiller ii\'cn i det fali tb den
skattskyldige: ingf1r i en grupp niiringsidkarc mellan vilka intressL·gemcnskap
räder (moder- och clt1ttcrföretag eller företag under i huvudsak µemcnsam
ledning) nch ni1got av dessa företag yrkat avdrag för avsiittning till
resultatutjiirnningsfond. En st1dan avsiittning skall dock beaktas endast om
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den hiinfiir sig till \'L'rksamhL't i l'iirv:in·skiilla som h:1r s:1da11t samband med
VL'rks:unhet\.'n i den sk:1ttskyldig:L·s l'iin·:irvskiilla att \'L'rksamhl:lerna skulle
ha anselts utgiir;1 en fiin·:ir\'skiilla 0111 Lk hade hL·dri\ its a\' ett enda
fiirt'tag.
Utan hinder av \ad snm liirL"skri,its ovan i denn:1 an,·isningspunkt 0111 den
l:ig:sta viirdeS:ittning pi1 lagret. som kan godtas vid inkomsthniikningen. f:ir
dL·t liigre \'iirde pi1 lagret godtas som den sk:ilhhldig:L' lllL'd hiins\'ll lill
forcliggande risk för pris fall ,·isar \ara p:.ikallat.

3. ;< Vad i punkt 2 tredje. sjiitte
och altonde stvckena siigs ang:icnde
det liigsta v;irde pii skattsk\'ldigs
varulager. snm far godtas ,·id

Nedskrivning: ;11 1 :inlct pii r:ittighetcr till k\'erans a\· lagertillg:"1ng:1r
enligt ej fullgjorda kiipeknntrakt
Ilw11 rrc1 k f.l ll<'dsk ri I'// ing J far gndk ii nnas endast i den milll det visas. att
ink1'ip-,prisl'l fiir tillg:irngar a\' samma
slag p;i b:ilansdag:en understiger det
kontraherade prisd. L'ller tkt giirs
sannnlikt att s:idant prisfall komnwr
att intriiffa innan tillgangarna levereras din s;iljs vidare a\· den skattskyldige i nfiiriindrat t'llcr fiir;idlat skick.
Ht'lriiffandc viirdet pi1 r:ittighcter till
le\'t'l'ans a\' maskiner och andra för
stadigvarande bruk a\·sedda invt·ntaricr enligt ej fullgjorda kiipekontrakt kan lll'skril'l1i11g !ko111rak1.1m·.1krirni11g) g:odkiinnas endast i den
m:rn den sk<ittsl.;vldige visar. att
inkiipspriset for tillgi111gar av samma
slag pi1 balansdagen undnstiger det
kontraherade priset. eller det g.iirs
sannolikt att s:idant pristall kommer
att intr:'iff:t i1111a111illg;ingarn:i le1·creras.
3. Vad i punkt 2 tredje srrckcr
.fi'ir.11c1 111mi11ge11 Slllllf sj:itte och
i11tonde stvckt'na s:1g:s angi1ende det
l:igsta ,·iirdc p:"1 skattskyldig:s \'artlla-

inkomstber:ikningen. giiller intL' i
fri1ga 1.im /ll'/111i11gf'ön·al1a11clc .fi'in•111g.1 och ./f'ir.1iikri11gsfiin·111g1 11/a<'<'-

ger som far godtas vid inkomstberiikning~·n giilkr inte i fr;"1g:a om
.1kC1ft1krldigs lager a,· :1ktil'f". ohliga-

NL·dskrivning av \'iirdd pi1 riillighetn till le\·nans av lag:L'rtillg:ing:ar
enligt ej fullgjorda kiipckllntr:1kt far
g:odkiinnas endast i den m:in det
visas. att inkiipsprisd fiir tillgangar
a\· samma slag p:'1 halansdag~·n
understiger det kontraherade prisl't.
eller det giirs sann11likt alt s:idanl
prisfoll knmmcr att intriiff:1 in11:1n
tillgiingarna levereras eller siiljs
vidare a\· den skattskyldige i oi'<iriindrat eller fiir:idlat skick. Betriilfande viirdct pi1 r:ittighet\.'r till leverans a\' maskiner och andra fiir
stadig:var:1nde bruk avsedda inwntaricr enligt ej fullgjord:1 kiipt'kontrakt kan 1H·dskril'lli11g godkiinnas
endast i den mi1n den skattskyldige
\'isar. all inkiipspri.sct f<ir till,l!angar
av samma slag p:i balansdagen
understiger det kontraherade priset.
eller det giirs sannolikt att s:idant
prisfall kommer att intriiffa innan
tillg: 111prna le\'ercras.
0
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ringar av fi"ir\'{/ltwit' 111cdd i aktier.
obligationer, li111efordringar 111. 111.
eller skat1skyldig.1· lager av fastighcten,eh liknande till_g~111gar. Tillgångar 111' drtt11 slag sk111/ t11s llflf' till det
viirde som 111ed hii11sy11 till risk .får
förlust, prisfiilf 111. 111. fra111st1lr s11111

Föreslagen fyilc/se
tioncr. liincf(lrdring:tr och /i/;11u11il1'
tillg1i11g11r (l'i°iri/('f'llf'f'l'r) och inre hclla ifi·!lga 0111 l:tgcr ;l\ fastighctL'r ol'11
liknande 1illg.:·1ngar.

skäligt.
L11ger m• riirdcpapper jllr in11· tas
upp till liigre belopp iin rnd som med
hiinsrn till risk för pri.\ji1ll m. 111.
framstår so111 skiifigt. Dock giillcr att
såd11n aktie eller andel i fastighct.1jiirl'llfta11dc fi>retag. som enligt p1111kr 3
.fjärde strckct m· 11111·is11i11garna till
2 7 9 sk11ll anses wgöra omsiittningsrillgång i rörelse, .fär 1·iirdems 111ed
iakttagande m· de för lager 111· fastigheter och liknande tillgångar nedan
angii·1111 grunderna. Nedskri1'11ing 111·
andel i h1111dclsl)()lag, som nu sagts,
får ske endast om någon neilskri1·11i11g ll\' .fi1stighctema i11te har skett i
ha11dclsbo/11gets räkenskaper.
Lager ar fastigheter och liknande tillgångar jilr illfe tas llflP till liigrc
/Je/opp iin 85 proccllt m· s11111111a11 m·
tillgångarnas
amk11ffnings1•1/rden.
Har den ska11skvldige l'l d hcriik11ing
111· inkomst 111· 1·iss fiin'iirl'skiil/a
yrkar avdrag fiir a1·siittning till re.rnltat11tjiimning.1:!(111d får lagret dock
inte tas llflfl till liigre /le/opp iin 90
proce111 a1· s11111m1111 a1· tillgängamas
ansk11jji1ing.n·1/rclen. Denna l>egril11s11ing i ncdskrirningsriilfl'll gäller ä1·cn
- 1111der de fönttsiittningar som anges
i p1111kt 2 elfte stycket- 0111 ett företag,
som är i imrcssegcml'nskap med den
skattskyldige. har rrkat a1·dmg fiir
a1·siilt11i11g till rcs11ltat11tJii11111ingsfond.
0

Prop. 1980/81:68
N11rnrande lydelse

307

fi"ireslagen lydelse
Vid tillämpning m· föregående
stycke /1eriiknas anskaffning.1·1•iirdet
enligt de gr11nder som anges i punkt 3
a1· am·isningarna till 22 ~. Har tillgången ö1·ergtltt tilt ny ägare genom
an dlcr testamente e/fer genom
bodelning i anledning m· makes död.
giil/er för den nye iigaren samma rätt
till nedskril'ning 111· tillgången som
skulle ha tillkommit förre ägaren om
denne j(>rtjimmde hade iigt tillgången.
Urnn hinder m· vad som föreskri1·its i tredje stvcket om den lägsta
1•iirdesiittning på lager av fastigheter
och liknande tillgångar, som kan
godtas vid inkomstberäkningen, får
det lägre 1·iirde på lagret godtas som
dm skat1skyldige med beaktande m1
medgi1·na 1·ärdeminskningsavdrag
och föreliggande risk för prisfall visar
vara påkallat.

Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig. som driver bank- eller
annan penningrörelse eller försäkringsrörelse, eller av annan skattskyldig,
för vilken aktien utgör omsättningstillgång. och iir det inte uppenbart att den
skattskyldige därigenom erhåller tillgång av verkligt och särskilt värde för
honom med hänsyn till hans rörelse. får sädan nedgång i aktiens värde som
beror på utdelning till den skattskyldige av medel, vilka fanns hos det
utdelande bolaget vid förvärvet och inte motsvarar tillskjutet belopp, inte
föranleda att aktien vid inkomsttieräkningen för den skattskyldige tas upp till
lägre belopp iin som motsvarar hans anskaffningskostnad för aktien. Har
denna. innan sådan utdelning skett. tagits upp till lägre belopp än den
skattskyldiges anskaffningskostnad. får aktien vid utgången av det beskattningsår. under vilket utdelningen äger rum, inte tas upp till lägre belopp än
aktiens värde i beskattningshi\nseende vid ing:°mgen av samma år med tillägg
av ett belopp. som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffningskostnad för aktien och ni\mnda viirde. dock högst av det utdelade
beloppet. Sker utdelning utan att det värde för aktien. som ligger till grund
för ber~\kningen av den skattskyldiges inkomst, påverkas och medför detta
att den skattskyldige efter överlåtelse av aktien eller upplösning av bolaget
redovisar förlust. skall därifran avräknas det belopp som motsvarar
utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand gälla
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andra medel ;in si1dana som mots\'arar tillskjutct belopp. Vad ,om siig-, om
aktie i detta stycke g.iiller ~i ven hctriiffande andel i ekllnllmisk fiirening.. l\lcd
tillskjutet belopp avses diirvid inbetald insats.
3 11. lfl·tiga 11111.1kalf.1krldig11. s11111
/J1'd1"it-a /irgg11<1cls- l'lll'r 1111/iigg11i11gsriirclsc l'lla hw111·<·rks- elll'r
k1111s11/1riirel.l"I'. gocl111s d1·11 i riike11.1k1111ema gjorda rcd111·i.rni11g1·n m·
[11lg1k11i/1• arhe11·n l'id ink11111s11a.rai11.~c11 11111 r!'do1·i.rni11g<'11 inre srlir i
.11rid 1111'd he.11ii111111clscma i i/1·111111

a111·i.rni11g1r11nk1. Ur/l"irs d<' ptig1h·11de
ar/)('/<'1111 111/ /iil'1111d<' riikni11g gii/lcr
/J('sfii1111111•lffm<1 i 1n·di<'. 1i11m11le och
nionde s1rcke11<1. lk1riif/i111dc 11rh<'l<'n. so111 111/lir.1 1ill .fi1.1·1 {Iris. giiller
hcslci 111111else n 111

ffiirde-nionde

sr_1•cke11a. Enskild 11iiri11gsidk<1re i
1·11rs 1·crksw11he1 den tirliga hru11110111sii1111i11gss1111111111n non1111!1 1111ll1•rstigcr el/ gni11.1/)('/0f'f' s111111110/.1Tcm1r 20
g1/ng1•r dl'! e11lig1 lagm ( !<J62:38/) 0111
all111iin firsiik ring hestii111d11 h11shc/op11<'/ .fiir den sisla 1111/n11dl'l1 <11 •
riik1·nsk1111.1iirl'l. fiir 1illii1111111 />es1ii111111<'/scma Jiir ar/>1•1c11 som 111/iirs /1<1
liipw11/e riik ning iil"l'n i fr<ig11 0111
11r/l<'lc11 .10111 111/("irs 1il/ fi1s1 !'ris.
E11 11rl>ctl' 11mcs 111fi"irt pil /iipc111dc
riik11i11g 0111 crsiillningen 111n/11111111/c
1•llcr stl golf s11111 111es/11111nde fi1sr.1·1iills
pruni/1·11/ 111· t'll /nlfiir/11111d /w\"/ii1111
anodl' 1wr ridsmher. dm .firkliska

[Jii

tidstl1gilng1·n och - i fön·ko111111andc
fi1l/ -· dm sk1111skrldiges fi1ktisk11
111gi/ier _fiir arhetet. ! 11nntlf ficlf 1111.1es
11rhct('/ 111/iirt till fi1.1·1 pris.
Viirdct ai· /1<tglioulc <1rliett'll, som
111fiir.1 pli liipandc riikning. hehii1·1•r
inte 111.111111> 1"01111illgti11g. l.11iilll't skall
so111 i111iik1 rcdo1·is<1s s111111111111 m· de
/>l'lo11p cn·s1'i'lllie ar/>ete1111

.rn111
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dC'

beskat1ni11gsilrcn

(j1imfiirelsC'-

åren ), fclr 1•iirdet lll' pågående' arbeten
vid hcskat1ni11gsårcts utgång tas upp
till liig.1·1 etl belopp motsi·arimdc skill111ufen mellan 1·ärdct 111· pågående
arbeten 1·id nämnda tidpunkt och 15
procent m· jii111fiirelseårC'11S 111edcl1als1·ärden. Blir skillnaden negatii•
får best1im111e/serna i de t1·å sista
meningarna
tillämpas.

111·

punk1 2 .1jiit1e stycket

Har den skaaskyldige åtagit sig att
till fast pris utfiJra i·isst arbete för
annans räkning skall. såi·ida intressegemenskap råder mellan den skattskvldige och uppdragsgimrcn och
anledning finns att anta att hestä111melsema ovan i denna anvisningspunkt wnyttjats för att bereda obehörig ska1teförmån åt den skattskyldige
eller uppdragsgirnrcn, nämnda bestämmelser inte gälla. I nu al'sC'dda
fall skall den skattskyldiges inkomst
på grund m· arhe1em1 beriiknas efter
vad som med hänsyn 1ill omständigheterna frams1år som skiilig1.
Har den skattskyldige i heiydande
omfattninK underlåtit alt s/u1redo1·isa
eller ji1kt11rera belopp som enligt god
redm·isningucd hadl' kunnat s/utredovisas eller jäk1ureras skall som
in1iik1 tas upp de belopp som skäligen
hade kunnat sl11tredm·i.1·as eller jäktureras.
Kan den skattskyldige gi)ra sannolikt att det belopp. som enligt bestämmelserna m·an skall redo1·i.rn.1· som
in1äk1 m· pågående arbeten. iii·erstiger md som kan anses fiircnligi med
god redrll'isningssed. får inkomsten i
skälig utstriickning jämkas 11ccli11.
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Denna lag lriider i kraft fyra veckor efter den dag. d<'i lagen enligt uppgift
p[1 den har kommit ut frt111 trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas
första gången vid 198.f ;'1rs taxering om inte annat följer av punkterna 1-6
nedan.
I. Den nya lydelsen av punkt I andra styeket av anvisningarna till 20

*

tilliimpas i fråga om representation och likrnnde som har utövats efter
utgtmgen av år 1980.

*·

2. Den nya bestiimmelsen i punkt 2 sjiitte stycket av anvisningarna till 27
tillämpas inte i fräga om nedskrivning som har medgetts vid 1982 {1rs taxering
eller - om den skattskyldige pii grund av förlängning av riikenskaps{Iret inte

taxerats niimnda år - vid 1981 lirs taxering och som har Merförts till
beskattning vid 1983 eller 198.f ;lrs taxering.

3. Fysisk person som den 1 januari 1983 innehar en- eller tvMamiljsfastighet som utgör omsiittningstillgimg i rön:lse för. st1vida han varit bosatt på
fastigheten under åren 1978-1982. vid 198.f iirs taxering som intäkt av rörelse
ta upp belopp varmed fastigheten varit nedskriven vid utgången av år 1982
(avskattning). Sedan avskattning skett anses fastigheten inte utgöra omsättningstillgång. Har fastigheten inte varit nedskriven vid utgången av år 1982,
skall fastigheten inte i n<'1got fall anses utgöra omsiittningstillgång efter
utgången av iir 1982.
Vad i första stycket sagts giiller inte om fastigheten under åren 1978--1982
varit föremål för annat byggnadsarbete än normalt underhåll i byggnadsrörelse som bedrivs av den skattskyldige. dennes make eller av fåmansföretag i
vilket den skattskyldige eller dennö make iir företagsledare .

.f. De nya bestämmelserna i punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till

*

27 gäller endast i fräga om aktier och andelar som har förvärvats efter
utgången av {ir 1982.
5. Sista meningen i punkt 4 nionde stycket och sista meningen i punkt 4
tionde stycket av anvisningarna till 29

*i den äldre lydelsen skall tillämpas i

de fall då övergång frän planenlig till riikenskapsenlig avskrivning skett för
beskattnings{ir, för vilket taxering sker år 198.f eller - om den skattskyldige
pil grund av förlängning av riikcnskaps{1ret inte skall taxeras niimnda [1r - {1r

1985.
6. Genom den nya lagen upphävs med verkan fr. o. m. 1984 års taxering
dels punkt 6 av iivergiingsbestiimmclserna till lagen ( 1%9:363) om iindring i
kommunalskattclagcn (1928:370). dels 9 tredje stycket lagen (1972:742)
om ikrafttriidande av lagen (I 9i2:7..fl) om iindring i kommunal.~kattelagen
(1928:370).

*
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2 Förslag till
Lag om cldsvådefondcr
Hiirigenom föreskrivs följande.

I* Vid beräkning av nettointäkt av jordhruksfastighet eller nettointiikt av
rörelse enligt kommunalskattelagen (1921\:370) och lagen ( 1947:576) om
statlig inkomstskatt medges avdrag enligt denna lag för belnrp som har
avsatts till

eldsvåd~fond.

Siidant avdrag medges iivcn vid beriikning av

nettointäkt av annan fastighet som avses i 24

~

I mom. kommunalskattcla-

gen. Den som enligt hokfiiringslagen ( 1976:125) eller jordhrukshokföringslagen ( 1979: 141) är skyldig att upprätta ärsboks\ut skall ha satt av ett mot
avdraget svarande belopp i riikenskaperna för heskattningsiiret.
I fråga om handelsbolag beriiknas avdrag fiir avsiittning till ddsddcfond
för bolaget.

2

*Eldsvådcfond som avses i denna lag är
I) eldsvådefond för inventarier.
2) cldsvådefond för byggnader.
3) eldsvådefond för markanliiggningar och
4) eldsvådefond för lagertillgångar.
Med inventarier. byggnader. markanliiggningar och lagertillgimgar förstås

vid tillämpning av denna lag tillg{1ngar som vid inkomsttaxeringen behandlas
enligt de bestämmelser som giiller för maskiner och andra för stadigvarande
bruk avsedda inventarier. byggnader. markanliiggningar respektin: lager.
Som inventarier anses dock inte tillgiingar som avses i punkt 6 av
anvisningarna till 29

3

*kommunalskattclagen ( llJ2K:>70).

*Avdrag far för viss förvärvskiilla och för t'tt och samma heskattnings;ir

inte överstiga den skattepliktiga försäkringsersättningen eller annan ersiitlning för skada nämnda är på inventarier, byggnader. markanläggningar eller
lagertillgångar. som har förstörts eller skadats genom brand eller annan
olyckshfindelse eller - såvitt avser inventarier och lagertillgängar - som har
förlorats genom statligt eller kommunalt förfogande.
Med statligt eller kommunalt förfogande jiimstiills avyttring som sker
under sådana förhållanden att statligt eller kommunalt förfogande i annat fall
skulle ha kommit i frfiga.
Har den skattskyldige pi\ grund av fi:irhi11lande som i första stycket siigs
medgivits högre avdrag för avskrivning av inventarier. byggn;1der eller
markanläggningar än han i annat fall varit beriittigad till. skall avdraget för
avsiittning till eldsvädefnnd begränsas i motsvarande m{m.
Avdrag för avsiittning till cldsvitdefuml för lagertillgimgar fiir inte
överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under
beskattnings<\ret. Har lagret stigit i pris under heskattningsiiret far lagerre-
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serven vid heskattningst1rcts ingi1ng heriiknas p<"i grundval av den procentsats
varmed lagrl't vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det i1teranskaffningsviirde samma lager skulk ha halt vid heskattnings;ircts utgiing.

4

*Eldsvi\dcfond fi'ir tas i anspd1k fiir följande iindam{tl:
I) eklsvi1ddond för invc·ntarier: för avskrirning av irrn:11tarier samt för

kostnader fi\r reparation och umkrh<'1ll av inve11tarin:
2) cldsv[idcfond för byggnader: fi\r kostnader fiir rep<irations- och andra
underh~1llsarhcten

p{1 en byggnad. som inte utgiir omsiittningstillgt1ng i

rörelse. och för avskrivning av s<ida11 byggnad:
3) cldsviidcfond för markanliiggningar: fiir kostnader fiir reparations- och
andra undcrhfdbarbcten p~1 en markanl;iggning. som inte utgör omsiittningstillgting i rörelse. och fiir avskrivning av den del av cn s:idan markanliiggnings
anskaffningsviirde som far dras av genom :\rliga \'iirdeminskningsa\·drag:
.+) eldsv{1dcfond för lagertillgJmgar: för nedskrivning av lagcrtillg:ingar

med högst ett belopp motsvarande koqnaclerna under beskattningst1ret for
tillverkning eller anskaffning av st1dana tillgångar. dock att ett Higre viirde pi1
Jagertillg:\ngarna i dess hL'lhet vid beskattnings;lrets utgång iin som enligt
eljest gällande regler är medgivet inte godtas.
Belopp. som har avsatts till eldsv:'idefond. for tas i anspr:ik cndast för
arbete som utförs. inventarier som levereras. byggnader som anskaffas och i
övrigt kostnader som hiinför sig till tid efter htikslutsdagen.
Har den skattskyldige under ett heskattningsi1r d[1 ersiittning for byggnader
eller markanliiggningar enligt 3

~första

stycket skall tas upp som skat!L'plik-

tig inkomst anskaffat en byggnad eller en markanliiggning för han - utan
hinder av vad i andra styckct siigs - ta belPpp. som enligt best:immelserna i
denna lag kunnat a\'siittas till eldsv;.1dcfond för byggnader respektive
eldsv(1dcfond fiir markanbggningar. i anspdk fiir avskrivning a\· hvggnadcn
röpektive den dela\· anskaffnings\·i1nkt av markanliiggningen som for dras
av genom ;lrliga viirdeminskningsanlrag. Diirvid skall s[i anst'S som nm
avsiittning till eldsvi1defnnd har gjorts varefter beloppet omedelbart har
tagits i anspr<lk fiir sitt iindamäl.
Om eldsvitckftlnd far tas i anspdk fi.ir reparations- och andra underh:'1llsarbeten p:'i en byggnad eller en markanliiggning eller för avskrivning av
sådana tillgiingar för den skattskyldige. si1vida arbetet hiinfiir sig till flera
beskattningsår och avdrag p[t grund av arbell't inte redan har skett. under det
sista :iret ta eldsv{iddondcn i ansprhk fiir avskrivning av tillgang;1rna eller för
täckande a\· kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna
kostnader under de ifr{1gavarande <'1ren. Vad nu sagts giillcr ocksi1 i fdga om
ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fri1ga om byggnadsinventarier och markinventarier enligt kommunalskattelagen ( 1928:370).
5 ~ Fldsviidefond rnr tas i anspr:lk endast för avskrivning. nedskrirning eller
kostnad i den fiirviirvskiilla till vilken avsiittningcn hiinför sig. Riksskatte-
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\'e·rke·t f;1 r d1 'L·k. 11111 de·t fi 1111' ,;·1 r-,k ih\;1 -,k;d. lllL'd).!L' ;it t L·hl" ;1dd1 ind. "1111 h;1 r
;l\-,;1t1' i \'i" fi11".:in-,k:illa. far L1.; i ;1n,pr;1k 1'11r i11\L''tni11g L·lkr k1"t11ad 1
a1111;1n f1in;in.;kiill;1. i\lot rib-,bilL'\L'rke·t.; hL·,lut l;1r t;il;111 inte· liiras.
(1 ~I

Lir L·ld" ;1ddl111d c·lkr lkl a\' .;;1d;1n f11nd tagih i ;1n,11r;1k L'llii_!.!1 denna L1g.

llt[!iir de·t ia11-.;pr:1kt:1[!lla l'L'l"l11'L't i111L' -,k:ittL'pliktig i11t;ikt. .'\andra -,ida11 Lir
-,;1<L11i;111t)-'.ii'tn. fi1r \jlk;i fonde·11 har L1).!ih i :1n.;prak. 1·id t;1\L'ri11_!.!e'll i11IL' dra'
si1111 driltk11"tl1;1d. I Lir londe·n tagih i a11spr:1k lin ;111-,bflnin_!.!

:I\

anLiggning-,tillgall.l!. sk;d\ Yid hL·riikning

;I\'

;I\·

e·n

\';irde·rninskning-,anlra_!.! ""rn

;111sk:1tr11in!-'." ;'irdc· i'iir tillg:in[!l'n riik11a.; c:11d;1-,t dl'n lkl a\ utgiltnn;1-,l1111 inlL'
har t;iL·kts

;i\

a11-,katl11i11g

dl't ianspri1kt:1_!.!11a hl'l•'\111L't. Ilar f!1ndL'l1 ta)-'.its i anspr;1k fiir

;J\

1:1)-'.L'r. skall lagret an-;L'' llL'd-,kri\e'I 111e·d lkt i;111sprakta_!.!11a

hL•h lJ'pL'l.
7

~

\'id till;'i1111llli11g

;I\

dl'nlla la_!.! skall l'tt tidi,!.!;lrL' till L·ld'.\addond ;l\·satt

hL'l1>11p all.;L''i ha tagits i a11'prak \'iirl' .;enare· :l\"<itt11i11gar.
8

* L'kb,;iddl111d skall ate·rf1iras till he·.;btt11in[! !llll
1) 1'1111de·11 har tagits i ampri1k i strid 111cd 4 nch :" ~*·
2) he·la L'lkr dc:n ht1\Utk1kliga tlc·k11 ;I\ dL·11 fiin·ii1v,l;,;ill<1. diir ;l\<ittning-

L'll till f1111dL'l1 har !!J<ll'h. lllltkr he·,bttni11g.;;1rl't h;1r (i\nl;1tits c:lkr
\'L'rbamhL'tL'll har upphiirt.
.') dl'! fiirL'ta_!.! sn111 i1111d1;1r f11ndL'll sk;dl a11se•, uppl1ist .l!e'lll>l11 lusil111 c11ligt
~ 1 111"111. l;1gL'l1 ( 1115 I :.'Il:-\) !llll

14 k:ip. ;1ktie·hl1lag-,lagL'l1 ( 1117:": 13:-\5) c:lln <1(1

e·k11n11111i,k;1 filre·nin!-'.ar e·lkr 7:-: ~ L1ge·11 t l 1!:'i:'i:-ll11l 1>111 '\'<1rh;111kl'I' och
f!llldL·n inte: L'llli[!t kmte st1·rkl'I har ii\l'rL1[!its ;I\· dl'! "'·e·rtagandL'
fiirl'lagL't.
4) he·.;lut har fattats !llll ;1tt dl't fiirL·L1g -,nrn i11nl'11:ir f!lnde·n ,!;,all tr;ida 1
lik,id;1t i11n.
5) hl'slut h;1r lllL'lkklah \llll att d1·11 skatt-,k\'ldigL' skall f<irsiiltas i konkurs.
L'lkr
h)

f1111de·11 intL' har tagih i a11.;pri1k SL'Jlast u111kr dL·t hL"k;1tt11i11g-.ar. fiir

1·ilkct taxi:ring sk(•r t111lkr trL·djc t;1wrin[!s:irl't dtcr dL·t d:1 ;l\·dr;1!_! fiir
a\·siittninl,'.l'll har fllL·dgl'tts.
\led

(i\

nli1tclsc "''111 ;1,·sL'S i fiirst;1 stn·kl't 21 libtiills att hcL1 c:lkr i:n lkl

den hin ;in·skiilla diir :l\siittningl'n h;1r gj11rts rillLillit i:n
hndc:lning dkr _l!L'n\)m

;11s

11\

;i\

iig:1rL' gc1111111

i:lkr p;1 !_!rund ;1\' fiin1rd11;111di: i tl'sL1111L'lltL'.

Ribskattl'\·L·rkct f;ir dlld;. !llll dL't fi1111.; <irskilda skiil. nll'dgc att L'ldS\·adl'fondcn i stiillct för att Mcrföras till beskattning övertas av Wrviirvskiillans
11\L' :igare'. I fr;1!-'.a \llll s;1da11t 11ll'dgi\·;111dL' -,k;il\ hL·-,t:illllllL'isl'rna i 111 ~ trl·djc

nch fj:ink st\L'Kl'lla till:impas.
Atnfiirilll,'. till l'l'Sk:itt11i11l! sk:ill giir:is i dl'n fiin·iin ,k;jll;1 di1r :l\<ittnillf,'.L'n
har gjorts.
Riksskatteverkct kan, om det finns särskilda skiiL llll'dgc att cldsvitdefond
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som skall i1tl'rfiiras till hL'skatt11ing L'niigt fi1rsta st\·ckd hl far hch<ill;is undn
viss tid. d<K'k liingst tiJJ ,1L'i1 med dL'l hökattnings;1r f1ir \ilket Lt.\LTing sker
under sjiitk taxnings;1rL'l dlL'r dl't da anlrag liir ;l\·,iittningL'n har
medgetts.

*

Vid st1dan fusion, sllm a\·ses i 2S
.> mllm. k<1mm11nabkattclagL'n
( l<J2S:J7tl), far 111udnh,1lagL'( elkr dl'n ii\'L'rL1!,!andL' fiirL'llin!,!L'n i bcskattningsa\'SL'L'lllk ii\'L'rta clds\·adefllnd. Har f,1mkn ii1·ert;1gil'i sk;ill dl'! ;1nSL's
Slllll

0111 nHlLkrhlllaget L'lln den ii\L'rla!,!andl' fi1re11ingen har gjllrt a\'s;itt-

ningl'n undn dL'l hL'SKattnings;ir, da a\·siittnin!,!L'n skL'tt ill1' dottL'rh"lagL't
L'lln den iiwrbtamk fiireningt'n. Vad ,om har sagts nu giil kr ii,·en i fr;"1ga om
fusi11n L'nligt 7,'\ ~ J;igcn <llll sparbankn.
Vad i fiip,ta-femlL' styckl'na siiµs 11n1 cllb\·;1<kfllnd skall i fi1rekllmm;11Hk
foll giill;i en Lk'l ;1\' s;ldan fond.
Mot riksskatte\'crkel.,
föras.

be~·dut

enligt andra llCh fjiink st\·ckL'na for talan intL'

*

Har L'lds\'iiddnnd el kr en del a\· s;idan fond aterfiirts till hL'skattning
enligt S ~skall som skattepliktig intiikt i den fiin·iin·sk;illa. diir ;I\ siittninµen

9

har gjorts, tas upp L'lt siirskilt tilliig,1! Slllll S\'arar lllllt trettill prncent a\· dL'l
!1tl'rförda hc::lnppet.
RikssbttL'\'L'rket kan. l1111 det finns synnL'rli!,!a sbl. medge bdriL'ise helt
L'ilcr iit~his fdn dl't siirskilda till:'iggl't. l\lot rikssbttl'\'L'rh'ts beslut f;"1r talan
intl' fiiras.

*

10 Regeringen eller myndiglwt som regL'ringL'n hest;immL'r kan. nm det
finns siirskilda sbL nwdgt' att t'tt fiireta_1.!s L'ld-,,·aLkf<lild lll'lt L'lin ,kJ\'is
ii\·ertas a\' ett annat fiirL'lag. hir ett shdant medµi,·ande krii,·s
I) att Lkt L'Ila fiirt'ta)!d iir 111lllkrfiirl'tag och dL'l andra f.irL'laget Lkss
hcliigda dotterföretag, ellcr
2) att h{1da fiiretagen iir heliigda d,1tterfiiretag till samma 111udcrfi'1n:tag.
t'lkr
J) att det ena fiiretagct i1r ett s\'enskt aktit'b<ilag \·ars aktiL'r till mL'r iin
nittin pmt'L'llt iigs a\' mndl'rflirctagl't tilk1mmans lllL'd L'ikr ).!L'lllllll fiirml'dling a\' L'tl elll'r fina a\· dess hl'liigda dotterfiirctag ,,L·h dl't andra fi1rl'ta).!L'I

antingen iir ett annat <idant aktieblllag elln ock sa modL'rf1irctagl't clil'r d\.'ss
hL'iiigda dnttL'rfiirctag.
Vid tillii111p11i11g :I\' fiirsta st\'ckl'l ;i\·ses lllL'd nwdnfiircL1l! S\'L'n-,kt
aktieh(llag. S\'L'nsk ek(lnomisk fiirl'ning L'ikr S\'L'nsk sparbank <lL'h med heliigt
dottcrfiirl'tag s\enskt aktil'holag \ars aktier till mn iin nittin procent iigs a\·
mode rfiire taget.
I beslut om ii\'ertagandc a\· en elLb\'addnnd skall ;111gl's i vilken
fiir\'iin·skiill;i 11lls det iiHT!agandc flirL'tagl'l

"'111

fnnden skall allSL'S

<i \'Satt.

Har

L'll

cld-,v;idefond iivl'rtagits sk<1ll det <111ses som

<'111

dl'! ii\'L'r!agande
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frir..:taget gjnrt a\'s;ittning till fnnden vid den tidpunkt di1 det ii\'t'rl<'1lande
företaget gjort aYsiittningcn.

11 *Skattskyldig. som vid beskattningst1rL'ts utg:\ng haren cldsv<"1ddond eller
som under heskaltnings:irt't har avvecklat sin cldsvi1ddond. skall vid
sjiilvdcklaration lii111na uppgifter 0111 fondens storlek. anvfodning och
avveckling. Uppgifterna skall liimnas p{1 blankett enligt formuliir som
fastsliills av riksskattcvcrkel.
Har den skattskyldige under hcskaltningsiirel haft intiikt av jordbruks fastighet, annan fastighet eller rörelse fri.lll mer iin en förviirvsbilla. skall
uppgifter som avses i första stycket lii111nas siirskilt fiir \'ar je fiir\';irvskiilla diir
avsiittning har gjorts.
12 * I fri'1ga om skattskyldiga som taxt:ringsn:imndcn skall taxera till statlig
inkomstskatt skall n;irnnden lii111na uppgifter till liinsstyrclsen om skattskyldiga som vid beskattnings:]rets utgi1ng har elds\·{1dcfondcr eller som under
beskattningsi"iret har a\'vecklat sina elds\'t1defnnder.
13

*I los liinsstyrelsen skall fiiras register över eldsv::lcldonder.
Denna lag triider i kraft fyra veckor efter den dag. d{1 lagen enligt uppgift

pi1 den har kommit ut fr;-m trycket i Svensk författningssamling. I samband
med ikrafttriidandet iakttas följande.
I. Den nya lagen tilliimpas först<I giingcn i fri1ga om beskattningsi1r fiir
vilket taxering i första instans sker :"ir 19~4.

2. Genom denna lag upphiivs med verkan fr. o. 111. l9X4 iirs taxering:
förordningen ( 1959: I 6X) om siirskilda invcsteringsfondcr för fiirloradc
inventarier och lag:crtillg:imgar. A vsiittning till siirskild investeringsfond
enligt niimnda lag ftir göras sista gt1ngcn i bokslut till ledning för I1JK1 iirs
taxering. Bcstiimmclserna i niimnda lag giillcr dock alltjiimt i friiga om
belopp som har avsatts i bokslut till ledning: för I 9X3 och tidiga.rc {irs
taxeringar.
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3 Fiirslag till
Lag om iinclring i lagt•n (I IJS I :76.') om heriikning :n
skatt för al'kunrnlcrad inkomst

~tallig

inkomst-

1-UrigL'll\llll k>rL'skri\'s i tr:1ga !lllt lap.L'n ( l'J'i I :711.)) nm hl'r:ik11i11).!

:t\'

,1;11li).!

ink!lmshkatt fiir arku111ukrad i11k!llll'•t 1

dels att 3 ~ 3 nL·h .+ fll!llll. '>kall hL·IL'ck11;1s .1 ~ .+ Prh 'i llllllll ..
dels iltt -~ ~ I nl'h 2 111pn1 .. nya 3 ~ -~ 11H1111 .. punkt I a\· an\ is11i11~:1r11:11i!I I ~
an\·1sn1n.L';m1:1 till 2 ~ orh a1ni,nin!!arn:1 till ·' ~ sl\:ill ha nL·d:111 :111.L'i\·11;1
lvdc !se·.

ilds att till 3 ~ skall fllga' l'tt nvtt lll!llllL'lll.

nwm .. a\· lll'Lhll :1m!iv11a

l\'dl'lsl'.

;\'111-.1ra11ilc' lrilc'lsc

'

·'' s

I 111

tJ

m . -~ Vad i dl'nlla l:1g <i.L's

I 111!l111. \'ad i dL·1111a lag

,;,l!,

skull. 1m·d dl'n hl'gr:i1N1i11g S!llll
fiiljl'r a\· \ad 111:da11 i l--1 lll<llll.

f.!.(i//,:r. lllL'd dL'll hL·gr:i1i-;11i11g '11111
fi>I jl'r <i\' \';1d llL'd;111 j :!-5 lll!llll.

stadgas. iig11 ri//,/1111111inf.!. hl'trjffandL·

stadgas. hL·tr:illa11dL· all ;1rku11111k-

all aL·kt111rnil'rad inl\nm't.

rad ink<Hn.;t.

l

1110111.'

I lri1ga 0111 inJ,;,1111\f

:t\

i11rd/>mk1/it11i>.;!1,·1 skola J;1gl'11s hcsti1111-

111l'l.;l'r giilla L'11d;1st t"ilj:1ndL· intiiktL'L 11:1111li_l!L'll:

I) int:ikt gl'llOlll LTsiitt11i11g l1ir _,J.;;id;1 :1 \'fi\;1ndL· sk"g pa g111nd

:t\'

hr:1nd

l'lil'r annan d:irml'd jiimtiirlig a\' dL'll skathk\'ldigL'\ atg1ira11dL'll ohl'r!ll'lldc·
anil'dniPL' samt int;ikt gl'1111111 a\'\ttring av skP).! nch ..,J,;,1g..,11r!ldukkr. 11111
a\'\'l'rkningcn lra11111·ingats ;11· hr;1r1d. st!lrmf:'illning. tnrb. imckhsk:1dnr
eller dvlikt L'lkr a1· vatlL'1111ppdii111ni11g l'lil'r framdragandl' a\· kraftkd11i11g.
allt undl'r fiiruh:itt11i11).! att i11tiikll'11 irke ft'1ra11ktt avdrag liir i11siitt11i11g ;i
skPgsk!llll!l:
intiil\t i lnrrn ;1\' l'll!!i111gscr<itt11ing 1 id uppl:ill'lsc L·lkr upphiirandL· :11·
11vttja1Hkriitt l'ikr scr\'ituhriitt 11ch 1·id 1ivl'rlatclsl' a\· 11\'ttj:imkr:itt. i111;1kt i
2)

form a1 nS:ittning s11m 11tg:ir 1·id avr:ikning l'lliigt '! kap. 2.\

~

j!lrdahalkL·n

samt i11tiikt tiir jmdi1!!<1rl' a\''>l'l'lldl' \iink a11i1rb:1ttri11g som 111ttj;111dl'riittsha1·arc hl'k<istat:
intiikt. som uppkommit !!CIHllll

_;) i111likt i Fm11 •11· /iir1iikri11g1cr-

att C).!L'lld!lm la!!ils i a11spri1k gl'lllllll

siil!11i11g c'lla <11111<111 <'r.1(itr11i11g /i'ir

cxprnpriatiPn l'ill'r liknamle liirfaramk l'licr eljl'st :1\'\ttrats 111Hkr

1/,.11,/11 f''i hrgg1111.!er clla 11111rk.1111/iigg11i11g11r. 111111 h11r /i'inriir11 clla

,:idana f.lrh;tlJ;indl'n ;1tt drlik t\·;111g .. -

.1kacl111.1 .f.!.<'110111 /)!'(11ul l'ff,·r 111111<111

frirsiiljnin,L' maslL' all'>l'S 1·urn /(ir h1111-

o/rd.1/1ii11dd1c'. cl/,.,. intiikt. S!llll hur

den, 1111dl'r fiirut<>iittning att i11t:1ktL'll

11ppl\c1m111it gL'lllllll att l'!,'L'lldom hur

3)

I

Senaste lyd<:bc av lagrns rubrik l'J7..\:8h0.
lvdclsc 197..\:Rtill.

~S..:nastc

·' S<'nastL· l_1·dcbL· I '17!-::<1-11>.
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N111·c1ri/lufr lydelse

Fiircslag{'f1 lrdt'l.1·1·

icke' fciranktt ;1\drag fiir in<iltning ci
.1iirskildc1 i111·1•.1/l'l'i11g.1/i111da /iir .fiir-

l:tt,!ih i :1mpr:1k ,l!L'nllm l'\prnpriatilln
elkr liknande· f1irfar:111de· L·lkr elkst
ftc1r aq·ttrah llIHkr s:1dana fi.1rh;iJ-

lon1tlc• i111·,·111uri1•r nc/1 lugl'rlillgu11g-

J:1ndt:n :1\t s1/clu11 \\i1ngsfl1r<ilining

c1r:

mastL' ansL'' hirt'ligg,1. ,i//r unLkr
fiirutsiittning att intiikte·n i111t' !tur
f1iranktt :t\drag fi1r ins:ittnint,! />ci
'kngsknntn clkr fi\r ;1\s;ittnint,! till
l'lds1 ·cldc·/(>111/:

.+)

i111:ikt i fnrm :t\' sk:!Lkstiind clkr annan er-,:ittning :t\sn'lllk inkllntsl-

bt1rtf:1ll till fllljd

:t\'

skad<lr <ll'h intr;'1ng :1 f:1,tighL'IL'n. sllm fi\rankth :!\·

industriell clkr diirmcd j;imfi1rlig. \·erksamhet:
5) int;ikt \id a\yttring a1· djur i -,;imh:111d nlL'd upphiiran<k a\· djursklltsl'i:
h)

intiikt \id

a1~

ttring i '>amband mL·d upphi1rande· :11 jllrdbrubdrift a1 fi'>r

stadig1·ar:1mk hruk i iurdhruksfastigltL'tL'n :!\·sedda maskine·r l'ilcr andra
ill\cntaricr. Yilka icke· \·id hLTiikning a1 1iirdemin-,knings;1\·drag :iro att
h;inflir:1 till h1·ggnad. :i1·ensnm a\· \:trt>r nl'i1 pn1dukter i jnrdhruksf;1stigltcti:n: samt
7) int:ikt. s<lm uppkommit dc.iri-

i;c110111 cl/I 111·.1ii1111i11g ril/ siir.1kilclu
i111·1·11ai11gsfimcla fi'ir f!'ir/unu!t· i111·,•111c1ricr ud1 lc1gatillg1i11.l!.ur !tkrfiirts till beskattning 1111da s1idu11c1
Fir/1til!a11drn cl/I. diirl'.11 dct drcrfi'irc/11
/id1>f>/'1'I i sriillc·r 111r.:jor1 kii1w1killi11g
fiir cf,· ff'irlorcufr 1il/.1!.iillg11r1111. kiil)('sk illi11gc11 rnfigr ·'I clla (1 i 01 ·an .1k 111/c
a11s1·11s sc1so111 c1ck/111111/crwl i11ko111st.

7) int:ikt. '>llm !tur uppkommit
.1!.<'/1111111111 <'ldll'1idc/(111d !tur akrfii1b

till hl'skattning />cl gru11cl 111· all iorcl/>mksdrific11!tar111111!1iirr d/a-sdri11
111·ser cfd1·1·1/d<'.fl111c/ /iir fc1g,•rrillgti11g11r -· f>ii i;mnd 111· 1111 d/11nkc'ils1•l11 !tur
llflf>/11.irr. dllt:k att .1cinki/1 rilhigi; />ci
det :·11crfiirda hl'illpJlL't illl•' skall
:utses utgiira <tdan inklllllst.

dnck att rii11tu so111 ri/liii;,r.:1·s det
t1krfi1rda hclllppL't icke skall ansL'S
utgiira -,;'idan inkomst.

.? 111o111. I fi·dga 0111 i11ko111.11

111·

1111111111 .f;1.;·1ighc·1 skull /11grn.1 hn11i111llll'lsl'r l'11cl11s1 giil/u /(ifi1111clc inriikra.
11ii111li,1!.<'ll:
I i intiikr i /(1n11 111· f(1rslikri11g1tT1ii1111i11g <'Ila 1111111111 asii1111i11g 11·;,.
skadct />ci

hrg_~11c1cla

clfl'r 11111r/..1111-

liigg11i11gur. · """1 !tc1r /(in1.irt.1 cllcT
sk11da1.1 ,l'.<'llll/11 /l/wul l'i/c•r 1111111111
11/rcks/t,·inclt'/.1,·. 11111/t'r /iim1.1li1111i11g

Prop. 1980/81 :68
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N111·1m111de lydelse

''" i111,ih.1,·11 ini<' ft,11· 1,·ir<111/,·ll ,11·dr,1g
fiir unii1111i11~ riff ,-/d11·ud<'/il/ld:
} i i111{i/, I - i .111111/i1111c/ llt<'lf <ll'.\'llri11g a1)(1sti!!)l<'I - g,·11,1111 ill'_\'lll"ill.L.' ,11·

111<1.1"/,i1l<'r

.,,·It

,111dr<1 /i'ir 11,1dig1·,,,.,111-

c/,· /1m/,. ,,,.,,·ddu i111·c111u1·i,.,., 1·i/A.<1 i
,n·.1/,ri1·11i11g,"f1<i11.1·,·,·11d,· i111,· /1,"111/i1n

rit/ />rgg11<1d: 1111111

3 J i111iik1 . .1<1111 hur lif'J'I''''"'""
genom all dd1Tådefimd har 1/tofiirrs
till heska1111i11g pä grund m· mt hda
dia den hul'lld\'/lkliga delen m· f6r1·iinskii!la11 har m·1·cck!a1s. dock all
siirsk ilt tilfiigg pil dC't äter/("irda l>elo17pet inte skal/ anses llfgöra slidan
inkomst .
../ 1110111. " I fr{1ga om ink<>111...;1 ;11 riirt'i.1·1· ,1;.,1J;1 Ll!-!L'll.' hL·sLi111nlL'hn µ:ill;1

t:ndast fiiljandi: inLiktt:r. n:imliµL·n:
I) int:ikt g('Illllll 1·.:lL'nskaplig. littn:ir. konstn:irlig L'iit:r d;mnL·d jiimfiirlig
vcrksamht:t. undt:r fiirutS:ittning att inLiktL'll i111e for;111ktt uppsk111· med

ht:sk;1ttning enligt lagt:n I J<J7l/:h 11 l om upphn1 'ma1111;1knnt1 >:
2) int:ikt 1·id ii1'L'rl;11L'lst: a1· hyresriitt samt a11arum:irh-. firn1;111;111111 11ch
andra liknandL· r:ittight:tt:r a1· goodwills natur:
_;) intiild i f<>ri11 ;11 L'llg;·1ngsn<1t13) int:ikt i form a1 t:ngangst:rS:ittning. som erhallits

p;1

,!!rund a1·

avhrottsfiirs:ikring t:llt:r .1,ls11111 skadöL1nd L'ilt:r d\'likt fiir inkomst bortfall i riirclst:n till fiil_id ;I\· cxprnpri;ition. ri:kvisitiPn eller annat liknandt·
förfarande:

11ing. s11m /i,,,. nhallih p;1 ,!!rund a1
a1 hr< it tsfiir-.i1kring L'ikr 10111 ,1;:idL·,1;1nd L'iier d1 likt f1ir i11k1;111sthnnf;i\\
i riirL·isL'll till fiiljd ;11 cxprnpri;ilinn.
rebi,iti1111 L'ikr ;11111at liknande lt1rf;na11de 1·//a i1111ih.1 i timn 111· /iiniikri11gs('n{i1111i11g ,·ffa 1111111111 ,·niill11i11..:

./i.irsk11t/<1 f'tl /,rgl.!11111/a 1·1!1·r 11111rk1111/i1gg11i11g<1r. sn111

11,,,.

.!iin·riins ('//er

sk11tl11rs g1•110111 /ir1111d 1·/ler 1111111111
11frcksh,·111d,·f1,., 11/11 1111.ta ti.ir111.1,i1111i11t; 111/ i111likr,·11 ilff<' h11r Jiir<111/cn
,11·t!rui.: fi'ir 111·1,i1111ini.: 1i/l ,·/dll'1itf,·-

/i ""I:
-Il intiikt i ftirm a1 e11g;111gsnS:itt11ing 1id a\'\ttring ;I\ pakntr:itt L'ikr
liknande r:ittighl'l samt 1·id ;111ttri11_!! t:llcr ;11Ji\,ni11g a\ r;itt till rn1alt1. allt

Prop. 1980/81 :68
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Nirt'slagcn frild1c

under filruts:ittning att a\'\1tri11gc·11 c·lkr a1lil,11i11L!c'11 ,h·t1 i ';1111h;i11d 111c·d
i\vcrlatdsl'. upplatclsc· c·lll'I' 11l'dl:igg;1rnk ;1\' riirc·bc·:
5)

int:ikt l'id a1111ring. i s;1111h;1nd 111c·d inc·rl;11L'lsc'. uppl;11L'lsl' clkr

lll'dliiggandc· a1· riirL·l<,c. a\ fiir ,t;tdig1·ara11dc hruk i riirc·l'iL'll ;11scdda
maskiner c·lkr andra i111L'lll;1ril'I'. 1·ilk;1 iL·kL· 1id hc-r:ikning ;11 1:ink111imkningsanlrag h:inliira' till h\'gg11;1d. s;1111t ;11· ;111dr;1 \';111ir <ll'11 11n1duktl'I' 1
ri'irclsen :in lnan l'id ..\) a1sc·•;: 'amt
h) int.iikt. "'111 uppk"111111it tliirigc1111111 1111 111·sii1111i11g riff siirs/.,;if,/11

t;1•1111111

i111·1·s1ai11g.1/i111d1'I' fi'ir fi'irfun1111' i11-

i111·1·.11<Ti11g1/i111,/ ftir a\'\tlr;1t lar11g

cll<T lilr

d/1'1' siirs/.:.ild 11r1111s/.:.11/li1i11g.1/(111,/ l1c1r

nl'li l11g<T1i/lg1i11g11r

1·e11111ria

h)

int:ikt.

Slllll

!t11r uppkn111mit

i'/,/11·1itf,·/i111d.

1111

s1irs/.:.i/,/

avvttrat f;11'1\'g c· Ikr I il/ >ii rsk i Id 11\'<I nskatl11i11gsl<l11d atnl1irts till hL·sbttning

1111,/,.,- .11itl111111

1111 rii,.,·/1·1·11 lt11r 1i!'l'r/ti1i1S cll<T 111:,/-

.fiir/!11//11111/1·11 11rr.

dii/'1'.1/ c/1·1 1ll<Tfi'iri/11 ht'/ll/l/>t'/ i .11ti//t'/

riinta 1>11 dL'l :11L'r!1ird;1 hL·lt1ppt:1 illll'

111,~ion

'kall all,L'' utgiir;1 sad;111 i11kn111'!.

/.:.ii;w1/,il/i11g /i'ir 1il!g1i11g11nr11 i

J/·1/gt1, /.:.ii/ll'S/.:.i/{ill,t;l'll l'llfigl 5)

lil'lll/

s/.:.11111' 1111s1•11.1· s1is11111 t11'/.:.111111ill'r11t!
i11/.:.01111·1. dPck att r:inta so111 1i/liig1.;,·.1

lk1 ;'1tcr!ilnl;1 hL'lllppL'l id(· sbll
<lllSL'S 111g1'\ra s;'1d;111 inkt>mst.
\'ad i denna lag stadgas t1111 ii1·l'J'laklsL'. up11L11L'l'L' L'lkr f1L·dl;i,!..!g;111dL' ;11
rilrl'isc skall ;iga 111Pts1·;1ra11dL· till:imp11i11g hctr:illanLk rnrL·lsdili;tl t1ch
rllrl'lst:grcn.
..\n\'isningar

till I

~

I.; Inkomst skall L·nligt Lknna lag ansL's h:111ltirlig till l'i,,t lwskattningsar.

om intiik!L'n L'\L'llll'L'h is intjiinats L·lkr L'l.ic·st nw1prL·statiPll fiir dL·11s;1111111a i
niigon form l:imnats undL'r ifr;·1.l'.al'ar;1lllk :'1r.
hir att

('Il

inom visst hl'skattningsar atnjutL'll inkllmst skall ;1nsL'S 11tgi.ira

ackum11kr:1d inkomst t:nligt dc11n:1 lag ltinlr;1S. att i11k1>111stL'll h;inli>r '>ig till
minst tv;·, ht'skattnings:ir.
E11g;111gshL'lnpp. '>0111 11pph;ircs s;1-

F11µ:1ngsh<:lllpp. '>1>111 11pph:irc' s;1-

so111 crsiittning fiir ;irlig pL'll'ion.

som n<ittning fi>r :1rli,!..! pension.

skall i allm:inhL'l an'>cs hiinfiira sig till

skall i allmi111hct an'>L''> h:i11k1ra 'iµ till

tio

tio ;ir. Fng<tn[!'>hci11pp. som hc·,k;1t-

;)r.

E11g;·111gsh.:lopp. '>lllll hc·,kat-

tas med till;imp11i111! a1· h.:st:immcl-

las lllL'd tilliimpning

snna i fjiirdL' styck<:t a\ anl'isningar-

snna i fj;irdt: st1dl'I a\' :u11i,11ingar-

na till

I lJ

~

komm11n:tl,katll'laµc11

na till

}()

~

;11·

hcsliimmt:l-

k"111munalskatlL'L1l'.L'n
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( l'J2!-::37ll). an,es iL·kt· sa,.,rn arku-

( l'J2!-::.'7l1J . .1k11/I icke' an'e' "1'-•'lll
:1rk11111ukrad inkt>lll,t.

lllulcrad inknrn't.
Ackumulerad ink11m,t. solll a\SL'S
i 3 §-I m1llll .. sbll anses h:inf,ira sig
till dl't antal :1r dl'll sbt1'hldigL'
innehaft aktien L'ikr a11tkkn.

:\rk1111111krad ink"lll't. Slllll aYsL»
mon1.. sk;ill anses h;i11t<'ir;1 'ig

i.\~ _'i

till dl'! :111t:il ar tkn 'kattsk\ ldigL'
i1111eh:1ft :1ktic·n L'iln a11Lkk11.

lnt:ikl a\' sk11gshruk skall an'-L'S h:infiirlig till det antal :1r '<'lll lll•lts\·arar
t'iirh:illa11Lkt lllt'ilan i111:iklL'11. minskad med 1·c·<krlHirlig:1 :1nlr:1g. llL·h 1·;irdl'l
a\' ett :irs skngstilh·:ixt a f:tstighelt'n.
Adwnulerad inkomst. .'om a1·ses
3 ~ 2 11l•l111. 1·id :'l 7) samt i .< ~ 3
111nm. 1id 2l. :')och h) . ..;kall a1N?s
h:infiira sig till tkt :111!al :1r 1kn
skattskyldige hedri\'il j•.>nlhrukl'l L'llcr riirebL'll. !far skathk\ldig ;itniutil ackulllukr:1d inkolll.,I '"ill nu
sagh i egt·nskap :1v tkl:1g:1rL' i h:111deb- l'ller kllllllll<tndithlllag. skall
inkn1mten anse-, h:infiirlig till dc·n lid
han \arit dl'l;igarL' i h1il;1gl't. lnk11111-,ten skall dock a11-,es h:i11fiirlig lill
kort;1rt· tid iin dL·n skat isk\JdigL'
bedri\·it _imdhrukl'l elkr riird. c·n
eller vari! deliigare i hnlagl'l. d;irL'Sl
han s;I vrkar 0L"11 fiirL'll'r utredning
0111 det antal ;lr 1·arlill inkPmslL'n
hiinfiir si!!. eller el_jöl nm det Jramstilf sasom uppenbart att i111'11mstL'll
hirnfiir sig till k"rtare tid.

.<~

2 11w111. 1id SJ 71 qmt

i.\~

-I

llll!lll. 1·id 21. SJ l!L·h l>J . ..;k:1ll an'L''
h:inti'ira sig till Lkt ;1111:11 ;1r dL·n
skattsk\·ldige hedri\ il jordhrukL·t elkr riirl'is.:·n. :lck111111t!er11cl i11k1•111s1 .
.\'(}/// 1/1'1"('.I'

i3

.~

·'

l//t!I//.

1·itl -'.! 111·'13 ),

sk11/I 11111n lui11/i"ir111ig till

.!1'/

11111,t! 11r

d1'11 sk11111/..r/1/ige i111u'i111/i /1111iglrcf<'t1.

l l:1r sk:tttshldig atniutit aL·k11-

lll11krad ink.,111st '"111 1111 ..;agts i
q!L'nsk:qi a1 dd;igarL· i li;111tkb- L'lln
k11mm;111ditl111!:1g. skall inl\1>n1'IL'll
ansL's h:infiirlig till den tid han \arit
1kl:ig:1re i h"laget. lnl\111ll>!L'n -,kall
d"cl\ a11,es h:infiirlig till ""rtarL· tid
;in dL'll sl\;1ttshldigL' hedri1 it Jllrdhrnl\L'i L'iiL·r ri·>rc·l.'c'll "/ler i1111,-/111/1
li1s1iglrt'fl'll L·lkr 1·:nit deLigarc· i h"lagct. d:ire>t han sa \Tl\ar l>L"h fiirL'lL'r
utrL·dning ll111 dl't antal ar 1art iIl
inl\"lll'-tL'n h:infiir sig. elkr ll111 dl't
eljest framst{ir s{1som uppenbart att
inl\omstl'n hiinfiir sig till kortare

tid.
Ilar jordbruk L'ikr riirelsL·. s1>1ll hedri1its a1 lkn ena a\ t1:1 lllakar.
ii\'ertagits :1\· tkn andra m;1ken. skall denne. om han -,;1 vrkar. ansL'S ha1·a
bedrivit jordbruket L'iln riircb.:·n j;i1m·;iJ ulllkr tkn f1ir,ln;imnda m:1kt·11-,
innt?Jia,· a\' f1in·iin·sk:ill:111. untkr fiiruts:itlning all m;11\arna d;1'11r,, t;1\crade
JllL'd tilliimpning ;11· 11 ~ I 1111111i. l;1gL'll 11m stallig in1'<1ms1sb11 ,·lln. diirc''I
andra maken haft ink<>111sl. skulle haq taxnah 111L'd lill:impning :11 n:i11111da
he-,t:immclse. Vad nu sagh skall :iga 1111>ts1·ara11de tilliimpning n:ir andel i
hamkb- L'iler krnnmandithnlag. snm :igts a1 <kil L'lla a\· I\ a mak;n. iiHTtagits
21 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 68. Bil. A
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Nuvarande lrde!se

a\· den andra maken samt niir i<'rdhruk. riirc·l,c· c·ller a11dcl i IHllag i '<llllhand
med lkn c'na makc·ns diid ii\·c·rtagih a\· dc·n a11dra makc·n. ''ch dc·nnc· \ ;1r
ensam diidshl1deliigare. lnkl1mst. Sllm c·nli12t trl'lljc sl\'c·kc·t ;I\ ;1n\ i'ning;1rna
till :'i2 ~ kPrnmunalskattelagen I 1'12~:.~711) t;1\eras hlls make. ,k;ill icke till
ni1gl111 lkl ;111sl'' utgiira ;1ckun111krad ink"m't.
Vad i n:istfiireg:tc'1Hk 'tyl'kc· stadga' om mabr 'k;ill i tilli1mpliga delar
giilla ii,·en andra skathkyldi.l!a. \ilka t;1xna' mc·d till:i111pning ;i\ diir angirna
hesLimmdse.
Vid skatteher:il.;.ning enligt
skall oskifi diid1!'0 och dm

I ~

t1l'fiii11!'

anses som en l1dl sanuna 'kattsk\'1-

\'id sbttdlLTiil-:ning enligt I ~
Skall tft'I/ t11·/ic/111· t>c'// ,/cic/s/lcJ('/ <111'-L''
som c'll och ';urnna 'kathk\·ldig.

dig.
till 2

~"

Vid hl'l';ikning a\· nc'ttllhell1ppet

Vid heriikning av nc·ttohc•loppl't
a\' ;1ckumulcrad inkomst sk;lll intiikt
a\· sk1,gsbruk i fiirc·kommamk fall

a\'
;i\

ackumukrad inkomst 'kall intiikt
skogsbruk i tiirc·kllllllll:tndc· fall

minskas med till intiiktc·n h:infiirli[.!t

minska' med till int:iktl'n hiinfiirligt

a\'drag t•nligt punkt 7 1·/la 8

avdrag c·nligt punkt 7 a\· an\·isningar-

;I\

na till 22 ~ kommunal,kattelagen. i
am·isningarna till 22 ~ kommunalden man sadant anlrag 111t·tli;c//1 ,·id
skattl'lagen. i den mi1n sadant anlrag
111edgi1·irs vid inkl1mst1;1xningen.
in kc 'nht Iaxeri 11[.!en.
I fr;'1ga om intiikt genom aHttrin[.! ;I\ tillg;1ng. Yilken k;in \;tr;1 fiirern{d fiir
\'iirdc·min,kningsanlrag. skall sasom ne1tohl'ioppet a\· ackum11kr;1d inknmst
i regel ansc'S köpeskillingen dtn awlrag filr tillgangcns i heskattningsa\'seende oa\'skrivna \'iirdc. ivlot..\·arande skall giilla \'id ;1\·yttring ;i\ ,;,dan
patcntriitt L'ller liknande riittighd. S<'lll ;ir att an,c· s;1sl1m ,·ara i riirc·l,c·.
S;isom nt•tt1,hcll1ppl'l a\· ackum11krad ink1ll11,1 genom a\·yttri11g ;1\· andra
varor eller produkter i riirebe iin i nii,tfiirc·gi1ende st\·c·kc· si,ta 1'11nktc·n siig'
skall anses dold reser\' i lagertillgi1ng;irna \·id hc·skattning,arc'I' ingang. Dl'n
dolda reser\'l'n skall i rc'gl'l hl'riiknas till 'killnadc·n mellan. ;1 L'na sidan. det
higsta a\' tillgiingarn;1' anskaffning,Y:ink PCh all'ranskallningwiink dtl'r
avdrag i förekommande fall fiir inkuran-. samt. a andra sid;1n. deras bokförda
\'iirde ,·id niimnda tidpunkt. \'id a\·\·c·ckling "' h\·ggnad"rc:irehe. tnmht\·ckningsn'irl'lse L'lkr ann;111 riirt·lsc· a\·sec'lllk yrkes111i1..sil! hantkl nll'd hstil!hc·tcr ii\·cnsom penningriirels0 ,k;ill dock '-<IS<'lll dold rl'sen i rt•gcl anses
skillnaden mellan tillg:1ngarnas Vt'rkliga \'iink \'id bc,k;1tt11ings;1reh inµang
och deras bokfiirda ,·;inle vid 'an1111a tidpunkt.

S:'1snm nettuhcloppl'I :n ackumulerad inkom'! gc!wm ;1nttring a\· \aror
(inklusi,·c djur) och prllduklL'r i jnrdliruksfastighl'l ,k;i!I a11'e' dllld rc-scn· i

"Senaste· lnklsc

1'17~:7-1-1.
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tillgangarna vid hL'skattningsarL'h ingi1ng. Den dolda rL'sL'rYL'n skall i rL'gd
hL'r:iknas till skillnadL'n mL'llan tillg~ingarnas verkliga \·iirde OL'h deras
bokf<"irda viirdL' vid niinrnda tidpunkt.
1lar dL'n i riikenskapL'rna gjord;1 \"iirdL'siittningL'n ;·1 lagret frangatts vid
inkomsttaxeringL'n. skall vid heriikning av dnld rL'Sl'l"V i stiilkt fi\r bokflirt
viinle anviindas dL't i heskattningsa\·seende giillande viirdL't.

*'

till 3
Vad i 3 ~ 2 mom. vid 2) siigs ang<tL'nde intiikt av jnrdhruksfastighet genom
uppli1tels1:· av nyttjandniitt skall icke giilla betriiffandL' upplatelsL' av riitt att
a\"\·erka skog.
S;"1sn111 L'rsiittning vid iiverbtdse av hyresriitt ansL's jiimviil Yad skattskvldig:
erh;\llcr för att han flvttar fr;'1n Inka!. am·iind i riirdsen.
Med ersiittning p1i gm11d 111·
Med skadL'.srimd elln 11111111n i 3 3
mnm. \id 3 l 0111_fi"ir111iild ersiittning
m·l>ro11sfi"irsiikri11g eller skadestiind
avsL's i första hand s[1dan ersiittning
'" d. <'lllig1 3
mom. vid 3) avses i
för inkomsthortfall som cr/11/f/cs med
första hand sadan crsiittning för
anledning av exempl'lvis stadsplainkomsthortfall som ahtll!s med
nL·ring L'llL'r gatureglering. 1liirmL'd
anledning av exempelvis stadsrlaliks1iifln friYilligt överenskommen
nering eller gatureglcring. l-liirmed
ersiittning. vilken avtalats under
/ik\"/iil!s frivilligt överenskommen crs{1dana förhiillanden att möjlighet
siittning. vilken avtalats under s{1till tv!1ngsi1tgiirder förelegat om fridana förh;1llandcn att möjlighet till
villig uppgörL'lsc· ci triiffats.
tviingstilgiirdcr förelegat om frivillig
uprgörelse i111e triiffats.
Vid tilliimpning av hestiimmelserVid tilliimpning av hestiimmelscrna i 3 ~ 2 1110111. vid 5) och 6). 3 3
na i 3 2 mom. \"id 5) och (1) och 3 3
mom. vid 5) skall med avyttring
11111111. 1·id .!) och 3
mom. \·id 5)
likstiillas fiirlust ;n· tillgang. diircst
skall med a\·yttring liks!iillas förlust
ersiittning p{1 grund a\· skadefi\rsiikav tillg;ing. 0111 ersiittning pa grund
ring utgiitt och ersiittningen icke
av skadeförsiikring eller a1111a11
föranlett aYdrag för avsiittning till
a.1ii1111i11g får skada har utg:iitt och
siirskilda i111·1's/eri11gsfo11der .fi'ir fiirersiittningen i111e har föranlett avlorwli• i111·1•11111ricr och lagcrtil!g1)11gdr;1g fiir ·;l\·siittning till eldsrildcar.
fo11d.
SkattehL'riikning för ackumulerad
Skattehcriikning: för ackumulerad
inkomst L'nligt 3 ~ 2 mom. vid (1)
inkomst enligt 3 2 1110111. vid 6)
samt 3~311111111. Yid 4) och 5) far ske
samt 3~./1110111. vid 4) och 5) for ske
L'ndasl under fiiruts:ittning
endast urnkr fiirutsiittning
att vid heskattnings:1rL'ts utgang
<It t Yid beskattningsi1rcts utg[111g
I\\ ;1n·arande. icke avyttrade im·entakvan·arande. i111c avyttrade inventa-

*

*./

*

*

*./

*

*
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ricr orh ,·aror - fransctt tillga11gar
so111 vid uppl:'1tl'isc a\· riirclsc' utarrenderats - iiro a\· lllle11111t ohdvdliµ

Slllll \'id upplat..:lsc' a\ n>rc·lse lrllr
ut;11Tc'nLlcrats - 1ir a\· ,·11dc1sr ohL·tnl-

nmfattning.
att \'id n:i111nda tidpunkt id,,·

lig omfattning.
;1 t t ,-id niin111da tidpunkt illl<'

k\'ar,ti1r a\·siittning. '0111 skett till

k\·arstar :ns:ittning. Slllll /rc1r,kett till
lagnrL'glcringskllntll. s:ir,kild 11\':111-

lagnrcglcringskllntll l'llcr S:irskild
nyan,k:1ffningsfund ella s11111, till

sk:11Tningsfond.

<'r.1iit11111d<' 11\' <l\Tttrllt fimrg l'lfrr till
crsii11a11de ai· /i'ir/nrudc tillgiingllr i

rill!:sliind f1ir :11\'ttrat fart1g L'lkr
l'ld1T<idc/inl(/.

\'l'fk.rnmlrcrrn.

sk<'ff

.1c'inki/d

i111·,·.1rc-

till siirskil.111

i111·estt'ri11gsfi111d<'r filr :n·yttrat fartyg
eller /i'ir /hr/rm/(11· i111·,·111<1ricr oclr
lag ert i I lg1/11g11 r.
sa 111 t a t t . ,;n·itt :11·ser riirelse.
den skattsk\ ldigc· id<' undn hL'skattning'>itrL'l hiirjat ny riircl,c. s1>111

dL·11,k:1ttsk\·ldi,!.!e inte undn hL·sk:ttt-

med hiinsyn till ,·:1rusPrtimcnt L'llcr

ning,arL't !rar hiirjat 11\ n>rL·l'L'. "'111
med hiins\'11 till \ arusorti111c·nt L'lkr

liknande kan anses utgiira fortsiitt-

liknande k:1n anses ut).!<ira fortS:1tt-

ning av den tidigare riirelsc·n.

nin,!.! av den tidigare riirL·lscn.

Utii\er vad i niistfiircµaL·nde stycke siiµs skall som fiirutsiittni11,!.! fiir
skattehL·r:iknin,!.! fiir ackumulerad inkomst \'id uppl:1tc'ISL' :11 riircbL' ).!:ill:1. :1tt
uppl:Hclscn utgiir l'tt led i riirelscns a\·1·L·rkling.
Denna lag triider i kr:1ft fvra vcc:kur efter den dag. da lagen enligt uppgitt
p:1 den har kommit ut fran tryckt'! i Swnsk fiirfattningssa111ling. \ICh tilliimp~t'
fiirsta ga11ge11ifri1ga0111 beskattni11gs:1r tiir ,·ilkl'l taxering i fiir,Lt i11st:111s sker
itr llJX4. Vad i lagL:n fiircskrivs i fr:1g;i \1111 cldsvadcl11ndn och siirskilt tilb).'.g
Yid i1tcrt'iiring aY '>itdan fPnd -;kall giill<t ii1·L'n i fr:1g:1 Plll h1111kr enligt
förordningen ( 19'.ilJ: lfiX) Plll siirskilda in,esll'ringsfondn fi>r l1>rlllradc
in\'cntaricr och lagcrtillgangar och ri1ntctillii!.!!.! ,·id atnliiring a1· -,adan
fond.

325

Prop. 1980/81 :68

4 Fiirslag till
Lag om ändring i lagen ( 1%0:63) om riitt till forlustutjiimning Yid
taxering för inkomst
I Lirigenom tiircskri,·s att punkt I a\ a1l\'isningarna till 2 ~lagen ( llJ(1IJ:1,_\)
om riitt till fiirlust11tjii111ning ,·id taxering liir inkomst 1sk;ill ha nc·dan an,l!i\na
l\'delse.
/-iin·s/11gc11 /rtfd,('

\'111·an1111/1• lrt!c/sc

Am isningar
till 2 ~
I .c f-iirlust. som bniittigar till
I. Fiirlust. som hniittig;ir till t'tirlustanlrag. skall hL'riiknas pa grundfiirlusta\'drag. skall hL·riikn;is pa
val av den liir fiirlustaret ;1\·givna
grundval av den frir fiirl11starct
avgi\'na sj:ilnlcklaratinnl'n men far
..,jiilnkklaratione11 mL·n !'ar hl'st;i111hestii111111;1s till stiirre L·llcr mindre
mas till stiirre t.:llL'r mi11drc· hchipp iin
bl'inppiin ,·ad dcklaratio11cn t1\\·isar.
\'ad ckklaratiunL'n ut\ isar. Anlrag
Anlr;1g fiir si'ii/1111 ,·:irdeminskni11g
l'iir drdcminskning m· ti/lgiing i/iirclfa d1-f. s11111 kan Firskillflls fi"1i11 ('/I
i·iil'l'skit!fa och 111i gmnt! 111· a1T11ri11g
tir rilf ert 111111111 efter so111 t1\'\a riff111' skog U1r dork inte tillgnd11r;iknas
gäng. rit! rnrs /('irsiili11i11g 1•1·1·11n11•//
den skattsk\'ldige med qiirrc hl'l11pp
ri11sr skuff flci/ii11w.1 mfigr rcgfcn1t1
ii11 han har \Tkat i dcklarationL·n liir
.fi'ir ·' k a11c11fi k tig ffafis111i1ms1·i11s1. "' 11
t'iirl ust ;·1 rct.
m·tlnrg 11·;,. 1·iirdc111i11.1k11i11g ll\' hrgg1111t!. .10111 111giir fC1gerriflga11g, far
dock inte tillgodor:iknas den skattskyldige med större belopp iin han
har nkat i dcklaralioncn fiir fiirlust;iret. li'ff 1·1irdc111i11.1k11i11gsC11·drllg
so1111111 st1gts nik11lls />/. 11. m'cll'flg filr
1·1ird1·111i11sk11i11g

m·

h1·gg11C1d.

111·

sada1111 lllllskincr nd1 1111dn1 i111·c11fllria sm11 111·skril'I e11/ig1 rcglema 1;·;,.
pft1lll'llfig {fl'Skril'llillg.

({I'

f1ll/l'llll'iitl

clla Id 1111111/c 1ids/J{'grii11s11d riittigllC't
oc!t a1· 1·C1m1111irke. firnw1w11111 1·/la
andrn riinigliera

111·

goodll'ills lllllllr

0111 ii1'C'l1 111·drC1g .fiir 111i11sk11i11g 111·
skogs i11g1/11g.l'l'iirde.

Harsiirskild nvanskatlning.sfllnd l'iln fund fiir <1ti.:r<11i-;kattnin!! ;I\· fastighet
eller annan itWL'Steringsfund iin allmiin i1l\csteringsfll1HI aterf1irts till
hcskattnin!!. skall' id hn;ikning a\· dl'n forlu~-;(. SPiil hl'f'iilligar till liirlusta\ 1 SL·naslL' IHklsL' "'' 1:1!,!L'll'~

Scna,fc h·1klsi: 1117 11:1117.

rubrik i '17S::'.~.
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drag. bortses fr{u1 det belopp. som p:\ grund a\· :iterfiiringe11 upptagits som
skattepliktig intiikt. Vad nu s<1gts g.iillcr endast i den rna11 det till hcsk:itt11i11!!
<°llerförda beloppet inryms i den fiir fiirlusuirct faststiillda hcskattning.-.;hara
inkomsten minskad. i förekommande fall. med garantibelopp för fasti!!het.
Denna lag triider i kraft fyra veckor efter den dag. Lht la!!en enligt uppgift
den har utkommit fdn trycket i S\'ensk fiirfattningssamling.. och tilliimpas
första gängen vid 1984 ;irs taxering.

p{1
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:609) om allmän invcsteringsfond
I Iärigcnom föreskrivs att 2. 5, 11. 13. l<-l och 15 *~lagen ( 1979:6()lJ) om
allmiin investeringsfond skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Numrande lydelse

H
Avdrag för avsättning till allmiin investcringsfond medges med högst
hiilftcn av den justerade t1rsvinsten. Med justerad årsvinst avses årsvinsten
enligt fastställd halansräkning sedan {1rsvinsten. i den män elen pf1vcrkats av
nedan angivna poster.
a) ökats med erlagda eller beräknade allmiinna svenska skatter.
b) ökats med belopp som har avsatts till allmiin investeringsfond och
annan liknande fond.
e) ökats med helopp som har donerats till allmiinnyttigt eller diirmed
jämförligt iindamål.
d) minskats med restituterade allmänna svenska skatter.

*

c) minskats med belopp som enligt 6 har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp samt
f) mi11skats med belopp som har

f) justerats med helopp som har

föranlett höjning av årsvinsten p{1
grund av ih·ertagande av allmän

föranlett iindri11g av ärsvinsten på
grund av ö1·erfiiri11g av allmiin inves-

*·

*.

investeringsfond enligt 13
teringsfond enligt 13
Har belopp på lagerinvesteringskonto återförts till beskattning medges,
utöver vad som följer av första stycket. avdrag för avsättning till allmiin
investeringsfond med högst belopp som svarar mot det återförda beloppet, i
förekommande fall ökat med tillägg på det återförda beloppet.

H
Allmän invcsteringsfond får tas i anspräk för följande ändamål. nämligen
för
a) kostnader för reparations- och
a) kostnader för reparations- och
andra underhållsarbeten på här i
andra underhållsarbeten pf1 en här i
riket belägen byggnad. som inte
riket belägen byggnad. som inte
utgör lagertillgång eller är avsedd att

utgör omsiitt11ingstillgång i rörelse

användas som bostad. och för
avskrivning av ny-. till- eller

eller iir avsedd att användas som

ombyggnad av sådan byggnad.

bostad. och för avskrivning av ny-.
till- eller ombyggnad av en sådan
byggnad.

b) avskrivning av inventarier som. om de inte utgiir transportmedel i
internationell trafik. är avsedda att anviindas i hiir i riket bedriven
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n:rksamhl't. samt 11111h\')!,l!ll<1d a\' fart\·g l'ill'I' lultLirt,·g •>ch k1"t11;11kr fiir
rq1aratill11 a\· Lir!\)! c·lln luftfart\'!:!·
c) kostna1kr l1ir friimjandc· a,·
skn)!shruk l'iln 1111</crlrdll a\' markanliig)!ning

hiir

i rikl't

och

fi'ir

sk11gshruk l'iil'r /c'ir ll'JJt1r111ium- flc/r
1111clr11 1111clc·rl11i/1111rh1·1<·11 J>ci

c'll

hi1r i

a\'skri\·ning: a\' sticlt111 <kl '" 11111·k111/11i11g.1Tiircle1 111· 111ark1111/iigg11i11g Stllll

rikl'I /1<'/c'ii:1·11 111;1rk:11il;i,l')!llin,l'. 10111
inte' 111giir 0111scill11i11gs1i/lg,i11g i rcirc·l-

fi1r dras av )!L'tllllll i1rliga \ iinil'minsk-

1c. llCh lcir a,·..,kriu1ing ;1\

ningsa\'drag.

l'll

cit'//

dl'I a\'

scic/11// 111t1rkt1111c'i!.!.t:llillgS 11111kt1/(-

11i11g11·iirclc s11111 Lir dra'

;I\·

gl'lllllll

i1rliga 'iinkmi11,kni11gs:i\'llrag.
d) kostnadl'r fi\r umkrsi1knin)-:'sarhctc. f1'irbc•rc·dandc· ;1rbc·te L'lil'r tillrL·dningsarhete i gruva. stenbn1tt elil'r anna11 likn:1ndl' fyllllighct hiir i rikc·t.
e) kostnader fi>r ll'kni,kt och natunell'n,kapli)!t fr11sk11i11)!s- nch lll\Tckling:sarhctt· samt kostnadL'r fi1r uthildni11g ;I\· arhL·tsta!!<lrL' hlls fi>rL·ta)!l'l.
· f) knstnadl'I' fiir att friimja a,·siittni11gl'n llt"n1lands a\· ,·;1rors1H11 till\'L'rkas
hii r i riket.
l:klopp. som har a\'satts till :dlmi111 in\l'Stl'ringslllnd. far tas i ans11r:1k
endast fi'ir a rhctt' som ut ffirs. in1·L·nt a rin '"m k1 nnas ol'h i ,,,.,.ig:t ktlst nadc·r
som hiinfiir si)! till tid dter hllkslutsdagL'll.
lanspr;1kta)!ande a\· allmiin i111·l'sll'rin)!sf"11d fiir i111da111;il ""m <lll)!es i
fiirsta styckl'l L') 1;1r giiras t•ndast a\· fc'irctag som hl'drin:r i11du,tril'll
tillvnkning. lanspr:1ktagande enligt liirsta 't\Tket L') od1 f) far giir:i' cnd:1st
dter ml'dgi,·ande a\' regerin)!t'n.
l;111'prakt:1ganlk a,· allmiin in1l'sll'ringsfllnd far inll' a1·se begagnade
inventarier. I fr;iga om i1n·l'11t;1ricr stllll fiirl'Ll,l't't har ansk:tffat fri1n
niiringsidkan: llll'd \·ilken fiirl'1;1gl'f iir f1irhu11dL't i l'itst·ntlig L'k"n"misk
intressep.emenskap far fontkn tas 1 ansprak l'ndast 11111 imentarierna har
tilh·erkats under hl'skilllninµsarl't.
Om allmiin in\'cstningstnnd en0111 all111ii11 im l'Stningsfnnd L'nligt hl'sl11t enligt 4 ~ far tas i ;111,prak
ligt beslut l'nligt 4 f;1r tas i anspr;-1k

*

fiir arbete Sllm

;1vse~

i fiir,ta st\cket
s~11·ida

f'iir arht•te som a\SL'S i fiirsta styckL·t
a) l'llLT L'l. far f1irl'laµet. -.;1\·ida

arbetet hiinffir sig till fina hcskatt-

arhl'lL't h:infiir si)! till fkra hcskatt-

a) eller c). far fiiretagt'l.

ningsi1r och anlrag pa grund a1·

nings;ir llL'h a1drag p:i grund al'

arbetet inte redan har skL'lt. undn

det sista i1ret ta in,·cstcring,fomkn i

arhl'IL't inte redan har skett. undLT
dl'! -;iqa :1ret t;1 i111·eslt'rinp.,f1in,k:n i

anspr:1k fiir a\'skrivning av tillµ:1ngarna eller fiir tiic·kande a1 kust11;1lil'r-

ansprak för :1\-;kril'ning ;1v tillp.:1nl';1rna L'ikr fi1r t;it·kande a1 knstnadcr-

na nwd högst l'tt hL'inpp som "arar
nwt uppknmna kn-;tnadLT until'r de
ifraga1·arande iin::n. Vad nu sal'ts

na lllL'd hiigst L'lt hl'lnpp sn111 ,1-ar;1r
mot uppkomna kllstnadl'I' under dl'
ifraµa,·arandc :ir~·n. V;1d nu s:iµts
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giiller ocksi1 i fr~1ga om ny- eller
umhyggnad a\· fartyg eller luft fartyg
eller i fr:.1ga 0111 tillg1/11g11r som 111·s1's i
p1111 kr 3 1rctli1' srrck er och /lll 11 k I .J
trl'llic stycket 111· C1111·i.rni11gC1n111 ri/I
2:! .~ samt i e1111k t 7 1111dm oclr trediI'
s1rckc11C1 nch 111111k1 /(J rretlil' och
.fiiirdc s1rckc11a lll' 11111·i.rni11gC1mll till
29 ~ kommunalsb1tel:1gen (I lJ2S:
371!).
'.\kd byggnader. inventarier nch
markanliiggningar fiirstih 1·id tillliimpning av forsla stycket tillg[111gar
som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de besliimmeber som giillcr för byggnader, maskiner och
andra fiir stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive m;irkanliiggningar. Som i1l\'entarier anses
inte tillg;'111gar som avses i punkt 5 av

giiller od-;a i fri1g;i nm ny- eller
<li11hygg11ad ;iv fortvg elkr luft fartyg
L'lkr i fr;iga om hrgi.:11t1tlsi111·c11111ricr
och 11111rki11n·111uria 1•11lig1 kommunabkatlL'lagen ( J<J2S:.171l).

l\lcd lwggnader. in1·entaricr 11L·h
markanliiµgning:ir f,irst:is vid tillliimpning av fiirsta stycket tillg:'ingar
som vid inknmsttaxerin!.!Cn bd1andlas L'nligt de bestiimmclser som giiller fiir byggnader. maskiner nch
andra för stadigvarande bruk a1·sedda im·cntaricr respektive markanliig)!ningar. Som inventarier anses
inte tillgangar snm avses i punkt (J av

anvisningarna till 29
skattelagen.

am·isningarna till 2'J
skattclagen.

* kommunal-

* kommunal-

Il§

Allmän invcsteringsfond skall återföras till heskattning om
a) fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte är fråga om fall
som avses i 9 § andra stycket.
b) medel har tagits ut från konto för investering med stöd av beslut enligt
4 § och en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden inte har tagits i
anspråk i enlighet med beslutet.
c) medel har tagits ut från konto för investering med stöd av 9 första
stycket och fonden inte har tagits i anspråk i enlighet med 9 andra
stycket,
d) företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel på
konto för investering,
e) företaget vid beskattningsårets utg{mg inte driver jordbruk eller

*

*

rörelse.
företaget gennm fusion enligt
.~ akticbolagslagen ( Jll75:
1385) eller % ~ 1 nwm. lagen
( 1'151 :JOX) om ekonomiska fiirl'ningar skall :111st·s uppliisl och fonf)

14 kap. 8

f) fiirL'taget )!ennm fusinn enli)!!
kap. aktiehnlagsl<t)!L'll ( l '175:
13S5).lJ(1~ l mom. lagL'n(JlJ:'l:311S)
14

om ektllllHniska fiirenill)!<lr eller 78 ~
lagen I /li55:.//{!) 0111 sp11rb1111ka
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den inte enligt fjiirde stycket har
iiwrtagits av dl'l Ö\'crtagandc företaget eller
g) fiire1agc1 har hl'.l-/111a1 triida i
likvidation.

skall ansL'S uppliist nl'11 f(lndcn inll'
enligt fjiirdc '1\'rkl'l har ()\TrL1gits av
det iivcrtag:11Hk fiirL'tagl't.
g) hcs/111 har fi111a1s 1111 fiir<'l11gc1
skall triida i likvidation <'fler
h) i'<'s/111har111cdddat.1 1111 .fi'irctc1gc1 skull .fiirsiirras i ko11k11rs.

Återföringen till beskattning skall giiras i den fiirviin·skalla 1·ari avsiittningcn har gjorts.
Regeringen eller. cftl'r rcgeringL·ns hcmyndiga11dc. arhl'tsmarknads\lnclscn kan. om siirskilda skal fiireligger. lllL'dgL' att allmiin in1·e-,tningsfond.
som skall :°1terfiiras till beskattning L'nligt fiirsta st~"Ckl'I e ). far b1.'11allas undn
viss tid. Efter utg:ingen ;1v denna tid skall tkn kvarst:icndc fondL'll iiterfiiras
till beskattning i enlighet med \'ad nyss s:1gts.
Vid s{1dan fusion, som a\'ses i 2K ~
kt 11111111111 a Is ka tte la_!!L' n
3 1110111. försla eller andra s1.1·ckc1
3
lll ll lll.
( llJ2K:3711). for mnderholaget L'lil'r
knmmunalskattelagen (I lJ2K:370).
får moderbolaget eller den iivcrtaden ii\·enagande fiircningcn i hegancle föreningen i hcskattningsa\'sk:1ttningsa1·seendc ii\·erta allmiin
seende överta allmiin illl'L'Stl'ringsinvcstering~fnnd. Har fnnden ii1·erfoncl. Har fonden övertagits skall det
tagits skall det anses snm nm nwdcranses som om nwderhnlagct eller
hol:1get eller den ii1 t'rtagande fiirL'den Ö\'ertagande fiireningen gjtirt
ningcn gjnrt inbetalning till riksh:111inbetalning till riksbanken den dag
kcn dL·n dag di1 dotlL'1"h<1lagct clkr
dii dotterbolaget eller tkn iiwrli1tanden ii1·erli1tande liirt•ningcn gjnrtk
de föreningen gjorde inbetalninginbetalningen. \/1111 rnm hur sog1s 1111
en.
giillcr ch'cn i .fi·,/g11 0111 fi11io11 c11/ig1
78 .~ f11gc11 11/11 Sf'llrf>1111ka.
Vad i första-fjiirde styekL·na siigs nm allm;in in1·esteringsfPnd skall i
förekommande fall giilla del av s~1dan f"nd.

IH
Regeringen eller. efter regeringens benl\'ndigandc. arhcts111arknadsst1Telsen kan. om s~irskilda sbl föreligger. medge <1tt l'tt ·företags allm~inna
inl'esteringsfond helt eller delvis iin·rtas a1· elt annat fiiretag. Fiir -..adant
medgivande kriivs
a) alt det ena företaget iir nwdnföretag och det andra fiiretagl'I dess
hehigda dntterföretag. eller
b) att b;ida företagen iir hel:igda dottnfiirctag till samma nwderfilretag.
eller
c) att det ena företaget iir el\ svenskt aktiehnlag \'ars aktier till mer iin
nittio procent iigs aY mnderförctaget tillsammans med C'ikr ge1wm liirmed-
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nittio procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom fiirrnedling av ett eller flera av dess hdiigda dotterföretag och det andra företaget
antingen är ett annat s<'iclant aktiebolag eller ockst1 moderföretaget eller dt.·ss
helägda dotterföretag.
Vid tilliimpningcn av rlct_fiircg1/e11dc stycket avses med nwderfiirctag

et a\'ses med m11derfiirctag S\'Cnskt

svenskt aktiebolag, svensk ekono-

aktiebolag. s\·o:nsk eknnnmisk fiirc-

misk förening cller svensk sparbank

ning eller s\'cnsk sparbank llCh med

och

hdiigt dotterföretag S\'cnskt aktie-

med

heliigt

Vid tilliimpningcn av/l'ir.11<1 styck-

dotterföretag

svenskt aktiebolag vars aktier till

bolag vars aktier till mer iin nillio

mer iin nittio procent iigs av modcr-

procent iigs a\' moderfi'1rl'laget.

företaget.
I beslut om

lin~rtagandc

av allmiin in\'csteringsfond skall anges i vilken

förvärvskiilla hos det i)vertagande företaget som fonden skall anses a\·satt.
1Iar det övertagande företaget fiir\'iir\'skiilla i ink11111stslaget annan fastighet
men inte i inkomstslagen jordbruksfastighet eller riirelsc. skall 11L'slult't
inneh{1lla medgivande enligt 11

*trcdjc stycket att fonden frir bt:h<lilas viss

tid.
Riksbanken skall pft framstiillning av det iiverl:itande fiirct;iget iiverfiira
medel. som svarar mot den allmiinna investcringsfond snm skall iivcrtas med
stöd av beslutet. fdm företagets konto för investering till ett motsvarande
konto för det övertagande företaget.
Har allmän investcringsfond Ö\'er-

Har allmiin investeringsfond iiver-

tagits skall det anses som om modcr-

tagits skall det anses som om det

f öreragcr gjort

avsiittning till fonden

iircrraga11dc /('ircragct gjort a1·siitt-

och inbetalning till riksbanken vid
den tidpunkt d{1 det överl(ltandc

ning till fonden och inbetalning till

företaget g_jorde avsiittningen och

övcrl<'itandc företaget gjorde avsiitt-

inbetalningen.

ningen och inbetalningen.

riksbanken vid den tidpunkt di1 det

IH
Medel. som har inbetalats till korlt11 fiir investering. för utbetalas
endast
a) i fall som avses i

i.:~

första stycket.

b) i fall som avses i 9 ~ första stycket.
e) om

allmiin

investeringsfond

c) om allmiin investeringsfond i
~

helt eller delvis har återförts till

fi1ll so111 a1·scs i 11

beskattning.

a)-g) hcl! eller dekis har ~1terfiirts

1;'ir.1·r11 srn·kcr

till beskattning.

d I 0111 />cs/111 har 111eildclr11.1· att
fiiri•111g1·t skall.forsiillas i konkurs.

di om

allmiin

invcsteringsfond

e) om allmän investeringsfond helt
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helt L'iler delvis har iiverfiirts till

elkr del\is har ii\'L'rfiirts till annat

annat fiirctaµ och medlen d:irfiir

fiirL·taµ nd1

sk;\IJ iiYerfl\ras till annat rnrela)!S

ii\erfiiras till annat fiirctags konto

mL·dlen tbrfiir skall

konto fiir investering eller
(') om fiirl'ta_!!L'\ fiir visst hL'SKatt-

fiir in\·esterinµ L'iier
(! lllll fiirL•taµet fiir \'isst heskatt-

nings;ir inbetalat mer ;in hiilftL'n av

ninµsi1r inhctalat mer iin hiilften av

det belllJlP Slllll fiiretag:et avser att
av<itta till allmiin in\'Csterinµsfond
l'ilcr fiir vilket avdraµ \'id taxerin)!en
har rnedg:etts enligt hesUinunelserna

det hL'l"JlP stlm fiirL'taget a\·ser att
av<itta till allmiin i11\'estningsfond
ellt•r fiir vilkd anlrag \id taxeringen
har lllL'd,l!L'tts L'nligt bcst:immL·lscrna

. 1

s

1-~·

.

1

s

1-S.

Tidiµ;irc inhct;tlaLk lllL'lkl skall anses ha utbetalats före senarL' inhl'taladc
11ll'lkl.

I fall snm a\·ses i första stycket c) skall l:insstyrelsL'n p;i framst:illning a\·
företaget besluta om uthctalninµ av medel som s\·arar mnt h:ilften av den
[1terfiirda fonden i den mi111 medlen inll' tidiµare har ;'1ter)!i1tt till fiircta_gL't.
Si1dant beslut for inte utan medµivande av taxcrinµsintcndcnt fattas förr:in
taxerinµen för det besk;1ttningsi1r. di1 i1terf\iring.en har skett. har Yunnit laga
kraft.
I fall som avses i fiirsta stycket l')
I fall som ;l\'Ses i fiirsta stvcket n
skall l:insstyrelsen p;'i framstiillning

skall liinst\'J'elsen pa framstiillning av

av företaget besluta om utbetalning

fiirctaget besluta nm uthL'talning av

av det i.iverskjutandc hdnppet.

det \)\·crskjutande beloppet.

15 ~
Företa)! som vid bcskattningsiirets utg;ing har allmiin i11\·esteringsfond

eller som under heskattningsinet har avvecklat sin allmiinna investeringsfond
skall vid sjiilvtleklarationen Wmna upp,l!ifter om fondens storlek. an\·iindning
och avveckling. Uppgifterna skall liimnas i tvi1 exemplar pa blankett cnli_gt
formuUr som fastst:ills a\· riksskattewrket. Till deklar;1tioncn '>kall fogas
besked fr;in riksbanken riirandc insiittning pa kontn för investering.
T11.rl'l'i11gs11ii11111tle11 .\k.111/. i /i"ligt1
0111 _/('ir('(11g s11111 11ii11111clc11 s/.. cd/ 111.\'C'm
till statlig i11ko111s1skC111. /ii11111t1 111111gi/icr till /ii11s.11_1.,.ef.11·11 0111 t1ll111ii1111c1
i11l'esteri11gsfi111dcr

smn

fi1111.1·

1·ic/

l>cskcJttlli11gscirl'ls 111gcl11g och t1l1111ii1111c1 i111·,·.1·11•ri11gsfimcla som '111r m·1·l'C'klt11.1 1111dcr /1cskc11111i11g11ire1.
Lii11.1·s1rrc/.1·1•11 s/.:111/ s11amst 111iii/ig1
i:fii•r del

all

ta.rai11g.1·11ci11111cla11t1s

uri>t'lt' i>l'triiffi111clc 1·issl 1/rs lt1.rl'ri11g
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hur 111·s/111111s till 11rh1·1111111rkl/(11/.ls1rrcl.'1'11 a\'a.1ii11d11 cll' i f('irst11 .11rck1•/
1111girn11 111111gificn111. Säd(//111 111111gir
fl'/' hchii\'cr inte fii1111111.1 hctriilfi11u/c
ff'irc111g .10111 i111c har 1111'1!g1·111 art/mg
fi"ir 111·1ii1111i11g till 11/1111ii11 i111'1'.1/cri11g.1f1111d. l-111r /lesl111 rm1 11\'dmg /('ir
111·.1iitt11i11g till 11111111/11 i111·1•srai11gsJf11ul eller i1111.1pr1Jktag1111dc rll' fi•!lll1·11
ii11drats. sk11/I lii11.1·111T1·/.1rn s1111r11.11
1111'ddcfa
11rll/'ts11111rk11111lss11·rclsc11
dc11a.
Riksha11km skall lii1111111 hc1·is till
fi"iretagl't 0111 i11hctal11i11g ri// ko11to/i'ir
i11\'e.\'li'/'i11g.
N.ik.1h1111k<'11 skaff till 11rhc1.rn1c1rk1111dsstyrdl"i'11 uch lii11sstrrelsc11 iil'ersii11du 11111>,r.;ifia 1111g1ie11de de fi'ir
hcsk111111i11gsi'irc1 girmfa i11/letal11i11g11nlll till kn111011 /i"ir i111·1•.1'ft'ri11g .1·c1111st
d1•11 31 11111; 1111cll'r tu.reri11gs1iret l'lla.
nm hefop1• har hctalttts i11 1·id s1·11un·
1id1J1111kr. s11l/m.1·1 diircfia. 1 111111,i;ir
tema. som skall lii1111111s siir.1kilt F·;,.
rnric fi'iretar.;. skall t111ges fi'iretagt'/.1
fir11111. adress och nrg1111is111io11.1·11w11111cr. der l>1•.1k111111i11g.rnr sr!/11 i11/wwl11i11gc11 111·scr .1111111 d<'t i11hc·t11/1ulc
lw/011111·1.1 srnrll'k.
/111r 111etll'f 111/let11l11ts fi·1i11 konto
.f{'ir i111·csrai11g. skull riks/>1111kc11
1·c1111.1·1 d1•11 3 I im11111ri ,/n•t efil'!' det 1111
lll/lct11'11i11gn1 hur .r.;iorts 1111tlcrri'i1111
urh<·ts111ark 11111/sst\·re/.1·1·11
11<·'1 lii11s.11r.
rd\'1'11 m11 dctw. I 1111dcrrd11clsc11 sk11ff
u11gcs /i'irctugc11· .fir111a. 11dn·ss 0:'11
org1111isutio11.1'!1111111111•r .1·111111 dr•/ 111/lcral11dc l>c/111•11ers storlek.
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Denna lag triidcr i kraft fyra veckor efter den dag. då lagen enligt urpgift

p:'1 den har kommit ut från trycket i Svefök författningssamling.

D~irvid

skall

dock iakttas följande.
I. Den nya bestiimmelsen i 14 *första stycket d) för tilliimpas ocksf1 i frf1ga
om medel som har inbetalats till konto för investering enligt lagen ( 1955:256)
om investeringsfonder för konjunkturutjiimning.
2. De nya bestämmelserna i 5 *femte och sjätte styckena tillämpas första
g:'mgen i fråga om beskattnings[ir för vilket taxering i första instans sker {1r
1984.

3. I iivrigt skall lagens bestämmelser tillämpas första gången i fräga om
beskattningsar för vilket taxering i första instans sker år 191-1 l.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1979:610) om allmän investeringsrcscrv

*

1-liirigennm föreskrivs att H lag<.:n ( \ ll79:(i 10) om allmiin inn:steringsreserv skall ha n<.:dan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nurnrande lydelse

i-:*
Allmiin invcst<.:rin!,!srescrv for ta'> i anspr;1k fiir fi\ljandl' iindam~d. niimligl'n
fiir
a) knstnadt'r fiir rl'parations- <><.:h
a) kostnad<.:r fiir rL·parations- och
andra underh[dlsarhden pil hiir i andra und<.:rhidk1rhetcn p;·1 <'11 hiir i
rik<.:t ho:liigen byggnad. som inte
riket hcliigen hvggnad. som intc
utgi·ir 0111sii1111i11gs1illg1i11g i rr"in·l.1c
utgi"ir laga1illg1/11g eller iir avsedd att
cllcr :ir avs<.:dd att anviindas som
anviindas som bostad. och för
bostad. och fiir avskri\"11in!! av ny-.
avskrirnin!! av ny-. till- elkr
till- <.:11<.:r omhvggnad av c11 s.idan
nmbyggnad av s{1dan hY!!!!nad.
byggnad.
b) avskrivning av inventarier Sl'lll. 0111 de ini<.: utgiir transportm<.:del 1
int<.:rnation<.:11 trafik. iir a\·sc'dda alt anviindas i hiir i rik<.:t bedriven
vcrksamht:'t. samt ombyggnad av fartyg o:lkr luftfartyg och kl1stnader fiir
reparation av fartyg eller luftfartyg.
c) kostnader fiir friimjande a\·
c) kostnad<.:r för friimjande av
skogsbruk eller fiir n'{Jan11io11.1- och
skogsbruk ell<.:r underhåll av markanUggning hiir i riket 11ch för
a11drt1 1111daluillsarh<'IC11 /l<l <'Il hiir i
avskrivning av sådan del av a11skaf!~
riket h<'higc11 markanliiggning. som
11i11g1Tiiri/cr 111· 111arka11higg11i11g som
i11rc urgiir 11111sii1111i11gsril/gd11g i riirelsc. och för a1·skrirni11g a1· den del av
for dr;1s av !!Cnom hrliga viirdcminskningsavdrag.
en såi/1111 111t1rka11/iigg11i11gs anskalf~
11i11gwiirdc som far dras al' !!L'll<llll
iirliga viirdemi nskningsa\"Llrag.
d) kostnader för unders\ikningsarbete. fiirb<.:redand<.: arbete eller tillredningsarhL•te i gruva. stenbnitt eller annan liknande fyndigh<.:t hiir i riket.
e) kostnader for tekniskt och natllrvett:nskapligt forsknings- och utvecklingsarbl'te samt kostnader fiir utbildning :1\· arbehtagart' hos den sk:ittskyldige.
f) kostnader för att fr:imja avsiittningL'n utnmlands a\· van1r Slllll hiir i rikl'I
tillverk:h.
Belopp. som har a\·satts till allmiin inwsteringsres<.:rv. far tas i anspr;lk
endast för arbl'lc som utförs. inwntarier s!lm levneras och i \ivrigt kostnader
som hiinfiir sig till tid dter bokslutsdag<.:n.
la11spr:·1ktagamk av allmiin investeringsresen· fiir iindamiil som anges 1
första stycket e) for giiras endast a\" skattskvldig Slllll bedri\·er industriell
til J\·crkni ng. Ianspri"1k taga mil' enligt första st yckd d )- f) tar giiras emlast dt<.:r
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siirskilt medgivande av regeringen.

Ianspråktagande av allmiin investeringsreserv fiir inte avse begagnade
inventarier och föremiil avsedda för utsmyckning av kontnrslokakr. I fräga
om inventarier som den skattskyldige har förviirvat frt1n niiringsidkare med
vilken han iir förbunden i viisentlig ek11nomisk intressegemenskap far allmiin
investeringsreserv tas i anspri1k endast nm inventarierna har tillverkats u1Hkr
beskattningsi1 ret.
I

fr~lg:a

nm anskaffning: av personbil snm avses i viigtrafikkungiirclsen

( 1<J72:603) far allmiin investerinµsrest.>rv tas i anspdk endast om bikn iir

avsedd för yrkesmiissiµ trafik eller uthyrninµsriirdse.
l fri1µa om anskaffning av hiit som avses i 2

~

sjiilagen ( 11\lJ I :35 s. I) far

allmiin investeringsreserv tas i anspriik endast om batcn iir avsedd fiir
yrkesmiissigt bedrivet foke.
Med byggnader, inventarier och

Med byggnader. inventarier och

markanliig_L!ningar först:'1s vid till-

markanliiggningar fiirst{1s vid till-

Himpning av första stycket tillgfmgar

himpning av första stycket tillg<lngar

som vid inkomsttaxeringen behand-

som \'id inkomsttaxering.en hdiand-

las enligt de bestiimmelser som giil-

las enligt dt• bcstiimmelser som giil-

ler fiir byggnader. maskiner nch

ler för hyggnadl'r, maskiner och

andra för stadigvar;mde bruk avsed-

andra för stadigvarall(k bruk avsed-

da inventarier respektive markan-

da inventarier respektive markan-

Uggningar. Som inventarier anses

liiggningar. Som inventarier anses

inte tillgångar som avses i punkt 5 av

inte tillgimgar som a\·ses i punkt() av

anvisningarna till 24

~

k1.immunal-

skattclagen ( 1928:370).

*

anvisningarna till 21J
kommunalskattelagen ( 1928:370).

Denna lag triider i kraft fyra veckor efter den dag. d<i lagen enligt uppgift
pi1 den har kommit ut friintrycket i S\·ensk författningssamling. Diirvid skall
dock iakttas fiil.iande.
l. De nya bestiimmelserna i 8

*första stycket tilliimpas första gimgen i

fr<lga om beskattningsf1r för vilket taxering i första instans sker <1r 1981.

2. Den nya bestiimrnclsen i 8

*sjunde stycket tilliimpas första gt1ngen i

fråga om beskattnings<lr för vilket taxering i första instans sker <'Il' 1984.
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7 Fiirslag till
Lag 0111 ändring i lagen <1958:575)
ringsanläggningar, m. m.

0111

a\'skrirning å \'issa ol,ielag-

*

Hiirigcnom fiireskrivs att i 7 I och 2 1110111. lagcn ( ftl58:575) om
avskrirning ti vissa oljelagringsanliig,!!ningar. m. m. 1 hiim·isnin!!ar till punkt I
sjiitte stycket av anvisningarna till 41 ~ ko111111unalskattl'lagen ( 1928:3711)
skall bytas ut mot hiinvisningar till punkt 2 sjiitte styckct sistnii111nda lag.
Denna lag triider i kraft fyra veckor cftcr dcn dag. da lagen cnligt uppgift
pt1 den har utkommit fr~111 trycket i Svcnsk författningssamling. och tilliimpas
första gf111gen vid 1981 tirs taxering.

' Lagen omtr\'ckt 1977:<1.m. Scna'>tc l\·dclsc a\' lag.:n., rubrik 1'177:<1.tu.

22 RiksdaRen /980/8/. I sam!. !Vr ti8. Bil. A
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8 Förslag till
Lag om upphävande a\' förordningen ( 1963:216) om extra a\'skrirning
och särskilt im'csteringsavdrag vid inkomsttaxeringen
Härigenom

förökriv~

att förordningen (1%3:216) om extra avskrivning

och särskilt investcringsavdrag vid inkomsttaxeringen skall upphöra att giilla
vid utgången av år 1980.
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Utdrag
PROTOKOI.L

LAGRÅDET

vid sammantriide

1980-09-25

Närvarande: f. d.

justitier~idet

Petr.§n, regeringsr<idct I lilding, justiticri1dct

Viingby.
Enligt lagd1det tillhandako111111et utdrag ur protokoll vid regcringssam111antriide den 22 maj 1980 har regeringen p<\ he111stiillan av di\varande
statsr[idet och chefen för budgctdepartL'mcntct l'vlundL'bo beslutat inhiimta
lagriidcts yttrande över förslag till

I. lag om ändring i ko111munalskattelagen ( 1928:370).
' lag om cldsvtidcfonder.
3. lag om ändring i lagen ( 1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst.

4. lag om lindring i lagen (I 960:63) 0111 riitt till förlustutjämning vid
taxering för inknmst.

5. lag om iindring i lagen ( 1979:609) 0111 allmiin investeringsfond.
6. lag om iindring i lagen ( 1979:610) om allmiin investcringsreserv.
7. lag om iindring i lagen ( 1958:575) om avskriming il vissa ol_jelagringsanläggningar, m. m.,

8. lag nm upphiivande av förordningen ( 1963:216) om extra avskrivning
och siirskilt invcsteringsavdrag vid inkomsttaxeringen.
Förslagen har inför lagrildet föredragits av dL'partementsddet Stig von
Bahr, biträdande skattedirektörcn Klas I lerrlin och kammarriittsassessnrn
Leif Walkstam.
Föredragning inför lagrådet har pågått vid en tidpunkt då iägförslagen
ännu icke erhållit slutlig utformning och åtskilliga inom lagrådet därvid
framförda jämkningsförslag av väsentligen lagteknisk eller redaktionell
natur har beaktats i de förslag som genom remissen överlämnats till
lagrådet.
förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Lagen om ändring i kommunalskattclagcn (1928:370)
Den grundläggande skatteriittsliga författningen. kommunalskattelagen.
har tillkommit och under i1rens lopp underg<ltt ett otal ändringar utan
lagr{1dsgranskning. Genom 1979 t1rs grundlagsreform kom skattdagstiftningen att falla inom det i princip obligatoriska omrädet för lagriiclets granskning.
De iindringar i bl. a. kommunalskattelagen. som regningcn nu föreslär, är
de första av mer omfattande natur som iiver huvud taget remitterats till
lagd1det.
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Redan kommunalskattl'lagl'ns uppbyggnad. med L'n l"iirdc:lning av hcstiirnmclser som i och för sig har samma vali\r pi1 lagtt:xt i egentlig mening uch
anvisningar. gör den sv{1ri\\·ersLidlig. De stiindigt iitcrkommande iindringarna och tilliiggen har gjort det iin svi'irare fiir andra iin verkliga experter p{t
riittsomradet att tillgodogiira sig lagens innebörd. I avvaktan pit den mera
genomgripande iivnsyn av skattelagstiftningen som fiirr eller senare mi'tslL'
bli nödviindig biir varje möjlighet att förenkla och fi\rt'nhetliga regelsystemet
tas till vara. Det framst<ir som iinskviirt att. niir iindringar av olika
anledningar gi1rs i kommunalskattelagen. tillUillet ocks<'t utnyttjas fiir att
förbiittra lagens systematik och begriplighet.
De nu remitterade lagl'iirslagL'n behandlar L'tt stort antal fragor av disparat
karaktiir på fört'tagsheskattningens omdde. Lagriidet har inte funnit
anledning till principiella erinringar mot dt' liisningar som valts. De
föreslagna iindringarna i kommunalskaltl'lagen innefattar ocksit en likriktning av bestiimmt'lser p{1 olika stiillen i lagen. exempelvis i fr<iga om
avskrivningar i olika inkomstslag. en likriktning som lagr<idd i iiwrensstiimmelsc med det förut ;införda hiibar med

tillfreds~tiillelse.

Vad ang<tr de

enskilda bestiimmelserna har lagrildet. sitsom inkdningsvis framhitllits. haft
tillfälle att vid föredragningen framföra förslag som i allt viisentligt beaktats i
den nu föreliggande remissen. Hiirntiiver vill

Punkt 2 a av anvisningarna till 36

lagr~tdet

itnfiira fiiljande.

*

Genom beslut den 11 seplL'mber I lJ80 har regeringen till lagr<'tdet
remitterat förslag till en iindring av fön.:\'aramh.: a1n·isningspu11kl snm a\'SL'S
skola triida i kraft den I januari I 9K I. Vid dt't fortsatta lagstiftningsarhL'let
måste tillses att niimnda förslag och förevarande: fi\rslag samordnas.

Punkt 1 av anvisningarna till 41 §
'
De föreslagna nya hesti'irnmt'lserna i tredje styckl't av anvisningspunkten

har enligt lagr;:1dets uppfattning fött en nagot otydlig formulering. Lagritdet
föreslar att andra meningen i stycket ges föl_jande lydelse: "I de fall röultatet
har påverkats av att lager. piig;iende arbeten eller fordringspost har tagits
upp med för l;lgt belopp eller skuldpost med fiir hiigt belopp skall dock p<i
yrkande av den skattskyldige justering av dt't bokfi\rda resultatet underlatas i
den mån det iir uppenbart att denne - i ii\'erensstiimmelse med reglerna fiir
inkomstber~ikning

i denna lag - genom dispositioner i bokslutet avseende

nämnda tillg<lngs- och skuldposter eller !!enom större a\'skrivningar p;i
anläggningstillgi111gar iin som skett skulle ha kunnat redovisa ett liigre resultat
än det som skulle framkomma efter justeringen ... Diirdtn skall fiilja den
föreslagna tredje meningen i stycket.
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Övergångsbestämmelserna
Okvalificerad tllmtriirelse anses enligt punkt 2 frmte stycket av an\'isningarna till 27 ~ kommunalskattclagen ha avbrutits. 0111 den skattskyldige och
dennes make inte sålt någon byggnadstomt under de senaste tio kalenderåren. Tomtförsäljning som sker härefter beskattas i princip endast enligt
realisationsvinstrcglerna. Någon bestämmelse om att lagernedskrivning skall
återföras vid sådan beskattning finns inte nu. I det remitterade förslaget
upptas en bestämmelse i sjätte stycket av anvisningspunkten. enligt vilken
utan hinder av att någon byggnadstomt inte sålts under de senaste tio åren en
ytterligare avyttring av byggnadstomt skall anses utgöra led i tomtrörelse. om
nedskrivning av byggnadstomt har skett i rörelsen och nedskrivet belopp inte
har <lterförts till beskattning minst tio år före taxeringstirel. För dem som
anpassat sig till de gamla reglerna föreslils i punkten 2 av övergängsbcstämmelserna en övergångsregel som innebär att en företagen nedskrivning inte
skall påverka tioårskarensen. om nedskrivningen återförs till beskattning vid
1983 eller 1984 års taxering. I motiveringen uttalas därvid, att om sådana
omständigheter föreligger att en försäljning av tomten under beskattningsår
för vilket taxering sker år 1983 skulle ha behandlats enligt realisationsvinstreglerna på grund av bestämmelserna i punkt 2 femte stycket av anvisning-

*

arna till 27 kommunalskattelagen. eventuell nedskrivning som gjorts
tidigare får anses ha formlöst fallit bort. Det kan emellertid inträffa att
tioarsfristen räknat från senaste tomtförsäljningen löper ut först efter 1984
och att vid bedömningen av en efter tio{irsfristens utgång skedd tomtförsäljning konstateras. att tidigare verkställd nedskrivning har äterförts till
beskattning senare iin tio år före taxeringsåret men likviil före ikraftträdandet
av de nu föreslagna bestämmelserna. Avsikten torde vara att i detta fall
realisationsvinstreglerna ändå skall tillämpas. För att detta skall framgå fullt
tydligt. kan punkt 2 av övergangsbestämmelscrna förslagsvis ges följande
lydelse: "De nya bestämmelserna i punkt 2 sjiitte stycket av anvisningarna till
27 ~ tillämpas inte i fråga om nedskrivning som har återförts till beskattning
senast vid 1984 års taxering.··
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Lagen om ändring i lagen ( 1951 :763) om hcriikning a\' sh1llig inkomstskatt för
ackumulerad inkomst
Genom beslut den 11 september 1980 har regeringen till lagr{1det
remitterat förslag till lag om ändring i lagen (I '):'i I :763) om beriikning av
statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. vilket berör bl. a. 3

*4 mom.

och punkt I av anvisningarna till I *och avses skola träda i kraft den 1 januari
1981. Vid det fortsatta lagstiftningsarbetet för tillses att niimnda förslag och
det nu föreliggande samordnas.

Övriga lagförslag
Förslagen lämnas utan erinran.
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Utdrag

BUDGETDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regeringssammanträdc

J980- l 1-06

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten.
Bohman. Wikström. Mogård. Dahlgren, Åsling. Söder. Krönmark, Johansson. Wirten. Andersson. Boo. Winbcrg. Adelsohn. Oancll. Pctri, Eliasson

Föredragande: statsrådet Wirten

Proposition med förslag till ändrade regler för den skattemässiga
behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten,
m.m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrandc 1 över förslag till

1 lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370)
2 lag om eldsvådefonder
3 lag om ändring i lagen ( 1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst

4 lag om ändring i lagen (1960:63) om rätt till förlustutjämning vid
taxering för inkomst
5 lag om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
6 lag om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
7 lag om ändring i lagen (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
8 lag om upphävande av förordningen (1963:216) om extra avskrivning
och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen.
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande.

1 Beslut

om lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammanträdc den 22 maj 19811.
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Förslaget till lag om ändring i kommunalskattclagen (1928:370)
Lagrädet har i allt väsentligt godtagit förslaget.
Jag ansluter mig till de av lagrt1dct föreslagna förtydligandena av punkt I av
anvisningarna till .fl

~

och punkt 2 av övcrgtmgsbestiimrndserna.

Enligt punkt 4 av anvisningarna till 22 * oeh punkt 16 av anvisningarna till

*

29 KL fiir i regel endast 75 %·av anskaffningsviirdet för en markanliiggning
dras av genom arliga viirderninskningsavdrag. Resterande 25 (;, av anskaffningsviirdet tir över huvud taget inte avdragsgillt. I 5 *första stycket e) lagen
om allmiin investeringsfond föreskrivs i konsekvens med detta att ett
fondutnyttjande för avse endast den avskrivningsbara ch:len a\· anskaffningsvärdet. Nyssniimnda anvisningspunkter innehillkr ock<1 regler nm hur ett
fondutnyttjande inverkar pti den ordinarie avskrivningsriitten. Om dessa
regler tilliimpas enligt sin ordalydelse kan dock resultatet bli att avdragsriitten kommer att överstiga 75 '/c av anliiggningens anskaffningsviirdc. Detta
har sjfövfallet inte varit meningen. Jag föreslår därför att reglerna om
samordning mellan ordinarie avskrivning och fondutnyttjande ändras sä att
det klart framgår att ett fondutnyttjanck inte medför att 75 ':(.-spärren kan
överskridas. lfarutöver bör nilgra redaktionella justeringar giiras i 29 * och
lagförslagets ingress.
RSV har i en skrivelse till budgetdepartementet satt i frt1ga om inte den
slopade avdragsrätten för spritdrycker och vin i samband med representation
bör föranleda en utvidgning av företagens uppgiftsskyldighet. RSV föreslitr
närmare bestämt att 25 a

*taxeringslagcn ( 1956:623) kompletteras med en

föreskrift om att kostnader för spritdrycker och vin skall - oaktat
kostnaderna inte är avdragsgilla vid inkomstberiikningen - anges siirskilt.
För egen eld kan jag ansluta mig till RSY:s uppfattning att avdragsförbudet
för kostnader för spritdrycker och vin motiverar en uttrycklig regel om att
dessa kostnader skall - när de över huvud taget förekommer - redovisas
öppet i deklarationens representationsbilaga. Detta minskar risken för att
mindre nogriiknade skattskyldiga döljer kostnader för sprit och vin bland
kostnaderna för andra former av representation. Jag kan ocksi1 ansluta mig
till den av RSV föreslagna lagtexten. I sammanhanget bör \'idare fra111hi1llas
att kravet p<l en öppen redovisning av eventuella kostnader for spritdrycker
och vin torde förutsätta att den skattskylcliges riikenskapsunderlag inneh;°d\er
uttryckliga uppgifter om i vad män spritdrycker och vin förekommer. Det för
ankomma p{1 RSV att i samdid med BFN vid behov liimna anvisningar om
hur denna uppgiftsskylclighet i praktiken biir fullgiiras.
Svenska byggnadsentreprenörfrireningen och Svenska konsultföreningen
har framfört synpunkter pii den i lagrådsremissen föreslagna definitionen av
arbete på löpande räkning. Svenska byggnadsentrepreniirfiireningcn har
vidare hävdat att vissa problem kan uppkomma i samband med iivergimgen
till de nya reglerna för beskattning av byggnadsverksarnhet.
Vad de bäda föreningarna anfört ger endast p?t en punkt anledning till
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iindrat stiillningstagandc i förhtillandc till del remitterade förslaget. Jag syftar
pi1 punkt 3 av övergirngsbi.:stiimmdserna. dvs. de regler som gör del miijligt
for en "smittad" byggmiistarvilla att efter avskattning föras över till
realisationsvinstsystemet. För att s;idan avskattning skall fri iiga rum fordras
enligt lagri\dsremissen dels att den skattskyldige varit bosatt p<t villan under
ären 1978-1982. dels att varken den skattskyldige eller ni"tgon denne
niirst:"1ende under denna femiirspcriod utfört annat byggnadsarbete ptt villan
än normalt underhiill. Förslaget inncbiir med andra ord att en byggmiistarvil/a aldrig kan bli fri frI111 smittan om hyggmiistarcn flyttat in eller utfört
annat iin nnrmalt underh~tllsarbete under i"iren 1978-l 1J81.l. Enligt min mening
kan det emellertid framst;\ som stötande att redan inlriiffadc hiindelser fiir till
konsekvens att möjligheten till avskattning bortfaller. Jag förcsli"1r diirför att
femitrsperioden kortas ned till tvi1 i1r. För alt en smitlad byggmiistarvilla skall
kunna förlora sin karaktär av omsiittningstillgäng hör det således vara
tillräckligt att den skattskyldige varit bosatt pi1 fastigheten umkr liren 1981
och 1982 samt att denne under denna tviiitrspcriod underltitit att sjiilv - eller
genom sin make eller ett niirstilende hyggnadsföretag - utföra annat iin
normalt underh;illsarbcte pi\ villan.
l luvuddclen av de föreslagna iindringarna i KL skall enligt lagrf1dsremissen träda i kraft fyra veckor efter den dag. d;l lagen enligt uppgift utkom fri"rn
trycket i Svensk författningssamling. men börja tilliimpas först vid 1984 {1rs
taxering. För att underliitta samordningen med annan pi'1g;iende lagstiftning
rörande KL bör enligt min mening sjiilva ikrafttriidandet flyttas fram till den
1 januari 1982. Alltjiimt bör dock giilla all de nya reglerna skall tilliimpas
första gängen vid l !J84 <irs taxering. Framflyttningen innebär sälcdes inte
någon iindring i sak. För undvikande av missflirstiind vill jagocksii p/ipcka att
de i lagri\dsremissen redovisade undantagen fr{rn principen om tilliimpning

fr. o. m. l!J84 ;'trs taxering stt1r kvar. Sii bör i.:xempelvis förbudet mot avdrag
för kostnader för spritdrycker och vin tilliimpas redan p{1 representation som
utövas fr. o. m. den I januari 1981.
Den föreslagna kompletteringen a\' 25 a ~ taxeringslagen iir liksom
ändringarna i KL lagtekniskt sett av okomplicerad natur. Med hiinsyn bl. a.
till detta anser jag det inte nödvändigt att inh~imta lagrådets yttrande över
dessa förslag.

Lagen om allmän invcsteringsfond, m. m.
Enligt I *andra stycket lagen om allmiin investeringsfond skall- siivida ett
företag haft nettointiikt av säviil jordbruksfastighet som rörelse eller bedrivit
flera jordbruk eller flera rörelser- avdragL't för fondavsiittningen göras i den
förviirvskälla vars nettointiikt före avdra_get iir hiigst. En likalydande regel
finns i 4 * andra stycket lagen ( 19811:456) om insättning pft tillfälligt
vinstkonto.
I samband med riksdagens behandling av lagstiftningen om tillfälligt
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vinstkonto viicktcs förslag om att nu niimnda regel skulle slopas (motion

1979/80:2077). Enligt skatteutskottets mening talade emellertid administrativa skiil mot att införa full frihet i fr{iga om vakt av förvärvskiilla för avdraget
för vinst fondsavsättningen. Utskottet ville dock inte hestrida att ett företag
stundom kunde ha ett beriittigat intresse av att göra avdrag för avsiittning till
vinstfond i annan förvärvskiilla iin den med den högsta nettointiikten.
Utskottet anstig diirför att regeringen borde ta upp fr{1gan i den till hösten
aviserade propositionen om iindringar i företagslx:skattningen (SkU 1979/
80:62 s. 17 och 18). Riksdagen biföll vad utskottet anfört (rskr 1979/
80:..J.22).
För egen del ddar jag riksdagens uppfattning att den nuvarande
bestämmelsen om riitt förviirvskiilla för avdraget för avsiittning till vinstfonci
någon gfo1g kan medföra onödiga komplikationer for företagen. Motsvarande giiller i fr<'1ga om den allmänna investeringsfond..:n . .lag föreslår därför att
företaget sjiilvt skall fä viilja i vilken fiirviirvskiilla avdraget skall göras. J\ v
praktiska skiil biir dock liksom hittills gälla att avdragsriitten för visst
heskattnings[ir skall vara hegriinsad till en förviirvskiilla. Det bör s<lledes inte
vara till!itet att för ett och samma beskattningsar fördda avdragsriitten
mellan olika förviirvskiillor.
Av 9

*andra stycket lagen om allmiin investeringsfond frarng:lr att ett

företag. som tagit ut den s. k. fria st'ktorn. m<lste ta i anspr<ik ett dubbelt si1
stort belopp av sin fond fiir godkiint investeringsiindamt1l. Jag fön.:sli1r att
denna regel kompletteras med en uttrycklig föreskrift om att ianspdkt;1gandet skall göras under det heskattnings{1r dit uttaget skett.
De föreslagna iindringarna av I och lJ ~~ iir in!L' a\' s{1dan beskaffenhet att
lagrädets yttrande behöver inhiimtas.

De övriga lagförslagen
N<lgra redaktionella förtydliganden bör göras i ..J. och 6

~~

lagen om

eldsvådefonder samt i lagen om ändring i lagen ( 1958:575) om avskrivning ;i
vissa oljclagringsanliiggningar.

111.

m.

Hemställan
Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen att antaga

dels de av lagr;idet granskade förslagen med vidtagna iindringar.
dels inom budgetdepartementet uppriittad..: ffaslag till
9 lag om iindring: i taxeringslagen ( 195(1:623 ).
10 lag: om iindring i lagen ( 1980:456) om insiittning p<i tillfiilligt vinstkontn.
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Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överviigandcn och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.
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Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet Beskattning av företag
(SOV 1977:86 och 87)

I begreppet företagsbeskattning inryms ett Ocrtal skilda skatteformer. Sålunda kan såväl olika bruttoskatter som skatter p~\ företagens nettovinster
betecknas som företagsskatter. En huvuduppgift for beredningen har varit
att diskutera effekterna av och de inbördes s<imbandcn mellan cle5s~i olika
skatteformer.
Betiinkandet är disponerat på frilj;rndc slitt. I kapi1/e11 1-4 redogörs för
beredningens direktiv m. m. och for de olika delarna i det nuvarande företagsbeskattningssystemet. Kapirrl 5 inne'håiler en iivcrsiktlig framställning
av regionalpolitikens mål och medel. Dessa inledande kapitel ligger till grund
för de i kapitel 6 redovisade utgångspunkterna för beredningens överväganden.
I kapitel 7 behandlas bruttoskatter. En bruttoskatt utgår oberoende av
företagets resultat och berliknas t. ex. på företagets totala intäkter eller kostnader. Skatten kan vara antingen generell eller selektiv. !\led generella bruttoskatter menas i princip skatter som träffar samtliga produktionsfaktorer
inom en stor del av samhällsekonomin <skatter med bred bas). Ett exempel
på en sådan skatt är mervärdesk::itten som grundar sig på företagens nettoforädlings\·~irden. Som exempel på selektiva hruttoskatter kan nämn::is
arbetsgivaravgifter och energiskatter, dvs. skatter som utgår i förhållande
till kostnaden för viss produktionsfaktor. En annan använd beteckning på
selektiva bruttoskatter är produktionsfaktorskatter.
I al'snitt 7.1 diskuterar beredningen olika modeller för utformning av skatter på förädlingsvärcle. Som utgångspunkt tas nuvarande merviirdeskatt vilken kan karakteriseras som en mervlirdeskatt av konsumtionstyp (K-moms).
K-momsen beriiknas i princip på skillnaden mellan företagets försäljningsintäkter och företagets kostnader för inköp av varor och maskiner. I avdraget
for maskiner får inriiknas kostnaden för såväl crsättningsanskaffningar som
·nyinvesteringar. Skatten kommer hiirigenc1m inte att belasta det enskilda
företagets hela för:idlings\·iirde utan endast detta viirclc minskat med värdet
av nettninvesteringarna. Detta förhållande anses allmänt inneb;ira att skatten
har regressiva inkomstfördelningseffekter och att den är behliftad med nackdelar från stabiliseringspolitisk synpunkt. M(1t bl. a. denna bakgrund har
beredningen ansett det erforderligt att överdg:a om inte basen för mervärdeskatten kan utvidgas med avseende på investeringarna. En sådan lösning skulle också tillgodose det ofta framförda kravet på en breddning av
basen for nuvarande merviinleskatt.
En merv~irdeskatt med öbd belastning på investeringar kan enligt beredningen konstrueras antingen så att bruttoinvesteringarna <BNP-moms)
ell~r endast ncttoinvestcringarna 0-moms) inkluderas i basen. Beredningen
har undersökt hur sådana system kan utformas och vilka de sannolika efI Riksdagen 1980181. I sam!. Nr 68. Bil. B
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fekkrna skulle bli. I det sammanhanget hM beredningen också sökt bilda
sig en uppfattning om vad ett slopande av den nuvarande beskattningen
vid import och skatteavlyftningen vid export skulle ge för resultat. Beredningens analy5er tyder på att mervärdeskattens regressiva effekt skulle elimineras om något av de undersökta alternativen valdes. Denna slutsats
giiller framför allt i ett kortsiktigt perspektiv. De långsiktiga effekterna är
enligt beredningen svårare att bedöma. Beredningen kommer dock till den
slutsatsen att även BNP-momsen och I-momsen på längre sikt ger regressiva
fördelningseffekter men att detta torde ske genom en mycket trögrörlig
och ticlskr~ivande process. Beredningen framhåller vidare att en mervärdeskatt som baseras på brutto- eller nettoinvesteringarna - och således får
k3raktären av en permanent investeringsskatt - skulle ge mindre önskvärda
effekter pi'! resursfördelningen i ekonomin och verka återhållande på investeringsbrnägenheten. Ett slopande av beskattningen vid import och riitten
till avlyft vid export skulle enligt beredningen medföra stora konkurrenssnedvridningar och strukturella förskjutning<ir inom företagssektorn.
Beredningens samlade bedömning ~ir att varken en BNP-moms eller en
I-moms bör införas.
Bland selektiva bruttoskatter - eller med en annan beteckning produktionsfaktorskatter - har i m·snirr 7.3 arbetsgivaravgifter, råvaruskatter. energiskatter och investeringsskatter undersökts närmare. Beredningen har d~ir
vid funnit att arbetsgivaravgifter och K-moms företer betydande likheter
på lång sikt. Båda skatterna riktas mot företagen men övervältras på konsumenter och löntagare. Medan K-momsen utgår proportionellt på konsumtionen kan arbetsgivaravgifter ses som en proportionell skatt på arbetsinkomst. Båda skatterna ger därför på lång sikt regressiva fördelningseffekter.
Skatterna har ungefär samma inverkan rå benägenheten att arbeta och att
spara.
På kort sikt torde däremot enligt beredningen övervältringseffekterna av
mer\·ärdeskatter och arbetsgivaravgifter inte vara likartade. Genom sin konstruktion överviiltras merviirdeskatten snabbt framåt på priserna och får diirför sannolikt mycket begriinsad inverkan på företagens produktionsstruktur,
konkurrensförhållanden. lokalisering o. d. !s. k. allokeringseffekter). Beträffande arbetsgivaravgifterna är överviiltringsprocessen mer omdiskuterad.
Beredningen gör här den bedömningen att höjda arbetsgivaravgifter ger vissa
allokeringseffekter. Speciellt torde detta vara fallet när betydande avgiftshöjningar genomförs med korta mellanrum på det sätt som skett i Sverige
under senare år. Beredningens slutsats blir att fortsatta höjningar av arbetsgivaravgifter i denna takt inte bör förekomma. I princip bör arbetsgivaravgifterna reserveras for finansiering av kostnader för de mot avgifterna
svarande förmånerna. Beredningen anför också att hänsynen till kommunernas finanser motiverar en stor försiktighet i utnyttjandet av arbctsgivara\·gifter som en mer ;;llm[in tinansieringskälla för den offentliga sektorn.
Vad bctriiffor råvaruskatter konstaterar beredningen att sådana är behäftade med en rad nackdeL.ir som motverkar eventuella fördelar i form av
t. ex. biittre hushållning med knapp.i råvarutillgångar. En allm[in råvaruskatt
skulle meclfiira att antalet skattskyldiga hlir ~lort. L11d,111tas viss<1 r:'tv;nur
uppst[JT lliljclverkningar' p{1 rri.sbildningcn fi.ir l:irdigvaror hcrocmk på om
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dessa tillverkats med skattehelagcia rävawr eller inte. Konkurrensförhållandena mellan olika företag p{i\ erkas od1 risken frir skatteundandraganden
blir stor. En råvaruskatt kriivcr att imponerade r;)\'aror bcsk:ittas. IXirrned
kan skallen också ge h;mdelspoliliska ko111plikatilll1er. Berc-Jningcn avvisar
därför tanken på en allmiin r:1varuskatt. '.'J:ir det giiller cnergiskatler anser
sig beredningen inte kunna liigga fram n;\gnt konkret fr\rsL1g. p;'\ grund av
att energikommission.::n f n. utreder fräg:111 om det totala cnergisk<llteuttaget. Beredningen hcgrjnsar sig diirför på denna punkt till :itt göra c-n principiell analys av energiskatters effekt på niiringslivet.
f Ql'Sllill 7. .f har beredningen tagit snillning till flera tekniska frågor rörande
merdrdcskattens och arbetsgivaravgifternas konstruktion. Vad först giiller
mcrviirdeskatten har dess:i öv.::rdganden lett fram till slu1sa1srn att det
inte iir möjligt att utvidga heska1tningsomddet. dvs. al! inl(:ira skatteplikt
för varor och tjiinster som f. n. är sbttefria. I vart fall giillcr detta utvidgningar
som skulle få någon påtaglig statsfinansiell betydelse. Frågan <1111
en differentierad mervi.irdesk:.itt har överdgts på grundval av material som
tagits fram av J972 års sk;:nteutreclning. Beredningen avvisar en sådan reform
med hänsyn hl. a. till att det från teknisk synpunkt ~ir ol;impligt att belasta
mervärdeskattesystemet med ingrepp av de!la slag. Samma syften kan enligt
beredningens mening nås med prissubventioner eller punktskatter.
Beredningen lägger inte fram något förslag om s. k. generaliserade ~ir
betsgivaravgifter. dvs. avgifter som sk:ill utgå på annan inkomst iin inkomst
av fdrviirvsarbete. Reredningen föreslår dock en utvidgning a\· underlaget
för de traditionella arbetsgivara\'gifterna is;) m;)tto att \iirdet a\· hilförmån
- i likhet med vad som r. n. g:iller betr;Wande f\irmån a\· knst nch logi
- skall räknas in i avgiftsunderlaget.
Nettovinstbeskattningssystemets principiella utformning behandlas i /.:.apirel R. Inledningsvis (m·snitr 8. I J analyseras effekterna a\ systemet i dess
nuvarande uiformning. Beredningen konstaterar att det nu\·arancle systemet
- vilket ger utrymme för bildande a\· bet\'Clande skattekrediter genom <ivoi.:h nedskrivning av maskiner resp lager - S\'nes ha haft en inte nviisentlig
betydelse för de svenska företagens tillviixt. effektivitet och internationella
konkurrenskraft. Den starka kopplingen mellan skattekrediter och innehav
av lager har dock gjort att fördelarna <l\' systemet inte alls eller endast i
ringa utsträckning kunnat utnylljas av företag i vissa hranscher.
Beredningen uttalar också att det finns starka sk;il att anta att den vidsträckta rätten till skattefria reserveringar skapar motst~nclskraft hos företagen mot olika konjunkturbetingade störningar. Den ensidiga inriktningen
på lagernedskrivning antas dock i vissa lägen kunna ge oliimpliga stabiliseringspolitiska effekter via variationer i företagens lik viclitet.
Nettovinstheskattningens fördelningspolitiska hetydelse ligger i alt skatten
i forsta hand tr:iffar kapitalägarna och diirför verkar progressivt. Denna progressiva inriktning förstiirks genom att bolagsvinsterna dubhelheskattas.
:vtöjligheterna att bilda obeskattade reserver anses dock - i fi'irening med
den relativt sett förmånliga kapitalvinstbeskattningen - ha underllittat uppbyggnaden av privatförmögenheter.
En hctydelsefull funktion hos nettovinsthcskattningssystemet ~ir att det
kan utgöra en bas för olika stabiliseringspolitiska oci1 1q)o;1alpclitiska styr-
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medel. Av siirskild betydelse i dessa sa111111anhang <ir in\ök1·i11gsi'onderna.
.;i tl'<'Cssi ,. ffahiittri ng iir
det emellertid enligt hercdningcn hehiifrat med 1.·issa .-;vc1gl1ctcr. framför
allt när det gäller att stimulci-,1 forct<1gcn till investeringar i maskiner under
lågkonjunkturer.
I al'.mill /L1 anför hereclningcn att hl. a. likfori11ighet;;skäl oclt ii:irdelningspolitiska skäl talar for att ett netto\·instheskattningssysrem bchiills. Ett framtida system bör enligt beredningen grundas rå bl. a. följande principer. .Ska1temib~ig resultatutjämning skall vara mi1jlig fi.ir alla IC.irelag. Dubbelbeski:ltt..ningen av företagens vinster bör behM\as men möjligheten .tll anskaffa nytt
riskvilligt kapital bör underlättas. Statsmakterna hör ges miiilighet till visst
inl1ytande över foretagens investcringsverksamhet o.::h sys.'iekittning. Den
totala skattebelastningen i bolagssektorn bör behåll<1s pä ungefär den nivå
som följer av nuvarande regler. Reglerna bör utformas så att sk<lttereglerna
inte på ett omotiverat sätt avgör valet <l\. foret.1gsform.
Bcn::l\ningen diskuterar olik<\ ml)jlighcter <lit i11on1 ncltll' in~\t":~:,,1ttni11g
ens ram lindra beskattningen av inflations,·instcr men konstdterar <ill några
praktiska metoder att bemästra detta problem f. n. kn.1f1f1asL finns.
l syfte bl. a. att komma från att företagen praktiskt taget enba1t genom
lagernedskri\·ning kan hygga upp obeskattade reserver frircslår heredningen
att företagen får sätta av ett belorp motsvarande 20 '',, av lönekostnaderna
till en fri resu\tatutjämningsfond. Samtidigt inskriinks rätten till nedskrivning på lager från nuvarande 60 ':'ti till .+5 "r.i. En sådan l)mJ;iggning har
enligt beredningen följande fördelar.

i\ ven om investcri ngsfondssystcmct u ndcrgåt t en

0 Företag som inte har lager ges möjligltctcr till r.:s1d1.at11t_iär1111ing.
0 Arbetskraftsintensiva företag kommer i ett rel~1\i\·t sett b;ittre liige än
nu.
0 Möjligheten förbättras att tillgodose de i olika sarnmanhang framställda
kraven om avdragsgilla avsättningar fqr att möta de förpliktelser som
trygghetslagarna på arbetsmarknaden åliigger företagen.
0 Man får ett stabilare underlag för reservbildningen.
0 Risken för skattellyktsåtgärder ~ir mindre med lönekostnaderna som bas
än med lager. Lönekostnaderna ~ir definitiva och kan inte föras mellan
olika företag. Genom att knyta resef\·cringen till en kostnad k.an det
aldrig bli lönsamt att öka underlaget for att komma i åtnjutande av skattekrediter.
0 \letoden ~ir enkel. En detaljerad lönekostnaJsredL1,·isning måste alla företag ändå ha.
\löjligheten att bilda skattekrediter genom a,·skri,·ning på maskiner och
andra inventarier behålls i oföriindrad omfattning. Genom att öka elen andel
av årsvinsten som får sättas av till investeringsfond från nuvarande 40 "il
till 50 •>,; förbättras dock möjligheten till snabh avskrivning på anläggningstillgångar. Detta medför också "iss komrensation till de företag som får
sina skattekreditmöjligheter reducerade genom övergången från lagernedskrivning till lönekostnadsrcsef\-cring. Yidare föreslås att det il1\·esteringsavdrag som kan utgå när investeringsfond tas i anspr,\k fi.)r maskininvesteringar höjs från nuvarande 10 % till 20 '\i. Höjningen gör att man med
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in\·cstcringsfornJsinstitutel i högre grad iin I'. n. kan stimuiL'ra masl\inin\'esti;ringar under L'tgkonjunkturcr.
Beri;dningi;n l(ireslår all de anst~illda skall f~, r:itt <1tt l:imn;1 synpunkter
i :ir::ndcn "rn utnyttjande <1v medel som avsatts till irni;steringsfond. Till
•tnsiikan um utnyttj~mdi; av inve.)teringst<rnd sk•tll t<iri.:laget LLirfiir fi,ga yttrande l'rii11 arhct~taganirganisati<mcrna hos tiirctagct.
I t1\''11i1r S.3 föresl:\s lkra f'iir:indringar vad g:iller skalll:satst.:n fiir juridi,ka
personer. Fiir det forsla fiiresläs atr <tkticbolag och ekonomi.ska '(·)reningar
samt andr<i juridiska personer, .som f. n. erJ:iggL·r statlig inlwrnst.>k;1tt med
-HJ '.!,, eller 32 ''u. inte l:ingrc sk<tll taxeras kommun;!lt. De~sa bolag och
föreni1war m. Il. skall taxeras endast till statlig inkomstskatt. Skattesatsen
- som blir dcnsammu för ,tlla - skall enligt !lirslaget vara 55 '',,. !kredningcns
fiirsl<lg innch:ir hl. a. att den geografisk:! differentieringen a\ lx,l;1gsslutten
mellan olika kommuner av~kaffas. Genom den 11\resla,~Tl<t liisningen bortfaller vidari; fr{igan om det nu\'arande kommunalskattea\'dragct skall \ara
kvar eller inte.
lkredningc·n av\·isar tanken p<1 sh·iil pro/!ressi\· bnlag'ibeskattning som
en regionalpolitiskt betingad differentiering av boLtgsheskattningcn.
Niir det gLiller duhhelheskattningcn a\' :1ktiebola.L'ens vinster erinrar beredningen i m·snitt 8.4 bl. a. om de ncgati\·a effekter denna har p:l forctagens k:tpitalanskaffningsmöjligheter. För att inte förs\'åra anskaffningen
a\' rish illigt kapital diskuteras möjligheterna att <l\'Skaffo eller reformera
dubbelbeskattningen. Av f'ördelningspolitiska skäl anser beredningen dock
att det inti; kan komma i fråga att helt ta bort duhbelbeskattningen. Delvis
av förclelningspolitiska sk:il avvisas ocl\så tanken p<\ en övcrgi1ng till det
bl. a. inom nenalet EG-bnder tilbmpade avriikningssys!i.:met. Beredningen
föreslår i st:illet att den redan i dag ti!Himpade metnden att medge ett begriinsat avdrag for himnad utdelning på nyemitterat kapital anviinds. För
att höja effekten a\' avdraget föreslås att nuvarande avdragsriitt på 5 '.'11
höjs till 6 "•; samt utt uvdrag får åtnjutas under 15 år i st:illet for som nu
under 10 :'tr.
I a1··11irr 8.5 tar beredningen upp \·iss<i fr;\gnr som rör egenfl:iretagarnas
beskattning. I syfte :1tt likstiilla cgenff>retagare med aktiebolag liireslJ~ att
egenl(iretagare skall ha r:itt till a\'drag för avs:ittning till en allmiin investeringsreser\'. Systemc1 har konstruerats med im·estcringsfondssvstemet
som ff'irehild. A vs;ittning föreslås få ske med högst 50 '',, a\' egenforetag'1rcns
inkorföt a\' t<irv;irvsUllan. Till skillnad mot fondsystemet foreslå.s dock
att ett belopp motsvarande hela avs;itlllingen skall heta1'1s in på. hankr;ikning.
\kdlen får anviindas huvudsakligen for investeringar men ;i ven for underhåll
a\' byggnader och anl:iggningar liksom för reparation av 1:1nn,~. Något ansökningsfi.irfarancle föreslös inte utan medlen f;)r fritt utnyttjas for cle i !:igen
angivna iimlamålcn. Reserverna måste tas i anspråk inom fem år. Har så
inte skett återförs reserven till beskattning jämte ett ti!Ugg a\ 30 •',,.
För kulturarbetare forcslås s:irskilda regler om uppskO\' med beskattningen. Systemet. som :ir utformat på ungefär samma siitt som skogskontosystemet. g;iller endast rörelseinkomster som en kulturarbetarc för i egenskap
av upphovsman enligt lagen (]960:729) om upphuvsriitt till litteriira och
konstniirliga verk. l lppskm· med beskattningen medges enligt förslaget endast om uppho\·smannainkurnsten utgör den övervägande delen av kul-
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1ur;:rhetan:ns samtliga inkomster och dessutom med 111inst 50 .'1, iivcrstiger
i 111'1 rn1st u ndcr n:irmast foregäcmk {ir. \ \'Cl1 andr;1 hcgr;insni ngar linns. För att uppskov skall erhållas kriivs att 100 '\', av uppskovsJ)c!11ppet inbetalas till bank. &skattning sker niir medlen tas ut. dilck senast
fem ttr efter insiittningen.
I avsnittet om egenföretagarnas beskallning föreslås ocks<'i en \'idgad a\'dr:1gsr:itt för utvecklings- och försöksverksamhet. Regeln som blir till;implig
framllir allt i upplinnarverksamhet går ut på att vissa kostnader. som nedlagts
innan rörelsen har pil.börjats. i viss omfattning får dras av i efterhand.
I k1111i1cl 11 diskuterar beredningen \'ilka metoder inom fiirctagsbeskattningens ram som kan vara Umpliga att anviincta som stabiliseringspolitiska
styr111edel. IHir pekar beredningen bl. a. på möjligheten att utn\·tt.ia im·estcringsavdrag v,d mcrYlirdeskatteredovisningen.
I k1111i1d /li behandlar beredningen frågan om hur fi:iretagshe-;katt ningcn
kan andndas som ett regionalp11litiskt styrmedel. Linkhara metoder iir fiirutnm :m,·:indningen av invcsteringsfondssystemet - att regionalt differentiera uttaget aY arhetsµivaravgifter eller nettovinstskatler. Beredningen
knnsL1ter:1r att en s:ink ni ng av arhetsgivaravgi fterna kan öka syssels:it t ni ngen
om :hg:inlcn inte motverkas av höjningar av andra arhetskrafisko-inader.
Beredningen anför att risken för detta torde minska ju mer centr;\liserade
löneförhandlingarna iir och ju mer som satsas p~ 11.tgiirder som fr;imiar arbetskraftens rörlighet. Det betonas att de förda resonemangen är rent principiella. Beredningen anser niimligen att det inte kan komma i fdg:1 att
i regionalpolitiskt syfte differentiera de egentliga socialförsäkringsa\·gitierna.
Tanken på en regional differentiering a\· nettovinstbeskauningen avvisas.
Vad gäller fråg<rn om stödformerna skall ,·ara generella eller selektiva
uttalar beredningen att en klar fördel med generella stödformer ~ir att de
;ir Eitta all administrati\·t hantera. 1'1yndigheterna st:ills inte inför svårigheten
att avgiira \'ilka företag inom visst område som bör omfattas :1v stöd1\.tg:irdern:1. Inte heller pherkas konkurrensförhållandena inom det g1·nnade
området. En nackdel med generella stödformer iir dock alt de kan \·ara
ko~tsamma eftersom stödet utgår till samtliga företag oaYsett om de har
hehov a\· stöd eller inte.
Stöd som iir förenade med villkor om ökad syssels:ittning ger enligt beredningens bedi·imning större effekter än allmiinna subventioner a\' kostnader för kapital och arhetskrati. En slutsats som kan dras a\· detta :ir att
elen hittillwarande anviindningen av investeringsfonds~ystemet i regionalp\\litiskt syfte ~ir all föredra framför exempelvis en regional differentiering
a\· netto\·instbeskattningen.
I ka11itcl 11 l(_ireslår beredningen en rad föriindring:ir på olika områden
inom netuwinstbeskattningens ram. Beredningen behandlar frågan om \·cm
som far utnyttja 1·issa lagertillgi\.nµar som underlag för nedskrivning f111s11irr
/ / ._'J. I :1\ snittet föresltLs också vissa regler för att förhindra skatteflykt genom
anskaffande a\ '· k. h11kslutslager. Betriiff:mcle m~skiner 0ch andra inventmer bggs förslag fram om förenklade regler för avskri\'ning. Dessutom
heri.irs bl. a. frågan om h.ur konstfriremäl skall behandL1s i skatteh;inseende
1

11'• 1ts\'<1 r;inde

{(ll's11i11 11.3 och I 1.4).

I ett S:irskilt a\·snitt ran11i11 11.5! foreslås vissa besUmflleiser hetrjflande
byggnader. Förslagen avser dels a\'skri\'nin1'!sreglcrna, dels sk:tttefr{1gor
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samhand med sbdor och fors~ikringsersiittningar.
Förutom de tidigare niimncla principiella iindringarna i investering:sfondssystcmets uppbyggnad liimnas förslag till en rad tekniska förenklingar i
lagstiftningen (avsnitt 11 .6). I samband med detta föreslås att de nuvarande
konjunkturinvesteringsfonderna ersiitts av allm~inna investeringsfonder.
Beredningen foreslår betydelsefulla ingrepp vad giiller byggnadsföretagens
beskattningsförhil.llanden. Fastare regler föreslås for värdering av fastigheter
och pågående arbeten samt för niir vinstbdikning skall ske. Vidare föreslås
viss lindring vad gäller beskattningen vid avyttring av .byggmästares egen
bostadsfastighet. Beredningen tar också upp fr{1gor som giiller konsultföretagen och företag som bedriver tomtrörelse och handel med fastigheter
(arsnitt JJ. 7-1J.9j. Nya regler för beräkning av avdrag för suhstansminskning
vid exploatering av naturfyndighet föreslås i ett siirskilt avsnitt(arsnill 1J.JOJ.
Beredningen har utarbetat förslag till regler som gör det möjligt att vid
taxeringen i större utstriickning iin r. n. ta hänsyn till iindrade bokslut (al'.mitt
1J. llJ. I ett därpå friljande avsnitt föreslås en omliiggning av rättelseförfarandet såvitt giiller felaktiga periodiseringar av til !gångar och skulder (avsnitt
Il. /3).
Vissa förändringar föreslå~ i giillande regler för aktiebolags och ekonomiska
föreningars beskattning av mottagna utdelningar (s. k. kedjebeskattning)
samt i reglerna för beskattning-av koncernföretag (arsnitt ll.14 och 11./5).
Kapitlet avslutas med förslag om nya bestämmelser för avdrag för representationskostnader (al'snitt I 1.16). Avdrag för måltider föreslås begr~insas
till 50 kr (exklusive merviirdeskattl per person.
Kapitel 12 innehåller kommentarer till de olika lagförslagen och ikraftträdandebestimmelserna. Huvudprincipen är att de nya reglerna skall börja
tillämpas fr. o. m. 1981 års taxering.
I fristående: bilagor till bctiinkandet !SOU 1977:871 rcdovis.1s studier utfiirda av tre till beredningen knutna ekonomiska experter !bilagorna 1-31.
Diirutövcr redovisas statistiska uppgifter lxtr;iffonde skatteuttagets struktur
och utveckling 111. 111. (hilaga 4J.
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Bilaga 2

Företagsskatteberedningens författningsförslag 1

l Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom
föreskrives
fråga
om
kommunalskattelagcn
(1928:370) - - - - - - - - - - nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

41

s9

Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beriiknas enligt bokföringsmiissiga grunder, i den mån dessa icke stå i strid med särskilda bestämmelser i denna lag.
I andra foll iin nu sagts skall intiikt anses hava åtnjutits det beskattningsår,
under vilket intiikten blivit för den skattskyldige tillgänglig får lyftning,
och skall utgift eller omkostnad anses belöpa på det beskattningsår, varunder
utgiften betalats eller omkostnaden ägt rum. Sådan speciell skatt. avgift
eller riinta. som ingår i slutlig eller tillkommande skatt enligt uppbördslagen.
iivensom riinta å kvarstående skatt enligt samma lag anses dock belöpa
på det beskattningsår då den slutliga eller tillkommande skatten påförts.

E11 ändrar boks/Il( skall läggas till
grund.för taxeringen .fiir 11iss1 beskatrningsår. under jörutsäffning de/5 aff
der upprällarsJöre den dag då dek/ararion. som grundas på lfterföfjande
hokslllf, avgil'its eller bort avgivas. dels
aff den ska11skyldige där(-.;enom icke
erhåller obehörig ska11eförmån.
<Se vidare anvisningarna.)

I I denna bilaga återges i princip endast de delar av författningsförslagen som
behandlas i de nu remitterade förslagen.
9 Senaste lydelse 1972: 741.

Prop. 1980/81 :68
Nurnrande (rdefs<'

Föreslag<'n (rdrlse

Am"i<;ningar
till 20 ~
1. t8 Till skattskyldigs levnadskostnader, för vilka avdrag enligt denna
paragraf ej medgives, räknas bland annat premier för egna personliga förs~ikringar och avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar,
i vilka den skattskyldige iir medlem. Att i vissa speciella fall avdrag dock
får göras for dylika premier och avgifter, framgår av stadgandena i 25 ~
I mom., 33 ~ och 46 ~ 2 mom. samt punkt 2 av anvisningarna till 22 ~
och punkt 9 av anvisningarna till 29 ~.

Utgifter for representation och liknande ändamål äro att h~infora till
omkostnader i förvärvskiilla endast
om de hava omedelbart samband
med verksamheten, såsom då fråg<i
uteslutande är om att inleda eller bibehålla affärsförbindelser och liknande eller då utgifierna avse jubileum for företaget. invigning av
mera betydande anläggning för verksamheten, stapclavlöpning eller jiimförliga händelser eller då utgifierna
iiro att hii11/öra till perso11a/l'åfll. Avdrag må i der enskilda.falll'r ickl' d111j11ras med srr'irre bc/Of'f' än sr1111 kan anses skiil~«I.

Kostnaden jör anskaff'andc av tillgång som är avscrld.tör stadigvarande
bruk i .förvärvskälla .tär, sål'ida annar
icke är särskilr .fbreskri\'cf. avdragas
genom årliga viirdcminskninJ,:sa\'drag
med helopp så anpassade arr ri//gången blir avskri\'en under den ridsperiod
den beräknas vara ekonomiskt användbar.
Utgifter för representation iiro att
hiinföra till omkostnader i förv~irvsklilla endast om de hava omedelbart samhand med verksamheten. såsom då fråg;i uteslutande är
om att inleda eller bibehälla afforsförbindelser och liknande eller då utgifterna avse jubileum för företaget.
invigning av mera betydande anliiggning för verksamheten. stapelavlöpning eller j;imforliga h;indelser.
I 'id al'dragsficräknin.f!J'll ./iir mcdragas
enclasr kosrnwter som i det enskilda
.fälle1.fi"a111srär.10111 rim/iga. Ardrag må
icke å111j111as/iir urgi/il'r mm kan anses

mo1wara inbesparade i1'1·11aclskosr11ader/iir dem som delragir l'id rcprnen/(1/ionen.

5. t9

Angående vad som lir att hänföra till kapitalförlust i rörelse hlinvisas till punkt JO av anvisningarna
till 29 ~. V;id där st;idgats angående
så.dan forl ust i rörelse skall liga motsvarande tilllimpning även för andra
förv~irvsU!lor.

18 Scnaqe
19 Senaste

lydelse 1976: I 09.J..
lyddse 1951:~2.J..

). Angående vad som är att h;införa till kapitalförlust i rörelse hänvisas till punkt 10 jörsra srycket av
anvisningarn;i till 29 ~.Vad där stadgats angående sådan förlust i rörelse
skall äga motsvarande tillämpning
liven för andra lorvärvskiillor.

I()
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3. 2

Fiires/agen lvdc/se
till 22

~

Kostnad för anskaffande av byggnad, som iir bcEigen på 1:1stigheten
ol'i1 som iir avsedd alt användas för drifien i lfaviirvskiillan, tl:irunder inbegripet behövlig bostadsbyggnad, drages av genom årliga värdeminskningsavdrag. För tillföllig byggnad, som rir avsedd att anviindas endast cl! fatal
år, får dock anskaffningskostnackn i sin helhet dragas av för det är (b byggnaden anskaffades.
Som for driften behövlig bostadsbyggnad anses dels byggnad, som är
upplåten till personal (personalbostad), dels ock ägares eller brukares bostaclsbyggnad. i elen mån byggnaden ej representerar elt större värde än
som behövs får jordbruk eller skogsbruk av motsvarande storlek. Avdrag
får sålunda avse endast så stor del av viirdeminskningen som kan anses
belöpa på behövlig bostaclsbyggnad. Med ekonomibyggnad avses annan driftbyggnad än bostadsbyggnad.
I byggnads anskaffningskostnad inräknas ej kostnaden för sådana delar
och tillbehör som äro särskilt avsedda att direkt tjiina hn!gnadens andndning i driften. I enlighet hiirmecl inriiknas ej i anskaffningskos1nacl {fa ekonomibyggnad kostnad för sådan tillgJng som bås, box eller spilta, håsavskiljare. foclerbord, fodergrind, vattenkopp. spaltgoJ\·, utrustning för skrapoch svämutgödsling med tillhörande urinbrunn eller gödselbehållare, gödselstad, mjölkningsanHiggning, kylbassäng, pump. sådan ledning för elektrisk ström, vatten eller avlopp som är avsedd för driften eller fhikt eller
vemilationsanordning. I byggnads anska!Tningskostnad inräknas ej heller
kostnaden för sådan tillgång som silo- eller torkanliiggning. fast transportör,
hiss eller liknande. Däremot inräknas i anska!Tningskostnadcn får byggnad
\;t)stnaden för sådan anmdning S<.lm jr niidviindig l~.ir hyggn:1dens allm~inna
anvUndning, såsom ledning for vatten, avlopp. elektrisk ström ciler g<1s m:h
annan liknande anordning.
I fråga om tillgång för vilken anskaffningskostnad enligt tredje stycket
ej inrjknas i anskaffningskostnad för byggnaden tilHimpas i sUllct föreskrifterna enligt punkt 5 om viirdeminskningsavdrag får maskiner Pl'i1 in\'entarier.
Av punkt 4 trcdje stycket J'ramgår att vissa ledningar. som höra l ill markcn,
hiinföras till avskrirningsunderlaget for byggnad.
Avdrag for årlig v:irdcminskning a\· hyggn;1d beriikn:1s enligt a\·-;kri\·ningsplan till \·iss procent av byggnaden-; ;1\skaffningskostnad. 8\ggnads
anskaffningskl)s\nad beriiknas eniigt löl.iandc.
I !ar byggnad uppltins umkr tid
liar byggnad uppllirt' 1.:nr.kr 'id
varunder ~igaren innehaft fastighevarunder iigaren innehaft f;1sii1d1ctcn, iir byggnadens ansk<:ilning.; ..
ten. iir byggnadens anskaffningskostnad iig;trens kostnader 11.ir uppkostnad iig;irens kostnader for uppförande av byggnaden. Till° ;111skaffförande av byggnaden. Till ansbllni ngsk\lsl nackn hjnfores ~i ven k\lslningsklls\\1adcn h~inllires :.ivcn k>.1stnad for till- eller n111hyggnad s;1111t
nad !lir till- eller umli:,!.:g;i;1d ·''1111i
2(1

Senaste lydelse l 'J75:25'J.
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viirde av byggnad som enligt punkt
4 andra styckct av anvisningarna till
21 ~utgör int~ikt av jurdbruksfostighet för jorcHigaren. Har bebyggd fastighet förv1irvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång, skall på
siirskilda byggnader eller byggn:idsbestånd anses belöpa så stor del av
fastighetens
anskaffni ngskost nact
som det vid L1stighetstaxeringen
fastst1illda eller med til!Umpning h~ir
av ber~iknade v1irdet av skilda byggnader eller byggnadsbcstånd bortsett
från vtirde av överbyggnad utgör av
fastighetens hela taxeringsvärde.
Vad som enligt denna beriikning anses belöpa på byggnader av fastighetens anskaffningskostnad innefattar även s1)dan tillgång tör vilken
kostnaden enligt tredje styckc:t ej
skall inr~iknas i anskaffningskostnad
for byggnad. Kostnaden for tillg1)ng
av nu avsett slag skall således avräknas, vardter a\·skrivningsunderlag för byggnader erhålles. Det sammanlagda avskrivningsunderlagct
för byggnaderna får j~imkas om den
del ~1v fastighetens anskaffningskostnad som inte anses belöpa på
byggnadernaj1imtc nyss angivna tillgångar visas mera avsevärt över- eller understiga värdet av mark, viixande skog. naturtillgångar. särskilda
förmåner m. m. som forvUrvats. Har
bebyggd fastighet forvärvats på annat siitt iin genom köp, byte eller diirmed jiimforligt fång, g~iller for beräkning a\· avskrivningsunderlaget
för byggnaden punkt 3 h si5ra stycket
av anvisningarna till 29 ~ i tilliimpliga delar.

viirdc av byggnad som enligt punkt
4 andra stycket av anvi-;ningarn:i till
21 ~utgör intiikt av jordbruks!':!stighet for jonhigarcn. I l:ir bebyggd fastighet förviirvats genom köp. byte dler diirmed jiimförligt fång.. skall på
siirskilda byggnader eller byggn;1dsbestånd anses belöpa så stor del av
fastighetens
anskaffni ngskost nad
som det vid fastighctst,1.xcringcn
fastställda eller med tillämpning h:irav beriiknade värdet av skilda byggnader eller byggnadsbesu'md b0nsei t
från värde av överbyggnad utgör av
fastighetens hela taxeringsv~irde.
Vad som enligt denna ber~ikning anses belöpa på byggnader av fastighetens anskaffningskostnad innefattar iiven sådan tillgång för vilken
kostnaden enligt tredje stycket ej
skall inräknas i anskaffningskostnad
for byggnad. Kostnaden for tillgäng
av nu avsett slag skall såiedes avriiknas, varefter avskrivningsuwkrlag för byggnaden erhålles. Det sammanlagda avskrivningsunderlage1
tör byggnaderna får jiimkas om den
del av fastighetens :rnskaffnings
kostnad som inte anses beliipa rå
byggnadcrnaj;imte nyss angivna tillg!'tngar visas mera avsev:irt över- eller understiga vlirdet av mark, v;ixandc skog, natunillg!'tng~ir, <irskilda
förmåner m. m. som forvlirvats. Har
bebyggd fastighet förv;irvats p~ <1nnat s~itt än genom köp. byic eller cfarmed jiimförligt fång, glillcr fiir bcrlikning av avskrivningsumkrlage1
för byggnaden punkt 3 shi11c st\cket
av anvisningarna till 29 ~ i till;impliga delar.

Procentsatsen lur v~irdeminskning
i l"rt1ga om byggnad best:immes med
hiinsyn till den tid v~1runder byggnader av olika ~lag anse~ kunna utnyttjas. Dii1Tid skola beaktas iivcn

Procentsatsen for viirdeminskning
i fråga om byggnad bestiimmcs med
hjnsyn till den tid varunder byggnader av olika slag anses kunna utnyttjas. D:irvid skola beaktas iivcn
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~\'de/se

sadana omst;indighctcr som att
byggnads ;mv;indningstid kan antagas i-;0111rna att röna inflytande av
framtida rationaliseringar, tel-;nikens
Ut\·cci-;ling. omliiggning av verksamhet och liknande förh~tllandcn. 1lar
byggn•td uppllirts av nyttjandcr;itbhavarc OL'll iir jorlWgarcn i..:kc enligt
nyttjandc1<i1ts,1\·t•liet skyldig att \id
nyttjamkriilistidens utg,1ng eller avtalets upphörande lösa byggnaden.
skall <irskild hjnsyn tagas till detta
forhii.llande.

Skattskyldig fär i fråga om ekonomibyggnad och personalbostad
göra avdrag inom avskrivningsplanen - utöver årliga värdeminskningsavdrag- med I0 procent av den
i planen upptagna kostnaden för ny-,
till- eller ombyggnad. Avdraget fördelas med 2 procent undrr vart och
crr m· de .fi_irs1a ./l'm fleskarrningsåren
r:iknat från och med det år då kostnaden nedlagrs. Överlåtes byggnaden inom denna tidrymd. får den nye
iigarcn på motsvarande sHtt tillgodogöra sig de avdrag som återstodo for
överlåt aren.

Fiireslage11 lrde/se
sådana omstiindighcter som att
byggnads anviindningstid kan antagas komma att rön<1 inllytande av
framtida rationaliseringar, teknikens
utveckling, omliiggning av verksamhet och liknande förhållanden. Har
byggnad uppforts av nyt\jamkriit\shavare och iir jordiigaren icke enligt
nyttjanderiittsavtalet skyldig att vid
nyttjanclertittsticlens utg;)ng eller avtalets upphiirande lösa byggnaden.
sbll särskild hlinsyn tagas till detta
förhållande. Har ska11skyldig.fiir rissr
heska1111ingstlr yrkar al'llrag med lägre
hclopr1 än rad som hiigsr kunnat medgC's en/(f.!.I ill'Skrirning1p/ancn. /dr han
ril/godoriikna sig det resterande avdragcr genom 111sträckning i er/indcrlig
mdn av m·skri.1'11ingstiden e/ier den antagna mraktigherstide11s slut.
Skattskyldig får i fråga 0111 ckonomibyggnnd och personalbostad
göra avdrag inom avskrivningsplanen - utöver årliga vtirdeminskningsavdrag- med I0 procent av den
i planen upptagna kostnaden för ny-.
till- eller ombyggnad. Avdraget fördelas med hiigsr 2 procent dr/(r;rn räknat frän och med det år då h,ixgnaden
eller den rill- eller omhyggda delen av
flyggnaden upp/örts eller ragits i bruk.
Överlåtes byggnaden. får den nye
ägaren på motsvarande siitt tillgodogöra sig de avdrag som återstodo för
Ö\·erlåta ren.

l.;trangeras eller nedrives ekonomibyggnad eller personalbostad. får avdrag
ske for vad som återstår oavskrivet av anskaffningskostnaden i den mån
beloppet överstiger vad som inllyter genom avyttring av byggnadsmateriel
eller dylikt i samband med utrangeringeri eller rivningen.
Besrämmc/sema i punkr 7 .\'iunde
.1·1ycket av anrisningama till 29 .11· äger
mnts\'(/rande rillä111pning i frdga om
byggnad i jordflruk eller skogsbruk.

Prop. 1980/81 :68
Nul'arandl'

~l'dcf.1·l'

5. 21 Kostnad för anskalfande av
maskiner och andra för stadigvarantk bruk avsedda inventarier drages
i regd av genom årliga v~irdcminsk
ningsavdrag. Avdrag för v~irdc
minskning får göra:> amingl'n enligt
bcstiimmelscrna nedan i denna punkt
om rc11rärdl'avskrirni11g eller med
morwarancil' rillämpning av jöreskri(
rema i punkt J b--d av anvisningarna
ti 11 29 ~ lllll !'la11e11/i)~ ankril'ning d/N
runkt ./ GI' samma a/l\"isningar om räkenskapsenlig avskrivning av rnaskin..:r och inventarier i rörelse. Ar tillgång, som avses i denna punkt, underkastad hastig förhrukning. vilket
\"antigen kan anses vara fallet n:ir
tillg:'lngen kan ber~iknas ha en varaktighetstid av högst tre <'ir. ldr dock
hela anskaffningskostnaden dragas
av för det år då tillgången anskaffades.
I id rcstvärdearskrirning .tär skarrskyldig, underjörutsiirrning av morsmrande al'skril'lling i riikcnskapema. åt11iuta al'drag .for risst heskat111ingsår
med högst -'5 11mcc111.fiir dr riiknat av
tillgångarnas resll'ärde . .l!rd restvärde
.fbrstås tillgångarnas bok/(irda värde
enligt balansräkningen riikl'nskapsåret
närmasr.f(irc beskarrningsdrct ml'd till/ägg al' anskq//i1it1.f!..1kosr11adl'11.flir tillgångar. som a11~kq//äts under beskattningsåret. och med ardrag .fbr belopp
motsrarande rnd som utgör intäkt i
.form ai· rcderlag.fiir under samma år
m:rttrwlc. skadade cllcr.tiirloradc tillgdngar. Dock skall i restvärdet ei inräknas anskq!fi1ingskostnaden .fiir tillgdng som anskq(lats under beskattningsdr('f och m:r11ruts. jiirlorats eller
utrangerats under samma år.
A 11ska/fi1ingskost11aden .fiir maskiner och andra J(ir swdigvarande hruk

21

S<.'naste lydcls<.' 1972:741.

Fiires/agcn

(rdel~e

5. Kostnad för anskaffande av maskiner och andra för stadigvarande
bruk avsedda inventarier drages i regel av genom årliga värderninskningsavdrag. Avdrag för värdeminskning får göras enligt bcst~irn
melserna i punkt 3 av anvisningarna
till 29 ~om avskrivning av maskiner
och andra inventarier i rörelse. Ar
tillgång, som avses i Llcnna punkt,
underk:1stad hastig förbrukning, vilket vanligen kan anses vara fallet när
tillgången kan ber~\knas ha en var<1ktighetstid av högst tre år, tär dock
hela anskaffningskostnaden dragas
av för det år då tillgången anskaffaclcs.
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Nurarandc fl'Cle/se
m·scdtla i11ve111aricr beräknas med
iak11agande i rillämpliga delar ar
punk! 3 b sis1a s/\'C'kl'I m· a11ris11i11gar11a 1i/I }9 11. I iirrii.;1 gi:i/ler he1riifl'a11de
u·sri·<in/e m·1·krir11i11g i 1i/lii111pliga delar i·ad )<J/I/ .fi)n•skrires um räke11ska1)sc11/ig a\'.\krirning i p11nkr 4 Tredje,
Ji•1111t· och .1/1111de--d/1e 11yckena ar
11d11111da am·is11i11gar.

till 24

~

10. fil/ i11tiik1 m· a1111a11 .f"as1(1.;hl'I
räknas i111iik1 rid my!'ring m· sådan ,/cl
m',li1S1ighe1t•11.fiir i·ilkl'!I 111·drr.gtiir a11skaf/iri11gsk111111a,/e11 /)('rii/\11<1/s 1•11/igl
bes1dm111d>ema i f)[l!lkr 3 a1· w11·is11ingama 11// 29 .11 •

till 25 ~
3.2"1 Anviindes fastighet helt eller
3. Användes fastighet helt eller
delvis i ägarens rörelse. skall avdrag
delvis i 1igarcns rörelse, skall avdrag
för kostnaden fårjäs1(1.;hcr{'11 1i// c/{'n
för kostnaden for den del ar .fäsr(~
del som sd/1111da anränls medgivas
hercn som an\'ätlfs i röre/1n1 mcdgivas
vid berLikning av nettoinnikt av rövid beräkning a\' nettointäkt av rörelsen i enlighet med bestämmelserrelsen i enlighet med be~tiimmelser
na i 29 ~ med tillhörande anvisningna i 29 ~ med tillhörande anvisningar.
ar.
Om ji1S1ighe!c11S ägare hegär det,
A ni-ändcsfästighcr ar ägaren i vcrk1i/lä111pas p11nk1erna 3a--c, 7, /(i och/ 7 samhc1. som äriiimf(ir/(g med riircf~e.
m· anvisningarna till _,9 .I' i fråga om skall. 0111 .fast(i;helsägarcn begär det.
fastighet eller del av fastighet som bcs1ämm111r/1·(•rt1a i :11111krcma 3. 7. 1()
och 1-:' ai· a11ris11i11garna fil/ } 1) .11 1il/användes i rörelse bedriven av annan
än fastighetsiigaren. Vid 111ra11gering lii111pa1· pa _l(1s1ighC1e11 l'ller den del
i sådant .fä/I m· 1i/fgång, för 1•ilk<'n .todärar som anrändes i den ifi·ågararanreskri/icrna i de nämnda p1111k1erna
d{' 1·erksa111hcten. Vad 1111 sagls skall
3 a--c äm lilliimpadcfår al'drag skefiir iiga 111nr11·arond<' 1i/lö111pning i fråga
l'adsom å1crs1år oa\'sk.ril'e/ m· a11ska(f:
om fastighet eller del av fastighet
som anviindes i rörelse eller diirn11'd
11ings\'iirdc1.
,iiimf(ir/ig rerksamhe1 bedriven av annan iin fastighctsiigaren.
Avskrives tillgång som avses i
Avskrives tillgång som avses i
denna punkt enligt ovannämnda denna punkt enligt ovannämnda
~-1

Senaste lydelse 1969:363.
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regler för avskrivning av tillgångar
i rörelse eller därmed järn.förlig verksamhc1. fär tillgångens värde icke
ingå i underlaget för annan avskrivning: enligt 25 ~ I mom.
7. Har skattskyldig under ett visst
beskattningsår haft kostnader ej understigande 6 000 kronor för reparation och underhåll av fastighet, varav intäkterna behiknas enligt 24 ~ I
mom .. får han utan hinder av 41 ~
och punkt 5 av anvisningarna till
samma paragraf efter eget val göra
avdrag får kostnaderna vid taxering
får beskattningsåret i fråga eller får
något av de två närmast följande beskattningsåren. A vclraget får även
fördelas mellan dessa tre år på sätt
den skattskyldige önskar.
8. I .fi"dga 0111 m·drag ti·ir s11bs1w1s-

regler för avskrivning av tillgångar
i rörelse, får tillgångens värde icke
ingå i underlaget för annan avskrivning enligt 25 ~ l mom.
·r~ 5 Har skattskyldig under ett
vi~st

b;:'skanningsår haft kostnader
6 000 kronor for reparation och underh<ill av fastighet,
rnra.,· intiikterna ber~iknas enligt 24
l morn .. filr han utan hinder av 41 ~
uch punkt :: av anvisningarna till
~amma parat(raf efter eget val göra
a 1·drag for kostnaderna vid taxering
fiir beskattningsåret i fråga elkr får
något a' de två närmast följande beska\! ningstlrcn. A vclragct får ~iven
ti'lrdcias rn-:l!an de-;sa tre år på siitt
den skattskyldige önskar.
ej umkrstigamle

*

mi11skni11g ar 11ar111·ril(i:c/11g på a1111a11
.tastighe1 äger punkt 9 m· w11·isni11,1;ama

ti/122 1' motsrarande 1illämp11i11g.
till 27

~

Tomtrörelse anses föreligga, när någon bedriver verksamhet som hu\'Uds.1k!igen avser fårs~iljning av mark för bebyggelse (byggnadstomt) från
fa>tighet, som uppenbarligen förvärvats for att ingå i yrkesmässig markmr,.Lil,ining, såsom när fastighet köpts av ett tomtbolag eller dylikt eller
nlir fiirviirvd avsett mark som enligt faststlilld staclsplan eller hyggnadsplan
iir avsedd fiir behyggelse.
I övrigt anses försiiljning av byggnadstomt ingå i tomtrörelse, om elen
skattskyldige under tio kalenderår - frånsett överlåtelse som avses i 35 ~
2 mom. andra stycket - avyttrat minst femton byggnadstornter. Detsamma
gäller om makar under äktenskapet sålt tillhopa minst femton byggnadstomter under angivna tid. Har försäljning av byggnadstomter skett från
olika fastigheter eller från olika delar av en fastighet. medräknas vid beriikningen av antalet tidigare sålda byggnadstomter endast sådana tomter
som med hiinsyn till deras inbördes läge normalt kan anses ingå i en och
samma tomtrörelse. Vid beriikning av antalet tidigare sålda byggnadstomter
likstiilles med försäljning upplåtelse av mark i och for bebyggelse, utom
då frag<i iir om kommuns upplåtelse av tomträtt. liar fastighet genom köp,
byte eller diirmed jämförlig överlåtelse eller genom gåva överförts till föräldrar, far- eller morföräldrar, make, avkompling eller avkomlings make,
2.26

25
26

Senaste lv<lclsc 1969:363.
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Föreslagen

~rdcl~e

tiil ckid·;!Ju_ \ ari dc:n ~kattskyldige eller någon av nämnda personer är deliigarc. ,~lkr till aktichulag. handelsbolag eller ekonomisk förening. vari elen
skathk>·\dige cn<,am eller tillsammans med sådana personer på grund av
det s;1mlatk innehavet av aktier eller andelar har ett hesti:immancle inflyt<inde . .11hcs tnmtriire!sc foreligga, om överlåtaren och den nye ~igaren sammanlagt avyttrat minst femton byggnadstomter. Tomtrörelsen anses taga
sin bör_;an i och med avyttringen av den femtonde byggnadstomten.
Försäljning av hyggnadstomt för att av anställda huvudsakligen användas
för gemensamt lindamål eller till anställd för att bereda honom bostad anses
ej utgöra tomtrörelse, om icke försäljningen göres av skattskyldig som avses
i f!.irsta stycket eller av skattskyldig som driver byggnadsrörelse eller handel
med fastigheter.
Säljes hyggnadstomt av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel
med l'<lstigheter. ames försäljningen ingå i den övriga verksamheten. om
icke tomtrfäel.sc utgör den huvudsakliga verksamheten.
Har skattskyldig och hans make, om de med hänsyn till antalet tomtenligt andra stycket anses ha drivit tomtrörelse, icke under
de senaste tio k;ilcndedren före taxeringsåret såll någon byggnadstomt. anses
avyttring av byggnadstomt som därefter sker ej som tomtrörelse, om icke
hyggnadstnmten ingfa i fastställd stallsplan eller byggnaclsplan eller avyttringen skett under sådana förhållanden att tomtrörelse på nytt anses föreligga
enligt bestämmelserna i forsta eller andra stycket. Överlåtelse som avses
i 35 ~ 2 mom. andra stycket verkar icke avbrytande på uppehåll som nu
t1irs~ilj11ingar

n~imnts.

A 1yrrri11g av bys;gnadsromr anses -

Avyttrar skattskyldig återstoden
av lagret i sådan tomtrörelse som avses i andra stycket. anses vinsten av
denna a\·yttring -- utom elen del av
vinsten -.;om belöper på mark inom
faststiilld stadsplan eller byggnadsp\an - icke som inkomst av rörelse
utan som realisationsvinst. Som
ska11ep/ilaig inräkr m· rörelse räknas
likräl be/01111. varmed ege11do111cm
riirdc nedskri1·ir.1· i riircl1e11 och sum
icke drer/iirr.1· rill beska1111i11g lidigarc.
\'~1d snm sagh om försiiljnings\·instens be., katt ning som real isat i1-insvinst gj\\er icke. om avyttringen kan

utan hinder av vad iföregående srycke
sagrs - urgöra led i rumrröref.5e om den
skarrskyldige under inneharsriden drnjurir avdrag.för nedskrivning avfasrigheren ifråga.
Avyttrar skattskyldig återstoden
av lagret i sådan tomtrörelse som avses i andra stycket. anses vinsten av
denna avyttring - utom den del av
vinsten som belöper på mark inom
fastställd stadsplan eller byggnadsplan eller belöper på tomt som avses i
./oregående s(vcke- icke som inkomst
av rörelse utan som realisationsvinst. Vad som sagts om försä\jningsvinstens beskattning som realisationsvinst gäller icke, om avyttringen kan antagas ha skett väsentligen i syfte att bereda den skattskyldige eller egendomens förvärvare

17

Prop. 1980/81 :68
Nuvara11de

~1·delse
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antagas ha skett v~isentligen i syfte
att bereda den skattskyldige eller
egendomens l'örviirvare eller annan,
med vilken nägondera är i intressegemenskap, obehörig skatteförmån.

~vdelse

eller annan, med vilken någondera
är i intressegemenskap, obehörig
skatteförmån.

Frågan om oskiftat dödsbos avyttring av byggnadstomt är att hänföra
till tomtrörelse eller ej bedömes på samma sätt som om den avlidne verkställt
avyttringen.

3. Handel medfastigheter anses.föreligga när 11ågon bedril'er verksamlwr
som huvudsakligen avserj(irsi:i(jning av
fastigheter. vilka 11ppenbarl(r;e11 anska.fl"atsjör yrkesmässig avyttring.
I övrigt anses handel med.fastigheter
./örel(r;ga om skattskyldig, som undff
fem på varandra .följande kalenderår
.förvärvat minst fem fastigheter genom
köp. byte eller därmedjänrfiirligrjå11g,
under samma tidsperiod m·y11rat mi11s1
fem.fastigheter. Riirel~en anses påbörjad i och nwd m:v11ri11gen av den.femte
fastigheten. Vid beräkni11g av antalet
fiirvärvade och G\)1ttrade fastigheter
skall medtagas fijrvän: och G\)'llri11gar
som .företagits av den ska11skyldiges
make och hemmavarande bam under
16 år samt av f åman~företag. i vilket
de11 skattskyld(r!.e eller dennes make är
.fvretagsledare. lir de11 ska11s/..yldige
under 16 år medräknas.fbrvärv och avy11ring som.företagits al'jbräldrar, hos
vilka bamer är hemmavarande, samt
a1·fåman.~/örerag i 1•ilke1 någon avjbräldrarna är .föreragsledare. 14'r den
ska11s/..yldige ett Jäman.~/(jrerag. medräknas.fön·än· och aiyuringar somjöre/agirs G\' fdretagsledare i sådant .fbretag samt m· dennes make och hemmavarande barn under 16 dr. Vid beräkning ar antalet fdrvärvade eller m·yttrade fastigheter medtages icke .fastigheter som fdrvärvats fiir att stadigvarande användas i jord- eller skogsbruk eller i annan rörelse än b.1.gg11adsrörelse eller handel med fastigheter. /:,/
2 Riksdagen IY80!8/. I sam/. Nr 68. Bil. H
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Fiireslagen

~vdelse

heller medtagesfastighet som myttrats
på säll som anges i 35 .~1· J mom. andra
stycket.
Förvärvas fastighet av skattskyldig,
som bedriver handel med fastigheter,
anses denna utgöra omsättningstillgång i riirc/se11. i ·ad 1111 sagts gäller
dock icke /i:stighct som jön•i:i1rnts .tör
all stadigrnrandc am·iindas i.Jord- eller skngshmk eller i annan rörelse än
byggnaclsriirdw eller handel medf{Jstighct, ·r.
Fiin·örrns .ti1:;1ighcr m· 'kartskyldig,
som hcdril'er h\'gg11adsrörcfsc. anses
denna lllgiira <1t11sii1111i11gsri//gång om
d1?11.tarvä1Tars i och/1'ir rört!f1en. Fasrighet anses jii1värvad i och ,!iir brggnwlsrörelsc om sy/iet med jiirl'än·et
raril all upprusta, hehygga eller m:v11ra .JilSligh1•t1?11 eller om fasrighei an.1k:1fk11s.tlir sradz~·vara11de bruk i bygg11adsröre/se. Fasrighet, som icke jiirl'ätnils i och jör byggnad,riircfw'. a11scs som 0111säl!11ingstil/gå11g om den i1111ehal'es m· skattskyldig som bedriver
/J1xgnadsröre/se och .fastigheten varir
/iiremål /iir omfattande byggnadsarbere i denna rörelse. Vad nu sagr.s gälIN dock icke Jastigher som d<'n skmtskyldzrwtiirvärrat.fiir alt stadigvarande
anrändas i.Jord- dler skogsbmk elll'r i
annan riirelse än byggnadsrördse eller
hemdel medfasrigl1l'rer.
/1111ehar jiirl'lagsledare i .fama11.~/ö
re111g eller dennes make eller hemmarnrandc ham under 16 år fastighet.
so111 .fi>ll'iirrms genom köp. byte eller
diirmedjiimtiirligridng och som skulle
ha 111gforr 0111särrni11gstillgång i byggnadsröref5<' om d<'n inneha/is av .fdman.~/iirewger. ansesjastigheren lllgöra lagcrrillg1J11g i sådan ar jasrighersägaren bedriven röref5<'. Hedri\'er ./j'sisk person ~1-ggnadsrörefse, skall rnd
11u sagts gälla ä1•<'11.fasrighet som in11ehal'es av den11l's make eller hemmam-
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randc barn under 16 år.
Jnnl'havcs andel i .fastighet.\/örvalrande handelsbolag av skarrskyldig,
som bedril'er byggnadsrörelse eller
handel med fastigheter, utgör sål'äl
andelen som en mor andelen svarande
del av handelsbolagersfasrigherer omsärrningsri/lgång i rörelsen, om fastigheterna vid direktinnehav skulle ha utgjort omsäl!ningstil(gång i rörelsen.
Avy11rar_fj1sisk person en- eller rvåjami(isfast~r;het skall, såvida dl'll ska11skyldige ägt och varit manralsskriffn
på fastigheten l'id avy11ringsri//fäller
och oavbrutet under en tioårsperiod
närmast des.~/örinnan, m:wtringen utan hinder av arr .fastigheten har utgjort omsärrningstil(rJ,ång i rörelse - beskallas enlig! rexlema i 35 och 36 .11§.
Vad i föregående stycke sagts gäller
icke om fastighe1en under tioårsperioden varit fÖrt'mål jbr ombyggnadwrbere i byggnadsrörelse, som den skarrsAyldige bedrivit, och ombyggnaden
varit av den 0111/allning som enligt 13 .11
1 mom. första s(vcker 5) samt tredje
s(vcker samma moment krävs .fiir all
omraxering skall.fä äga rum. Bestämmelserna i joregående s(vcke gäller
heller icke ska11s/..yldig, som medgivits
avdrag för nedskril'fling av fastighet,
såi'ida icke nedskrfrel belopp ålerjöns
till beskarrning/bre ingången av tioårsperioden.
4. Förvärvar ska11skyldig genom
arv, resrameme eller bodelning i anledning ar andra makens död fastighet, aklie, andel eller liknande l'ärdepapper, som utgjort omsärrningsri/1gång i den avlidnes rörelse. utgör sådana ril(gångar lager ären hos den
ska11skyldige. Def!a gäller dock icke
beträ.Jlånde en- och rvåjilmi(js/äsrighet, som den al'!idne ägt och l'arit
mamalsskriven på vid tidpunkten .fbr
död~/åller och oavbrutet under en/'em-
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årsperiod närmast dess/brinna11. fi1stighet anses likl'äl som omsä1111i11g.\til/gång. om den under i/i"dgarara11de
femårsperiod varit .föremdl .för sddan
ombyggnad eller sådan 1H'dskrirni11g
som avses i punkt 3 sista styckl'I.
Skattskyldig. som genom an', testameme eller bodelning i anledning ar
andra makens död jörvän•ar fastighet
äger, sdvida fastigheten enligt .föregående stycke lllgör omsättningstil(~ång i
den skattsJ..yldiges rörelse, såsom intäkt av rörelse upptaga skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde och
fastighetens skattemässiga restvärde
vid tidpunkten .för förvärvet (avskattning). A vskattningjär dock icke ske om
den skattskyldige vid tidpunkten för
.fån•ärvet bedriver byggnadsrörelse.
tomtrörelse eller handel med.fastigheter.
Avskattning enligt föregående stycke
skall ske senast under det beskattningsår då arvskifte ägt rum eller under det därpå följande året. Sedan avskattning skett anses fastigheten icke
utgöra omsäuningstillgång i rörelse.
Avyttrar den skattskyldige fastigheten
skall denna vid tillämpning av 35 och
36 .{~\· anses .förvärvad genom köp .för
marknadsvärdet det år då avskattningen skedde.

till 28

~

In Till intäkt av rörelse hänföras samtliga intäkter i penningar eller varor,
som influtit i rörelsen. Detta innebär, att intäkten skall vara av sådan beskaffenhet, att den normalt är att räkna med och ingår såsom ett led i
den förvärvsverksamhet, varom fråga är. Hit räknas alltså inflytande betalning för varor eller produkter, som den skattskyldige för i handel eller
tillverkar, och gäller detta även för det fall, att rörelseidkaren vid överlåtelse
av rörelsen till annan låter i överlåtelsen ingå befintliga varor eller produkter.
Denna överlåtelse utgör då så att säga den sista affårshändelsen i hans rörelse.
Däremot räknas icke hit sådan intäkt, som till den skattskyldige kan inflyta
vid sidan av rörelsen eller utanför vad som normalt är att anse såsom drift~7

Senaste lydelse 1973:26.
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inkomst, såsom exempelvis vid avyttring av personlig lösegendom eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedda fastigheter eller andra tillgångar angående för sådant bruk avsedda maskiner och andra inventarier så ock
patentrlitter och liknande tidsbegränsade rättigheter ävensom hyresrätter och
rlittigheter av goodwills natur, se dock andra och tredje styckena här nedan.
Den intäkt. som erhålles genom en dylik, oberoende av rörelsen verkställd
avyttring, skall tagas i betraktande vid inkomstberäkningen för förvärvskällan tillfällig förvärvsverksamhet och bedömas efter de för denna förvärvskälla stadgade grunder. Såsom skattepliktig intäkt räknas icke statligt
avgångsvederlag i form av engångsbelopp till renskötselutövare i samband
med att han upphör med sin renskötsel.
Till intiikt av rörelse hänfcircs int~ikt vid avyttring av för stadigvarande
bruk avsedda maskiner och andra inventarier samt därmed vid beräkning
av värdeminskningsavdrag likstiillda tillgångar (jfr punkterna 7 och 16 av
anvisningarna till 29 n Till intäkt av rörelse hänföres iiven intiikt vid avyttring av patcntriitl eller liknande tidsbegränsad rättighet. Detsamma gäller
intäkt vid avyttring av hyresrätt och av varumärke, firmanamn eller annan
rättighet av goodwills natur. Om berlikning i vissa fall av intäkt vid överlåtelse av fartyg och luftfartyg rn. m. finnas bestämmelser i 2 *förordningen
(1966: 172) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avskrivning på köpekontrakt som avser fartyg m. m.
Skattskyldig. som driver tomtrörelse, byggnadsrörelse eller handel med
fastigheter, skall såsom intlikt av rörelsen upptaga vad som influtit vid försäljning av sådan fastighet eller del därav. oberoende av sättet för fastighetens
förvärvande och tiden för innehavet, varefter frågan om och i vad mån
nettointäkt uppstått genom försäljningen kommer att bero på resultatet av
rörelsen i dess helhet under beskattningsåret. Därvid iakttages utöver vad
som gäller enligt anvisningarna till 27 ~ följande. Om fastighet, som utgör
lagertillgång i tomtrörelse. byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, förvärvats innan rörelsen påbörjats. beräknas fastighetens värde vid tiden för
rörelsens påbörjande på samma sätt som vid beräkning av realisationsvinst
enligt punkterna I och 2 av anvisningarna till 36 ~. Detta värde utgör
fastighetens uppräknade ingångsvärde i rörelsen även vid senare års taxeeringar. Om en skattskyldig. som bedriver eller tidigare bedrivit rörelse,
avyttrar fastighet eller del av fastighet som han for stadigvarande bruk använt
i rörelsen, skall den del av försäljningssumman som belöper på sådana till
fastigheten hörande tillgångar. vilka vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföras eller hänförts till maskiner och andra inventarier (jfr punkterna 7 och 16 av anvisni.ngarna till 29 ~), upptagas såsom intäkt av rörelse,
varemot återstående delen av försäljningssumman skall upptagas såsom intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet, i den mån de i 35 § angivna förutsättningarna för skattepliktig realisationsvinst föreligga.

Utsk!flar svenskt aktieboiag <'llcr
svensk ekonomisk .fi.irening til(r:ång på
annat sätt än genom såda11.fi1sio11 som
avses i 28 .\1· 3 mom. och skulle rid 1·11

Har avdrag yrkats för värdemimkning ai- byggnad, som utgör omsättningstillgång iforsäkringsrörelse, byggnadsriirelse. tomtrörelse eller rörelse
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försä(ining ar tillgången köpeskillingen
ha rnrit skattepliktig i jörl'ärvskällan,
anses bolaget eller .föreningen ha åtl{iutit skattepliktiy, inkomst som om tillgången sålts. Som köpeskilling gäller
därvid tillgångens rerkliga värde 1'id
11tsk(fmi11ge11.

avseende handel med.fastigheter, skall
ett mot avdraget svarande belopp i·id
samma års taxering upptagas som intäkt av rörel5e.

till 29

*

3. Kostnaden ./Or anskaffande av
maskiner och andra.för stadigmrande
bruk avsedda inventarier avdrages i regel genom årliga rärdeminskningsavdrag. Aro tillgdngar, rarom nu är.fråga
underkastade hastig ./Orbrukning, vilket vanligen kan anses vara fallet när
de beräknas haiia en varaktighetstid av
högst tre dr, må dock under anskaffningsåret m·dragas hela kostnaden för
deras anskajfande.
Avdrag får jämväl ske ./Or värdeminskning, som patenträtt och liknande tidsbegränsad rättighet undNgått
på grund m• minskning ai• giltighetstiden. Det är hän•id utan be~i•delse om
rörelseidkaren /<in·än•at rättigheten
.för att utnyttja den vid tillverkning som
han bedriver eller om han tillgodogör
sig rättigheten genom att överldta utnyt(iandet av denna till annan. Genom
värdeminskningsavdrag avdrages också kostnad för anskaffning av hyresrätt
och av varumärke, .firmanamn eller
annan rättighet m· goodwills natur.
Har.fåmansföretag anskaJ7åt inventarier, som uteslutande eller så gott
som llfeslutande äro avsedda./Or./Oretagsledares eller honom närstående
persons privata bmk, får avdrag som
här avses ej åt11iutas. Avdrag som nu
sagts/år-oavsett om den skattskyldige
är ett .tämans.företag eller ej - icke
heller åtr1iwas om anskaffningen avser
tillgång av privat karaktär i•ilken helt
saknar anknytning till den skattsk}•ldiges egentl(f{a ./On•än·sverksamhet. Av-
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dragsrä!f .frjreliggl'T dock i fråga om
kons(/öremål, rars anskaffningskostnad framstår som skälig med hänsyn
rill de11 av den skatrs/.:ylti(f!e bedrivna
verksamheten.
Har jämans(öretag anskaJTat personbil, som uppenbarligen är hänförlig
till en (fvrare prisklass än vad som
framstår som motiverat med hänsyn
till j(iretagets verksamhet, får avdrag
som i .första stycket sägs åtrUuras endast för den del ar anskaflhingskostnaden som mot.1w1rar kosrnadenför en
till verkmmlwtrn anpassad bil.
Avyttrar skatts/...yldig egendom, för
vilken avdragsräll enl(i;t rrei(ie stycket
icke /öre/egal. skall eve11111el/ beskatrning på grund av m}·trringen ske enligt
bestämmelserna i 35 och 36 ff. Vad
nu sagts äger motsvarande tillämpning
på sådan del av personbil.for vilken arclragsrätr enl(i;r .flärde s~vcket icke Jiire!egat.
Såsom anska[fningsvärde for tillgång som ai·ses i denna punkt skall anses, dd tillgången ./<JtTärvats genom
köp eller brre eller därmed jän1/örl(f!.I
fång. den rerkliga kostnaden .fiir dess
a11ska.tra11de och. d<i rill,f!,ången annorledes övergårr till rörelsen. d<'ss allmänna saluvärde vid riden .för övergången. Dock skall iakrtagas.fii{jande.
Har till,f!,ång i samband med.fiin•än· av
den rörelse. rari den nyt(ias crhå/lir.1·
annorledes ä11 genom köp el/N byte eller därmedjämjörligtfång. skall. där ej
särskilda omständ(r;l1e1er till amwt.friranleda. såsom anska.Or1ings1·iirde för
til/.f!.ången anses der belopp som /...varstår i bcskarmingsavscende om·skrivl't
,liir iil'erl<itarc11, fiirsdrirt c:i vidjiin•än·
al' riire/se11 på grund av an· eller tcsramcnre srämpelp/ikr beräknats c:frer
lägre belopp. i 1•ilker fall det belopp
c:fier rilkei stämpelplikt sålunda beräknats skall anses såsom anskqf(
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ningsvärde. Skulle dl't i något fall heJinnas, att den ska11skyld(l!.<' <'llN någon. som står honom nära. vidtagit åtgärd .för arr dl'n skattskyldige skall
kunna til~l!,odoriikna sig <'Il högre anska.tfningwärd<' än som synes riml(l!.1,
och kan det antagas afl detta ske11far
att åt någon m· d('m bereda obehörig
förmån i beska11ni11gsavscende. skall
anskq/fningsvärdet i skälig mån jämkas.
Har skattskyldig beträffande under
beska11ningsåre1 anska{lade til~r.:ångar
tidigare åtnjulil i punkt 2 ar an\'isningarna ti/141 § oniförmält al'<lrag på 1·iirdet al' riittighet ti!l lel'erans av 1ilfgångar enlig! ej /id/gjorda köpekot11rakt,
skall såsom anskajfningsvärde anses
den verkliga kos1naden minskad med
det tidigare jämlik! nyssnämnda stadgaJ1(/e å111j11tna avdraget. Vad nu sagts
skall äga motsmrande tillämpning om
im•f'slering~(ond i enlighe1 med vad.för
sådan fondfinnes s1adgat tagi1s i anspråk.tör avskrivning m· under beskallningsåret anskaffade tillgångar.
Avdrag /ör arskrirning på här i/i·ågavarande tillgångar må .för det beska11ningsår under vi/kel rörelsen påbörjats åtnj111as med högs! tre11io procent .för år räknat av anska/fi1ingsvärdet på sådana under beskat1ningsåre1
anskq{lade 1i/lgångar, vilka \'id utgången av beskattningsåret for(/arande !il/hörde rörelsen. Skillnaden mellan anska/fningsvärdet och det belopp
varmed avdrag å111jutits utgör det skattemässiga restvärdet. För annat beska11ningsår än nu sagts./iir avdrag åtriiutas med högst trel/io procent av
summan av det ska11emässiga resrvärdet vid utgången al' närmast föregående beskattningsår och anskq/fi1ings1•ärdet på sådana under det löpande
beskallningsåret anskajJ'ade ril!gångar. vilka ~·id utgången av beska1111ings-
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året for(/'arande tillhr)rdc rrJrclscn.
Vad sålunda stadgars skall gälla O(/\'se!I när undN visst bcskat111i11gsdr tillgdngarna anskq//'ats.
Avdrag enligt ./ÖreKdende szvc/.:e .tär
icke åtnjutas med sd s1or1 belopp all
del ska1temäss(l{a resträrdet kommer
a11 u11ders1iga de1./(jr motsv(11·a11de beska1111i11gsdr i bala11sräk11i11ge11 Uf'p1ag11a värdel av samma 1illgd11gar.
Hava under brska1111i11gsårc1 fil/gångar av nu ifrågavarande slag. som
anskafj'a1sJörr ingången m· samma dr,
avyllrals eller hal'a c~rlika 1illgtl11gar
gålt /iirlorade därrid Jiir sisl11iim11da
/äl/.Jih:1·äkri11gsc1:1ä1111i11g m'fillms. 111d
särskilt avdrag.f(jr avskrirni11g dmjulas
med belopp 11101srnral/{/c de11 i a11led11i11g ar m}'ltringen eller/iirsäkri11g~tiil
let uppkomna illläkten. Därest skm1skrld(I{ erhållit avdrag i enlighel med
bcstä111111clserna i della s1ycke, skall
1111derlagc1 tiir beräkning av avdrag en/fi;l d11011dc· s1yckc1.fas1sliillas till mo1.warande lägre helnr1r1.
Oaktal rnd oran siadgas må avdrag
medgiras .tiir arskril'11i11g med belorp
som er/imlrasjiir alt dl'l skallemässiga
res1värdet ickf" skall iit'ff.S1ff.{a ansk(l/(
ningwärdet pd sa1111liga nu iti·ågararande li/(l{ångar, vilka n'd 11t/!,d11ge11 al'
beska1111i11gsåret .tim/ärande rill/Jörde
rörelsen, sedan pd de11a rärdc m•räknats en beräknad årlig al'skril'ning m·
(iugo procenr. Visar skartskyldig atr
nämnda rillgångars rerkliga värde 1111derstiger även sdlunda beräknar rärde, må avdrag medgivas .iiim1·äl för
hära\' beri11gady11crligarc arskrirning.
Avdrag enlig! de Ila s(rckefdr me(ff!,iras
endasr under .tiimrsä1111i11g art den
skallskyldigc hafi ordnad bok/iiring,
som al'slurats med res111lmräk11i11g uch
balansräkning, samt all der skarrcmässiga resirärdet överenss1ämmcr
med del i balansräkningen.fiir morwa-
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rande beskattningsår upptagna rärdrt
på samma tillgångar.
Då til(1tångar, som a11ska//(11s under
beskallningsåret, arrttras. ,liirlnras eller såsom för rörelsen obrukbara utranr.eras under samma år. md avdrag
åt11j11tas .fijr anskatfi1i11gsvärde1 eller
oarskriren del däral'. Med m:rttring
likställes det fall. a111illgå11g 111tagf's ur
rörelsen.for att tillforas annan rörelse.
som wgör särskild Jiirvärvskäl!a. eller
.mr att nyttjas .for annm ändamål . ..I 11
betorp. som erhålles vid myttring av
til(1tång. i sin helhet skall uppragas såso111 intäkr a\' riirelse, däro111 stadgas i
punkt I andra stycket m· anrisningama
rill 18 f
/far skattskyldig, i annat än ijr)rsta
stycket andra meningen angil'et fall.
under visst heskattningsåryrkat ardrag
/iir hela kosrnaden .för anskq/fände m·
rillgång . .vnn m·scs i denna p11nk1. skall
ett belopp 11101s1·a1w1de sj1111io procent
härav upptagas såsom i111äk1 i .törvän·skällan .för beska11ni11gsåret. Avdrag/ör sis111ämnda belopp må dtniuras enligt särskild plan med (iugo rrocrnt/ör år räknat .
.4 ngående awlrag .för necf5kril'ning
av rärdet på rättigheter till leverans ar
maskiner och andra .för sradigmrande
bruk avsedda invenrarier enligt e.J.fi1llgjorda köpekonrrakt stadgas i punkt 1
ar a!11'isningama till 41 f

7. 28 Kostnaden för anskaffande av byggnad, vilken är avsedd för anv~indning i ägarens rörelse, avdrages genom ärliga värdeminskningsavdrag
enligt föreskrifterna i denna punkt. Är fråga om rent tillfälliga byggnader,
avsedda att användas endast ett fåtal är. får dock byggnadskostnaden i sin
helhet avdragas för det är då anskaffningen ägt rum.
I byggnads anskaffningsviirde inräknas ej värdet av sådana delar och tillbehör, som Uro avsedda att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseändamål. även om deras värde ingår i det vid fastighetstaxeringen faststiillda byggnadsvärdet.
I enlighet hiirmed inriiknas ej i värdet av industribyggnad värdet av till2H

Senaste lydelse 1975:259.

Prop. 1980/81:68
Nuvarande

~vdelse

27
Föreslagl'n

~vdelse

gångar avsedda för den industriella driften såsom maskiner. anordningar
för godstransport som t. ex. räls, traversbanor och hissar, behållare. stHllningar för lagring e. cl. samt ej heller värdet av anordningar för användningen
av dessa tillgångar som t. ex. särskilda fundament. I byggnadens värde inräknas vidare ej värdet av ledningar för vatten, avlopp m. m .• avsedda att
direkt tjiina den industriella driften. eller värdet av speciella värmeanläggningar. ventilations:rnordningar eller särskilda skorstenar för avledande av
gaser och annat som alstras vid produktionen. I värdet av byggnad som
är avsedd för affärsändamål inriiknas exempelvis ej värdet av hyllor. diskar
eller annan hutiksinredning. rnlltrappor m. m. Tjänstgör konstrnktion. för
vilken byggnadsviirde fastställts vid fastighetstaxeringen, i sin helhet eller
till viss del som maskin eller redskap. så~om kan vara fallet med oljecisterner
och siloanhiggningar, anses värdet av sådan konstruktion ej ingå i byggnadens värde.
I fråga om tillgångar. vilkas värde
I fråga om tillgångar, vilkas värde
enligt andra och tredje styckena ej enligt andra och tredje styckena ej
inräknas i byggnadens värde. ti!Himinräknas i byggnadens värde, tillämpas i stiillct de föreskrifter som enligt
pas i stället de föreskrifter som enligt
punktl'rna 3 och 4 gälla för beräkning punkt 3 gälla för beriikning av viirav viirdeminskningsavdrag m. m.
deminskningsavdrag m. m. for maför maskiner och andra inventarier skiner och andra inventarier i röreli rörelse.
se.
Av punkt 16 tjiirde stycket framgår, alt viirdct av vissa till marken hörande
anordningar inräknas i anskaffningsviirdet för byggn;\d. även om de icke
ingi1 i byggnadsviirdet.
Värdcminskningsavdrag för byggViirdeminskningsavdrag för byggnad beri:ikm1s på ett anskaffningsvär- nad beräknas på ett anskafTningsvärde, bestiimt enligt de grunder som de, bestämt enligt de grunder som
angivas i punkt 3 b sisra stycket. Har angivas i punkt 3 sjätte stycket. Har
byggnad förvärvats tillsammans byggnad förvärvats tillsammans
med den mark, på vilken den är bemed elen mark. på vilken den är beliigen. anses så stor del av fastighelägen. anses så stor del av fastighetens anskaffningskostnad belöpa på tens anskafTningskostnad belöpa på
byggnaden. som det vid fastighets· byggnaden, som det vid fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvär- taxeringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela tax- det utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Om den återstående de- eringsvärde. Om den återstående delen av anskaffningskostnaden för
len av anskaffningskostnaden för
fastigheten visas mera avsevärt
fastigheten visas mera avsevärt
över- eller understiga ett sbligt
över- eller understiga ett skiiligt
markviirde, får dock det för byggmarkvärde. får dock det för byggnaden bcriiknade viirdet jiimkas. Till
naden beräknade viirdet jämkas. Till
anskatTningsvärdet räknas även de
anskaffningsviirdct riiknas. l/fom i
kostnader för till- eller ombyggnad fall som angives i punkt 10 andra och
som nedlagts efter förvärvet av
trerfie s(vckena, även de kostnader
byggnaden.
f"i.ir till- eller ombyggnad som ned-
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lagts efter for\'iirvet a\' byggnaden.
Avdrag för årlig värdeminskning av byggnad beriiknas enligt
avskrivningsplan till viss procent
av anskaffningsviirdet. Procentsatsen för \·iirdeminskningsavdragel
bestiimmes efter den tid byggnaden anses kunna utnyttjas. Vid
denna bedömning skola beaktas
sådana omst~indigheter
jiirm iil
som att byggnadens ekonomiska
var~1ktighetstid kan antagas kom111~1 att röna inflytande av framtida r~nionaliseringar, föriindringar
med hänsyn till teknikens utveckling, omliiggning av verksamhet och liknande. Är pi'1 grund
av s~irskilda omstiindigheter av
annan art ~in nyss nämnts byggnadens viirde för rörelsen begriinsat till forhilllandevis kort tid,
skall h;insyn tagas ~iven härtill.
Sä kan \·ara fallet exempelvis då
fr<'1ga är om byggnad för utnyttjande av en begriinsad malmfyndighet eller da byggnad. som är
bel;igen på annans grund och
som anviindes i rörelse, vid nyttjanderättens upphörande icke skall lösas av jord~igarcn.

Avdrag för årlig värdeminskning av byggnad beräknas enligt
avskrivningsplan till högst viss
procent av
anskaffningsvärdet.
för värdeminskProcentsatsen
ningsavdragct bestiimmes efter
den tid byggnaden anses kunna
utnyttjas. Vid denna bedömning
skola beaktas j;imviil sådana omständigheter som att byggnadens
ekonomiska varaktighetstid kan
antagas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar,
föriindringar med h~insyn till teknikens utveckling, omläggning
av verksamhet och liknande. .\r
på grund av särskilda omstiindigheter av annan art än nyss
nämnts byggnadens värde för rörelsen begriinsat till förhällandevis
kon tid, skall hänsyn tagas iiven
hiinill. Så kan vara fallet exempelvis då fråga ~ir om byggnad
för utnyttjande av en begriinsad
malmfyndighet eller då byggnad,
som är bcliigen på annans grund
och som anviindcs i rörelse. vid
nyttjandcriittcns upphiirande icke
skall Jijsas av jordägarcn. liar
5kamkyldig/iir rissr beskattningsår yrkar avdrag med lägre belopp än md
som högsr kunnm mc</.l{e.1· rnligr arskri\'l/ingsplancn. .tär han

rilfi.:odo-

räk11a sig del reslerande al'dragel
genom ursrräckning i e('/imlerl~i.: 111d11
ar m·skrivningsriden e/;er den antagna
varakrighersridens slllf.

Skattskyldig får
fråga om
byggnad. som är avsedd att användas i hans rörelse. göra avdrag inom avskrivningsplanen utom for årliga värdeminskningsavdrag - med l 0 procent av de'n
pä pl~men upptagna kostnaden for
ny-. till- eller ombyggnad. Avdra-

Skattskyldig får i fråga om
byggnad. som iir avsedd att anviindas i hans rörelse, göra avdrag inom avskrivningsplanen utom för årliga värclcminskningsavdrag - med 10 procent av den
på planen upptagna kostnaden för
ny-, till- eller ombyggnad. Avdra-
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get .fördelas med 2 procent under

get medges med högst 2 procent
årligen räknat från och med det
år då b,iggnaden eller den till- eller

vart och el/ av de fem första beska11ningsåren räknat från och med det
år då kostnaden nedlagts. Överlåtes
byggnaden inom denna tidrymd får

den nye ägaren på motsvarande sätt
tillgodoräkna sig de avdrag som återstå får överlåtaren.

ombyggda delen av byggnaden upp.förts eller tagits i bruk. Överlåtes

byggnaden, får den nye ägaren på
motsvarande sätt tillgodoräkna sig
de avdrag som återstå för överlåtaren.

Utrangeras eller nedrives i rörelse använd byggnad. får avdrag ske för
vad som återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet. i den mån detta belopp
överstiger vad som influtit vid avyttring av byggnadsmaterialier o. dyl. i
samband med utrangeringen eller rivningen.
10. 29 I anslutning till vad som enligt anvisningarna till 28 ~ betecknats
såsom intäkt i rörelse. skall så~om dri/Uörlust i denna fårvärvskälla anses
uteblivandet av en intäkt, som normalt bort inflyta i rörelsen. Detta innebär,
att intäktens uteblivande skall vara av sådan beskaffenhet, att det i den
fcirviirvsverksamhet, varom fråga är, kan räknas med eventuellt uppkommande förlust i stället för vinst samt att flirlusten alltså ingår såsom Cl!
led i förvärvsverksamheten. Hit räknas alltså exempelvis till följd av köpares
insolvens utebliven betalning för varor eller produkter, som den skattskyldige fört i handel eller tillverkat, prisfall under inköps- eller tillverkningspris,
förstöring eller försämring av varulager, tillverkningar, lager av råvaror och
förbrukningsartiklar eller dyl., utebliven återbetalning av lån, som skattskyldig i av honom driven penningrörelse utlämnat på förfalskade lånehandlingar m. m. dyl. I dylika fall är skattskyldig berättigad att i beskattningsavseende göra nödig nedskrivning å varulagrets värde eller erforderlig
avskrivning å utestående fordringar eller vidtaga därmed jämförlig åtgärd
för minskande av sin eljest skattepliktiga inkomst. Oiiremot räknas icke
hit förlust. som skattskyldig kan hava lidit vid sidan av vad som normalt
ingår såsom ett led i förvärvsverksamheten. således i regel icke genom borgensförbindelse eller genom prisfall å eller förstöring genom brand eller
olyckshändelse av fastighet. som användes för stadigvarande bruk i rörelsen.
Den förlust, som föranledes av en dylik. oberoende av rörelsen uppkommen
skada, iir all anse såsom kapitalförlust.
Har byggnad. som anl'änds i rörrlse, skadats genom brand eller liknande
olyckshändelse skall - utan hinder av
vad som sagts i .fiircgdende stycke den därigenom uprkomna jiirlusien.
vad gäller beräkning av byggnadens
a11skqf/;1i11gsvärde, behandlas som
dri/i/ör/ust om och i den mån kostnad
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.för all återställa byggnade11 bestril!s
med ersii1111i11g på gn111d il\' sk(l(/efiirsiikring. I ·ad 1111 011/iins skall äga 111otsrcJra11de tillii111r11i11g om ägaren till
de11 skadade hygg11adc11 - eller e11 hono111 11iirståe11dc f.'<'rson - i11om tre år
ji-ån skadl'!il/fiill<"t 11111kq/lär eller pdbörjar all 11/.'p/iira rn 11y b_1gg11acl som
ersä1111i11gj(ir dc11 .,kat!ade.
Oavsel/ hul'lll'ida tiirsäkrin,1!,wrsä!fning utgå/I eller icke .tår jiir/11.\/, so111
cJvws i .fiircgåcndc stycke. heJ1,1111llc1s
som drijifijr/11s1 s1/1·ida kostnaden .Jiir
au dtl'l'.\'fälla h.ri~g11at!e11 i 11n1v1111g/~~1
skick kan anragas 11r1•gJ riff hiig1t 15
procent m• bygg11a,/cm raxcri11g1·1·iird<'
1 id skadeti/(fiillct.
Kostnad .tar projekteri11g c. d. m·
hygg11adl'!' eller a11läggni11gar, 1·ilka iir
ar.1eddafjjr den skamkyldigcs riirelsc .
.fdr - till den eld kosrnaclcn m•ser projekt som enligr e11 l'id heska11ningsdrt'ts
11tgd11g gjord bedömning icke kommer
mr genom/öras - behandlas som drifijorlust. liar pr11jekt till vilket ardrag
en!~~! de11a strcke hii11/iir s~'{ kommit
till u(fiiramle, skall err mor al'ilraget
svarande belopp upptagas såsom intäkf./ör det beskallningsår då byggnaden eller an/ägg11ingen upr/öns eller
tagirs i hmk. Bclopper.tär d andra sidan inräknas i anskq//i1ingsl'iirdet ,liir
hyggnaden eller anläggningen.

Har borgenär beviljat giildenär.
med vilken han är i sådan intressegemenskap som avses i ;:invisningarna till 43 ~.ackord och kan det antagas att ackordet haft sin grund i
intressegemenskapen, såsom n~ir
ingen annan borgenär med fordran
av betydelse lämnat motsvarande
ackord eller gäldenären uppenbarligen icke är på obestånd, äger borgenären rätt till avdrag för avskrivning på sin fordran hos gäldenären
endast som /ör koncernbidrag enligt
43 .11· J mom.

Har borgenär beviljat gäldenär,
med vilken han är i sMan intressegemenskap som avses i anvisningarna till 43 ~,ackord och kan det antag;ts att ackordet haft sin grund i
intressegemenskapen, så~om när
ingen annan borgenär med fordran
av betydelse lämnat motsvarande
ackord eller gäldenären uppenbarligen icke är på obestånd, äger borgenären icke rätt till avdrag för avskrivning på sin fordran hos gäldenären.
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Regeringen kan .förklara att, om
.förlust på aktier eller andelar i svenskt
akriebolag eller svensk ekonomisk.förening el/er utländskt bolag med uppgifi
att driva verk~amhet av väsentlig betydelse .från samhällsekonomisk synpunkt ./famkommer vid G\)'ttring av
aktierna eller andelarna eller vidjöreragets uppliisning, .förlusten skall utgöra ardrugsgill omkostnadjör ägaren m•
aktierna eller andelarna. Detsamma
gäller iji"åga om långivare hetriijf{mde
.tiirl11st på lån eller 1~rlikt som ha11 läm1wr.tiircr aget.
B('src"imm<'lsema ifiiregåcnde styck('{ om )ör/usr äga morwarande tilllämpning på .förlust, som beräknas
skola framkomma. Regeringen bestämmer därvid hur avdraget i det särskildaja/let skall beräknas. Har skattskyldig åt11}llfit avdrag, som al'ses i detta stycke. skall avdraget frånräknas
m·dragsgili Jiirlusr. som sedermera
uppkommer vid avyttring av aktierna
ellN a11delama ellff rid 1111p/iisning av
företager. Uppkom11wr vinsr genom att
aktiema eller a11delama m:vrrras cl/I'/"
genom atl tillskjwet kapital åter/as,
skall vinsren upptagas som skmrepliktig intäkr av rörelse hos den som hqti
l'illSlell.

till 35 ~
I. 3 I Avyttras jordbrulqfastighet
I. Avyttras fastighet skall, såviel/erfastighN. som ingått i den skart- da viss del av vederlaget utgör
s/...yldiges rörelse. skall, såvida viss intäkt av jordbruksfastighet, andel av vederlaget enligt punkt 4 nan fastighet eller rörelse, denna
av an\'isningarna till 21 f eller punkr 1 del av vederlaget icke medräknas
av anl'isningarna till 28 § utgör in- vid beräkning av realisationsvinst.
täkt av jordbruksfastighet eller rörelse, denna del av vederlaget
icke medräknas vid beräkning av
realisationsvinst.
.11
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till 36
2.a. 32 Skall vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av fastighet vederlaget för
viss del av fastigheten upptagas
som intäkt av jordbruksfastighet
el)er rörelse (jfr punkt I av anvisningarna till 35 ~) får i omkostnadsbeloppet icke inräknas
kostnad som hiinför sig till sådan
del av fastigheten och som vid
inkomsttaxeringen behandlats enligt reglerna för maskiner och.
andra inventarier.

~rdelse

~

2. a. Skall vid beräkning av
realisationsvinst pli grund av avyttring av fastighet vederlaget för
viss del av fastigheten upptagas
som int~ikt av jordbruksfastighet,
annan fastighet eller rörelse (jfr
punkt 1 av anvisningarna till
35 ~) får
omkostnadsbeloppet
icke inräknas kostnad som hänför
sig till sådan del av fastigheten
och som vid inkomsttaxeringen
behandlats enligt reglerna för maskiner och andra inventarier.

Som förb~ittringskostnad enligt punkt 1 räknas även kostnad, som under
tid, då intiikt av avyttrad annan fastighet eller i förekommande fall del
diirav beriiknats enligt 24 ~ 2 eller 3 mom., har nedlagts på reparation och
underhåll av fastigheten eller fastighetsdelen, i den män den avyttrade egendomen på grund därav vid avyttringen befunnit sig i bättre skick än vid
förvärvet. Förbättringskostnad, som icke uppförts på avskrivningsplan, och
med förbättringskostnad jämförlig reparations- eller underhållskostnad får
dock inräknas i omkostnadsbeloppet endast för år då de nedlagda kostnaderna uppgått till minst 3 000 kronor.
Kostnad enligt föregående stycke, som uppförts på avskrivningsplan, skall
normalt anses nedlagd det är då kostnaden uppförts på planen. I andra
fall skall sådan kostnad normalt anses nedlagd när faktura eller räkning
erhållits, varav framgår vilket arbete som utförts.
Omkostnadsbeloppet skall minskas med värdeminskningsavdrag, soni belöper på tid före avyttringen av fastigheten, såsom avdrag får värdeminskning
av skog eller annan naturtillgång eller för v~irdeminskning av täckdiken
eller andra markanläggningar Ufr punkt 4 fjärde-sjätte styckena av anvisningarna till 22 ~samt punkt 16 femte och sjätte styckena av anvisningarna
till 29 ~). På samma sätt skall omkostnadsbeloppet minskas med avdrag
för värdeminskning av byggnad m. m. (jfr punkt 3 tredje stycket och punkt
4 tredje stycket av anvisningarna till 22 ~-punkt 2 och punkt 3 andra stycket
a\' anvisningarna till 25 ~ och punkt 16 fjärde stycket av anvisningarna
till 29 ~\,dock icke rör år dil avdraget understigit 3 000 kronor. Omkostnadsbeloppet skall minskas liven med belopp varmed fastigheten avskrivits
i samband med ianspråktagande av investering.sfond e. d.
Vid beriikning av omkostnadsbeloppet skall fastighet, som förvärvats före
år 1952, anses förvärvad den l januari 1952. lngångsvärdet skall därvid
anses utgöra 150 procent av fastighetens taxeringsvärde får är 1952. Hänsyn
skall vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag som belöper
.1~
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på tid fåre år 1952. Dock får det vid förvärvet erlagda vederlaget för fastigheten upptagas som ingångsvärde, om den skattskyldige kan visa att
köpeskillingen överstiger 150 procent av taxeringsvärdet för år 1952. Fanns
taxeringsvärde ej åsatt för år 1952, får motsvarande värde uppskattas med
ledning av taxeringsvärdet för fastighet, i vilken den avyttrade egendomen
ingått, eller närmast därefter åsatta taxeringsvärde.
Har fastighet vid avyttringen innehafts mer än tjugo år tar den skattskyldige vid vinstberäkningen som ingångsvärde upptaga ett belopp motsvarande 150 procent av det taxeringsvärde, som gällde tjugo år före avyttringen. Har taxeringsvärdet åsatts vid fastighetstaxering som verkställts
år 1970 eller senare tar dock som ingångsvärde upptagas endast 133 procent
av taxeringsvärdet. Om ingångsvärdet beräknas med ledning av det taxeringsvärde som gällde tjugo år före avyttringen, skall hänsyn vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare
år än tjugo år före avyttringen. Fanns taxeringsvärde ej åsatt tjugo år före
avyttringen, får motsvarande värde uppskattas på sätt angives i femte stycket
sista meningen.
liar avyttrad fastighet förvärvats genom arv eller testamente eller genom
bodelning i anledning av makes död, tar den skattskyldige, i stället för
köpeskilling eller motsvarande vederlag för fastigheten vid närmast föregående köp, byte eller därmed jämförliga fång eller i stället för ett med
stöd av föregående stycke framräknat värde, som ingångsvärde upptaga 150
procent av fastighetens taxeringsvärde året före det år då dödsfallet inträffade
eller motsvarande i arvsskattehänseende gällande värde, förutsatt att dödsfallet ägt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter år 1970 får dock
som ingångsvärde upptagas endast 133 procent av taxeringsvärdet eller motsvarande i arvsskattehänseende gällande värde. Fanns taxeringsvärde ej åsatt
året före det år då dödsfallet inträffade, får motsvarande värde uppskattas
på siitt som angivcs i femte stycket sista meningen. Har ingångsviirdet upptagits med stöd av bestämmelserna i detta stycke, skall hänsyn vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare
år iin året före dödsåret.
Beräknas ingångsvärdet med ledning av taxeringsvärde skall, såvida viss
del av taxeringsvärdet avser egendom som i kostnadshänseende hånforts
till maskiner och andra inventarier i jordbruk eller rörelse (jfr punkt I av
anvisningarna till 35 S), taxeringsvärdet reduceras med den del därav som
kan anses belöpa på egendom av nyss angivet slag. Sådan reducering skall
dock icke göras om mindre än 25 procent av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten belöper på egendom, som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier.
Skall taxeringsvärdet reduceras enligt föregående stycke iakttages följande.
Har taxeringsvärdet åsatts tidigare än vid 1975 års fastighetstaxering, skall
taxeringsviirdet reduceras med så stor del därav som vederlaget för egendom.
som vid beriikning av viirdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och
andra inventarier, utgör av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten.
Vad nu sagts gLiller iiven om taxeringsvärdet å'iatts år 1975 eller senare,
3 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. B
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dock alt vid beräkningen skall bortses från den del av vederlaget vid avyttringen som belöper på egendom som enligt 5 ~ 5 mom. iir undantagen
från skatteplikt. Kan den skattskyldige visa att den andel av taxeringsvärdet
som kan anses belöpa på egendom, som vid beriikning av v~irdeminsk
ningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier, iir mindre iin den
andel av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten som k<ll1 anses belöpa
på egendom av nu angivet slag, får dock taxeringsvärdet reduceras på grundval av förhållandena vid fastighetstaxeringen.
Det för fastigheten gällande ingångsvärdet - antingen detta utgör köpeskillingen vid förviirvet, taxeringsvärdet tjugo år före avyttringen, taxeringsvärdet för år 1952 eller taxeringsviirdet året före dödsfallet eller motsvarande värde - liksom de förbättrings- eller därmed jämförliga reparationsoch underhållskostnader, får vilka avdrag får ske och de värdeminskningsavdrag m. m., vilka skola minska omkostnadsbeloppet, skola omriiknas till
de belopp, vartill de skulle ha uppgått efter det allmänna prisläget under
det år då avyttringen skedde.
Omräkningen sker med ledning av en indexserie, grundad på konsumentprisindex. Riksskatteverket fastställer årligen omriikningstalen.
Har avyttring av fastighet omfattat byggnad, som i huvudsak är avsedd
att användas för bostadsändamål och som vid avyttringstillfallet varit eller
bort vara åsatt ett taxerat byggnadsvärde av Wgst I0 000 kronor, avdrages
ytterligare ett belopp av 3 000 kronor för varje påbörjat kalenderår före taxeringsåret som bostadsbyggnaden under innehavstiden funnits på fastigheten.
Om det taxerade byggnadsvärdet icke uppgått eller bort uppgå till .] 0 000
kronor. avdrages 3 000 kronor for varje påbörjat kalenderår under innchavstiden som byggnaden utnyttjats till stadigvarande bostad: Avdrag medgives
icke för tidigare år än år 1952. Finnes på fastigheten mer iin en bostadsbyggnad beräknas nu avsett avdrag endast för fastighetens huvudbyggnad. Sker
vinstberäkningen med utgångspunkt från taxeringsvärde\ tjugo år före avyttringen enligt sjätte stycket ovan eller från taxeringsvärdet året före dödsfallet enligt sjunde stycket ovan eller motsvarande vjrden. får avdrag enligt
detta stycke ej ske för tidigare år iin tjugo år före avyttringen eller året
före dödsfallet. Om bostadsbyggnad rivits eller förstörts genom brand eller
liknande. skall avdrag enligt detta stycke 'medgivas även för tid då denna
byggnad funnits på fastigheten, om den skattskyldige inom ett år igångsatt
arbete med att uppföra ersättningsbyggnad. Om en bostadsbyggnad under
mer än ett år tagits i anspråk huvudsaklig.en för annat ~indamål ön bostadsändamål medgives avdrag enligt dettii stycke endast för tid då byggnaden därefter åter utnyttjats huvudsakligen for bostadslindamål.
Vinstberäkning på grund av avyttring av del av fastighet skall grundas
på förhållandena på den avyttrade fastighetsdelen. Om den skattskyldige
så önskar skall dock så stor del av det för hela fastigheten ber~iknade omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag rn. m. - anses belöpa på den avyttrade delen som vederlaget för
fastighetsdelen utgör av fastighetens hela värde vid avyttringstillfallet. Om
den avyttrade delen avser en eller ett fåtal \omter avsedda att bebyggas
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med bostadshus och vederlaget iir mindre än lO procent av fastighetens
taxeringsviirde, får vidare ingångsvärdet på den avyttrade fastighetsdelen
utan särskild utredning beräknas till I krona per kvadratmeter, dock ej
till högre belopp iin köpeskillingen.
Vad i de två första meningarna av föregående stycke föreskrivits gäller
i till:impliga delar iiven vid marköverföring enligt fastighctsbildningslagen

(1970:988).
Har den skattskyldige erhållit sådan engångsersiittning som avses i punkt
4 andra stycket av anvisningarna till 35 S, skall så stor del av det för hela
fastigheten bcriiknade omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat
med viirdeminskningsavdrag m. m. - anses belöpa på den del av fastigheten
som ersiittningcn avser. som engångsersättningen utgör av fastighetens hela
värde vid tiden för upplåtelsen eller inskränkningen i förfoganderätten.
Har den skaltskyldige under innehavsliden 1n'}'ltmt del 1n· fästighel skall
hänsyn tagas hiirtill vid beräkning av det omkostnadsbelopp som får avdragas
vid vinstberiikningen i anledning av avyttring av återstoden av fastigheten.
Kan utredning icke förebringas om den andel av omkostn~1dsbeloppet i fOrekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag 111. 111. - för fastigheten. som belöpt på den avyttrade fastighetsdelen. skall denna andel
anses ha motsvarat hälften av erhållen ersättning för fastighetsdelen .. Andelen skall dock i intet fall anses överstiga omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med viirdeminskningsavdrag m. m. - för hela fastigheten omedelbart före avyttringen av fastighetsdelcn.
Vad i föregående stycke föreskrivits äger motsv.arande tillämpning om
den skattskyldige under innehavstiden erhållit engångsersättning som avses
i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 35 ~. Har den skattskyldige
under innehavstiden avstått från mark genom marköverföring enligt fastighctsbildningslagen ( 1970:988). skall omkostnadsbeloppet på återstoden av
fastigheten anses ha minskat med så stor del av omkostnadsbeloppet fcir
den tidigare avstådda marken som crsiittningen i pengar utgjort av det totala
vederlaget för marken.
Beräknas omkostnadsbeloppet vid den slutliga avyttringen med ledning
av ett taxeringsvärde som åsatts efter det att delavyttringen, markupplåtelsen
eller marköverföringen rn. m. iigt rum, äro bestä.mmelserna i. de två föregående styckena icke tillämpliga.
Kostnad för förbättringsarbete eller därmed jämförligt reparations- och
underhållsarbete, för vilket ersättning på grund av skadefårsäkring utgått,
beaktas icke vid beräkning av realisationsvinst i vidare mån ~in kostnaden
överstigit ersättningen. Har ersiittning på grund av skadeförsäkring uppburits
med större belopp än det som gått åt tö~ skadans avhjälpande gäller följande.
Fastighetens ingångsvärde, uppräknat enligt tionde stycket till tiden för skadetillfallet. minskas med skillnaden mellan ersättningen och kostnaden för
skadans avhjälpande. För tid efter skadetillfället ligger återstoden av det
uppräknade ingångsvärdet till grund fcir uppräkning enligt tionde stycket.
Avyttrar delägare i fåmansföretag eller honom närstående person fastighet
till företaget får vid vinstberäkningen fastighetens ingångsvärde icke be-
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räknas på grundval av taxeringsvärde enligt sjätte och sjunde styckena. Ej
heller får omräkning göras enligt tionde stycket eller tilliigg göras enligt
tolfte stycket. Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna
i detta stycke om det kan antagas att avyttringen skett av organisatoriska
eller andra synnerliga skäl. Mot beslut av riksskatteverket i sådan fråga
får talan icke föras.
till 41

I. 35 Inkomst av jordbruksfastig-

~

het eller rörelse skall beräknas
enligt bokföringsmässiga grunder.

I. Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beräknas
enligt bokföringsmässiga grunder.

Hänsyn skall därför tagas till inoch utgående lager av varor, däri
inbegripet djur, råmaterial, heloch halvfabrikat m. m., samt till
fordringar och skulder. Som värde av ingående lager, fordringar
och skulder skall därvid upptagas
värdet av närmast föregående beskauningsårs utgående lager.fordringar och skulder. Bestämmelserna i
41
om lager få i varvsrörelse
tillfönpas även i fråga om skepp
eller skeppsbygge, på vilket den
skattskyldige utfört eller avser att
utföra arbete i icke oväsentlig
omfattning, utan hinder av att
den skattskyldige avyttrat skeppet
eller bygget. Vad nu föreskrivits
gäller dock endast intill dess
skeppet eller skeppsbygget levererats till förvärvaren. Vad som avses med skepp framgår av_ sjölagen (1891:35 s.l).

Hänsyn skall därför tagas till inoch utgående lager av varor, däri
inbegripet djur. råmaterial, heloch halvfabrikat m. m., samt till
pågående arbeten, fordringar och
skulder. Som värde av ingående
lager, pågående arbeten, fordringar
och skulder skall därvid upptagas
viirdet av dessa poster enligt balansräkningen vid utgången av närmas1järegående beskattningsår. Best~immcl
serna i 41 ~ om lager få i varvsriirclse
tilliimpas även i fråga om skepp eller
skeppsbygge. på vilket den skattskyldige utfört eller avser att utföra
arbete i icke oväsentlig omfattning.
utan hinder av att den skattskyldige
avyttrat skeppet eller bygget. Vad nu
föreskrivits gäller dock endast intill
dess skeppet eller skeppsbygget levererats till förvärvaren. Vad som
avses med skepp framgår av sjölagen
(1891:35 s. 1).

*

För skattskyldig, som haft ordnad bokföring, skall beräkningen av inkomst
ske på grundval av hans bokföring med iakttagande av följande.
Därest vinstresultatet påverkats därav, att bland intäkter upptagits sådana
intiikter, vilka icke skola beskattas såsom inkomst, eller utslutits intäkt.
som skolat medräknas, eller bland utgifterna avförts sådana poster, får vilka
vid inkomstberäkningen avdrag icke får ske, skall företagas erforderlig justering av det bokföringsmässiga vinstresultatet till överenstämmelsc med
en inkomstberäkning enligt de i denna lag stadgade grunder.
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Den i räkenskaperna gjorda
värdesättningen å tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning (lager) skall vid inkomstberäkningen godtagas, därest denna viirdesättning icke står
strid med vad nedan sägs.
Lagret vid beskattningsårets utgång får icke upptagas till lägre
belopp iin fvrtio procent av lagrets
anskaffningsvärde eller, om återanskaffningSl'ärdet på balansdagen är
liigre, sistnämnda värde. i förekommande fall efter avdrag för inkurans.
Dock fi!r laga av djur på jordbruksfastighet eller i renskötselrörelse icke
upptagas till lägre belopp än fyrtio
procent m· de l'ärden som riksskatteverket fastställer för olika slag ai· djur
i skilda åldersgrupper på grundval av
genomsnittsprisema på dessa djurs/ag under en period m· tolv mtlnader
närmast före den I oktober beskattningsåret. Om sådant värde icke
fastställts, t. ex. i fråga om särskilt
dyrbara m·elsdjur, får djuret upptagas lägst till fvrtio procent av allmänna salu1·ärde1.
Därcsr 1·ärcler d lagrer. heräknat till
anska(lirings- eller återanskq[!i1ingsrärdN och i .f(irckommamle fall e.fier
avdrag jiir inkurans. uppgår till lägre
helopf' ii11 som motsmrar mnlcltalet
cl\' rärdcna å lagren rid utgången al' de
1r1i närmas! .flircg(icnde heskattningscJren (iii111/iircfo'drc11). 111å lagret rid
heskarr11i11gsårers urgång i stället upplagas rill lägst crr hclopp motwarande
.fiirsrnä11111da värde å derra lager e./ier
m·drag med sextio pmcctll ar sagda
mcdelralwärde. Dän·itl skola såsom
l'iirde11 tl lagren ric/ jiin1frjrc/seårens
urg1Jng /ram uppragirs a11ska/Jhinf{sviirde11a rller. därest åtrranskqffi1ingsrärdcna å balansdagarna ifråga mrit
lägre. sist11iim11da 1·ärtlen. i.fiirekom-
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i strid med vad nedan i drnna
punkt eller i punkterna 2 och 3 sägs.
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mandc fall 1~/ier avdrag för inkurans.
I jfåga om <fiur på jordbruk:c/asrigher
eller i renskörselrörclse. gäller dock all
l'ärder ar <fiuren skall harn upptagirs
till.fiilla det rärde som rik.sskattevcrker
fasrsrällr enl(r.r.töregående s(rcke eller
ril/Jii/la allmänna saluvärdet. Föreligger sådanr fall att se.nio procenr av
nyssnämnda medeltalsvärde överstiger
1·ärdet m· lagrer vid beskatmingsårets
urgång, må avdrag årnjurasjämväl.för
det översi{j11ra11de beloppet, därest en
häremot svarande avsättning i räkenskaperna gjorts till lagerreg/eringskonto. Då avdrag .för sådan avsätlning
medgivits, skall avsättningen återföras
till beskallning nästföljande beskattningsår, därvid frågan om avdrag for
förnyad avsällning till dylikt konto får
prövas enligt bestämmelserna ovan.
Ingå i lagret råvaror eller stapelvaror,
må lagret av sådana varor eller del
därav upptagas till lägst sjutlio procent
av värdet å tillgångarna ifråga beräknat efter lägsta marknadspris under
beskattningsåret eller under något av
de närmast föregående nio beskattningsåren. Därest sist angivna grund
for värdering av varulagret eller del
därav tillämpats, skall vad ovan sägs
om värdering med hänsyn tagen till
medeltalet G\' värdena å lagren vid urgången av de två närmast jöregående
beskattningsåren icke gälla.
Utan avseende å vad.förut stadgats
angående den lägsta värdesättning å
'lagret, som vid inkomstberäkningen
kan godtagas, må det lägre värde å
lagret godtagas som skattskyldig med
hänsyn till föreliggande risk.för priefall
visar vara påkallat.
Vad i femte och sjätte styckena här
ovan sägs angående det lägsta värde å
skattskyldigs varulager, som må vid inkomstberäkningen godtagas, har icke
avseende å penningsförvaltande före-
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tags ochförsäkning~företags placeringar al' jön·altade medel i aktier, obligationN, lånefordringar m. m. eller å
skattskyldigs lager av fastigheter och
liknande tillgångar beträffande vilka
en sådan värdesättning finnes icke
vara godtagbar. llärdet å lager av nu
avsedda til(v,ångar skall upptagas till
vad som med hänsyn till risk.för.förlust,
pri!jfall m. m. framstår såsom skäligt.
Förvän1as aktie i svenskt aktiebolag
av skartskylcitg, som driver bank- eller
annan penningrörelse eller .försäkringsrörelse, eller av annan skattskyldig, jör vilken aktien utgör varulagertil/gång, och är det icke uppenbart att
den skatts/..yldige därigenom erhåller
tillgdng 01' verkligt och särskilt värde
.för honom med hänsyn till hans rörelse. må slidan nedgång i aktiens värde
svm beror på wde/ning till den skatts/..yldige ar medel, vilka vid förvärvet
jimnos hos det wdelande bolaget och
icke motsvara tills/qllfet belopp, ej föranleda all aktien vid inkomstberäkningen jiir den skattskyldige upptages
till lägre belopp än som motsvarar hans
anskq//i1ingskostnad jör aktien. Har
'denna, innan stldan utdelning skett.
u11ptagits till lägre belopp än den skmtskyld(l!,es anskaj/i1ingskostnad, må ak1ie11 l'id utgången m· det heskattningsdr, rarunder utdelningen äger rum,
icke upptagas till lägre belopp än aktiens värde i beskattningshänseende
vicl ingången av samma år med tillägg
av ett belopp. som motwarar skilfnadrn mellan den skattskyld(l!,CS anskaffningskostnad jör aktien och nämnda
1·ärde. dock hiigst av det utdelade be/oppet .. Sker utdelning utan att det värdetör aktien. som ligger till grund.för·
beräkningen ar den skattsfyldiges inkoms1. påverkas och medjbr detra atr
den skaflskyld("e eficr Öl'erldtefse av
akrirn dler upplösning ar bolaget re-
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do\'isarjörlusr. skall däriti"ån avräknas
der belopp som mor.warar 11tdelningen.
Urdelning som arses i de11a s(rcke anses i.försra hand gälla andra medel än
såda11a wm morsvara ril/s/.;iurer belopp. Vad som sägs om akrie i delta
s(vcke äger morsvarande rilliimpning
på a11del i ekonomisk jiirrning. Afe< 1
rills/.;jurer belopp avses därvid inberald
insats.
A \'f/rag j(ir inkurans md icke medgims med sriirre belopp än \'{/d den
ska11skyldige enligt vid -~iä/l'deklaratio
nen .filgad 11tred11ing \'isar svara mor
den konsraterade l'iirdenedgången å
lagrer å balansdagcn. Oakrar vad nu
sagts må dock ardrag .tör inkurans
medgirns medji'm procent av det lägsra urm· lagrers anskaffnings- och åreranskaJfningsrärden. däresr della ej
framstår såsom uppenbart OJJåkallat.
eller med der högre pmccnllal därar
som riksskallercrker kan havaj(jr lagrcn inom l'issa branscher eller hos vissa
grupper av ska11skyltliga angil'ir.
Vid besriimmandet av lagrets a11skqf.li1ingsvärde skall sd anses som am
de lagertil~i:ångar. 1•ilka kwtrlf~ga i lagrer rid beskauningsdrers urgång, äro
de senasre ar den skattskyldig<' anskq/{ade eller al' honom rillrerkade.
Fiir ril~~ångar. som den ska11skyldige
/ramsrällr eller bearberar. skola sdsom
anskqffilingsvärdr anses dirrkra ti/l1·erkn ingskosr nader (ma terialkosr nader och arberslönl'f) iikade med e11 rilllägg som morsrarar vad som av dr? indirekra rillrerkningskosrnadema skäligen heliiJJN å nu ifråga\'{/rande rillgångar. däm'd hänsyn dock icke behö1·er ragas rill ränra å eger kapital.
Nedskrivning av värde! å rätrigherer
ri/l levcrans av /agerri/lgdngar enlig! ~i
fullgjorda köpekonrrakr må godkännas cndasr i den mån dr?t risas. all inkiipspriserför fil/gångar av samma slag
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å batansdage11 underst('.!;er det kontraherade priser. eller de1 giire.s sa11nolikr.
atr clrlik1 pri.~{all kommer arr inrräJla
in11a11 tillgå11garna levereras eller ar
den skarrskyldige i <J/Örändrat ellerjbriidlm skick.försäljas. Bcrrii/kmt/(' 1·iirde1 å rärr(-..:herer till le1•erans m· maskiner och a11dra jör srad(«;\'(/rande bruk
avsedda i11\'enrarier enligt (i.fiilf'<!,iorda
kiipekonrrakr må nedskrivning m· l'ärcler därå gndkännas e11das1 i den mån
den skarrskyldige risar. arr inkiip.1prisc1
.fbr rilfr;å11r:ar al' samma slag cJ hala11sdagcn undcrs1(1:_cr der komraheradc
pn:~et, etter der giires sa11nolik1. atr 1zrlikt pri.~fall kommer att inträjlG innan
tillgångarna levereras.

Vad här är stadgat gäller särskilt då fråga är om bestämmandet av det
år. varunder en inkomst skall anses hava åtnjutits eller en utgift skall anses
hava ägt rum. I sistnämnda avseende gäller alltså. att inkomst skall anses
hava åtnjutits under det år, då densamma enligt allmänt vedertagen köpmannased eller enligt vad som bctrUffande jordbruk iir allmänt brukligt
bör i räkenskaperna uppföras så~om inkomstpost. liven om den iinnu icke
av den skattskyldige uppburits i kontanta penningar eller eljest kommit
honom tillhanda t. ex. i form av levererade varor. fullgjorda prestationer
eller på annat härmed jUmförligt sätt. Vad sålunda giiller i fråga om inkomstposterna har motsvarande tilnimpning i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem eller liknande ersättning från fåmansföretag till företiigsledare eller honom närstående person får dock åtnjutas först under det år
då utbetalning skett. I fråga om tiden för inkomst- och utgiftspostcrs upptagande enligt bokföringsmUssiga grunder tilWmpas i allmänhet det förfaringssättet, att fordringar uppföras såsom inkomst under det år. då de uppkomma. och att ränteintäkter hänföras till inkomsten för det år, på vilket
de belöpa. i bUgge fallen oberoende av huruvida de verkligen influtit under
nUmnda år eller icke. Å andra sidan lärer det vara vedertaget. att försk~ttsvis
influtna räntor. som till större eller mindre det belöpa å ett kommande
år, till denna del bokföringsmässigt hiinföras till det .sistnämnda årets inkomst.
Vid tillämpning av .föregående
s(rcke skall iakttagas hl. a. att skattskyldig skall - ären om.fakturering icke
skclf - sdsom jimlran rcdorisa l'ärdct
ar myttrade raror sål'ida dessa 1·id heskatt11ingsårers utgång !cvererals till
den nye ägaren.
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Har den skaflskyldiges taxering blivit fbr låg till.följd av all värdet av varulager. kundf(Jrdringar. pågående arbeten eller liknande tillgdngar upptagits med för lågt belopp i balansräkningen eller tillfii{jd av af/ avdrag.för
leverantiirssk11lder eller för framtida
garantiurgi/ier eller liknande skulder
och reser\'eringar medgirits med .fbr
hiigr belopp, skall. såvida yrkande om
rärref5e av fe/er icke framställ1s inom
den ordinarie besvärs/iden.felet rä11as
så snart ske kan vid raxeringen jör senare beskatrningsår. Rä11e/se får jbr
vissr beskarrningsår dock icke översriga
der belopp \'armed rillgång eller skuld.
som nyss sagrs. uppragirs medfelak1igt
belopp i 111gåe11de balansräkningenfiir
närmasr jiiregående beskarrningsår.

Har avverkningsrätt till skog upplåtits mot betalning, som skall erläggas
under loppet av flera år, må såsom intäkt för varje år upptagas den del
av köpeskillingen. som under samma år influtit. Avdrag för minskning
i ingående virkesförråd m. m., vartill upplåtaren kan vara berättigad, fördelas
därvid på de särskilda åren i förhållande till den under varje år influtna
likviden.
Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldiges på
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, såsom inkomst för ett år
beskattat vinst, som enligt de vid bokföringen tillämpade grunderna först
ett senare år framkommer såsom bokföringsmässig vinst. skall vid inkomstberäkningen för det följande år, då vinsten i bokföringen kommer
till synes, det sistnämnda årets i bokföringen redovisade vinstresultat med
hänsyn härtill justeras på sådant sätt, att den redan beskattade vinsten icke
för det året ånyo tages till beskattning.
Motsvarande gäller för det fall, att beskattningsmyndighet ansett förlust.
av beskaffenhet att avdrag därför får ske, icke böra beaktas vid inkomstberäkningen för det år, under vilket den kommit till synes i räkenskaperna.
eller beskattningsmyndighet eljest något år frångått den skattskyldiges bokföring i avseende, som kan hava inflytande på följande års inkomstberäkning.

3. Vad i p11nk1 2 andra. 1redje och
femte sryckena här ovan sägs angående det lägsra värde på ska11skyldigs mmlager, som må 1•id inkomsrberäkningen godragas, har icke avseende på
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penningförval1ande .taretags och jörplaceringar arfi>rmltade medel i ak1ier, obligationer, lån('.fiJrdringar m. m. eller på ska11skyldigs lager av .fas1ighe1er och liknande
til(r;ångar. I ärdet ar lager ar rärdepapper och liknande tillgångar skall
upptagas till md som med hänsyn till
riskfiirf/jr/ust. prisf(i// m. m. framstår
som skäligt. dock all, såvill gäller annan än bank. .försäkring.~företag,
.fondkommissionär eller do11erbolag till
investme111fiiretag. /agn'/ icke.tär upptagas 1ill lägre rärdt' ön del /ägsw av
marknadsrärdet på balansdagen eller
anskatfi1ingsrärdet.
Förviilvas aktie i srenskt ak1iebo/ag
av skallskyldig, som driver bank- eller
annan penningrörelse eller .försäkringsröre/se, eller av annan skalls/...}'ldig . .tör vilken aktien 111giir mrulagertil(~ång. och är det icke uppenbar! all
den ska11s/...yldige därigenom erhåller
tillgång al' verkligt och särskilt värde
.för honom med hänsyn till hans rörelse, må sådan nedgång i aktiens värde
som beror på utdelning till den skalls/...)•ldige av medel, vilka 1•id förvärvet
.fimnos hos det utdelande bolaget och
icke mots1•ara tillskjutet belopp, ej.föranleda all aktien vid inkomstberäkningen .för den skallskyldige upptages
till lägre belopp än som mot.warar hans
anskq(fi1ingskostnad .för aktien. Har
denna, innan sådan utdelning skell.
upptagits till lägre belopp än den skattskyldiges anskq(filingskos111ad, må aktien vid 111gånge11 av det beska1111ingsår, 1·arunder utdelningen äger rum,
icke upplagas till lägre belopp ä11 aktiem värde i heskattningshänseende
vid ingången av samma år med tillägg
av c11 belopp, som motsvarar skillnaden mcl/an den skamky/diges anskqff~
ningskostnad .tiir aktien och nämnda
värde. dock högst ar det utdelade besäkring~fiirerags
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lopp<'I. Sker utdelning wan all det l'ärdeför aktien. som ligger till grund.för
beräkningen al' den ska11s/...yldiges inkomst. pål'erkas och 111<.'(l/br della all
den ska11skyldige etier överlåtelse ar
aktien eller upplösning av bolaget redorisar/firlust, skall däri/i"ån al'räknas
der belopp som motsvarar utdelningen.
Urdrlning som avses i dr11a srycke anses i.forsla hand gälla andra medel än
sådana som morsvara til/skjuter belopp. I 'ad som sägs om akrir i de11a
sryckr äger morsvarandr tillämpning
på andrl i ekonomisk förening. Mrd
tillskjuret belopp avses därvid inherald
insats.
Fast("lwrcr. som urgiira lagerrillgång i hyggnad5ri)relsf'. romrrörf'lse.
handel med fastighf'IN eller försäkringsriirelse,får ickf' upptagas till lägre
l'ärde än det lägsra ar å11ioff'm procrnt
ar summan ar.f{isrighrremas amkafl~
ningsrärden rller summan arjåsr(ghetemas beräknade skall('fnässiga rest\'ärden. Der hNäknade skallemässiga
rcsrriirder .fiir en jasrigher urgör skillnaden mellan anskaffninr,svärder och
summan m· de l'ärdf'minskningsal'drag
som den skallskyldige enligr JJ. 25 och
]9 .1'.1' under imwhavsriden hade k1111nar d111/11ra l'id inkomsrheriikningcn/iir
.tä.1·1("here11 i.fi"åga.
I ·id rillämpning m· jÖrl'gåendl'
srycke beräknas a11ska)fi1i11gsrärde cnligr dl' gnmdf'r som angivas i punkr 3
~färre styck er av anrisningama ril! 29 11.
Besriimmelsen i tredje styckf'I iiger
11101.1-rarande rillämp11i11g vid l'ärderi11g
ar/ä.1·11j!,herer som innehal'as m· sddanr
/äsrighcrs/iin·alrande
ha11de!1·holag
.mm m•ses i p1111k1 3 .~jätte srrckcr av
am·imingama ril/ J 7 .11. Il ar 11edsk1'il'11ing icke ske11 i hande/<;bolagcrs räkenskaper äge1: delägare i ha11de/<;holage1 skrim ned värdet av sin andel i
motsl'arandc mån. Arvllrar delägare i
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~vdelse

handelsbolag andel i bolage/, skall på
delägaren belöpande nedskril'ning m·
jäsrigher årcr/öras rill beskarrning hos
denne.
I 'isar ska11s/...yldig, som bedrirer
b_1'g,,11;nacf<;rördse. 10111rröre/~·e eller
handel med .fastigheter. arr dcr sammanlagda rärdet av de i rärelsen ingående .fi1srigherema är lägre än vad
som/ö/ier m· trnlie-/emre s~1·ckenajår
jast(«herema wgas upp rill dena lägre
rärde.
lforr rill al'drag .f(ir nedskrirning ar
jästighcr. \'ärdepapper och liknande
rilfi;ångar. som 111gör lagerril/gångar i
rörelse. .föreligger e11ilas1 om den
skarrskyldige haji ordnad bokföring,
som avslutas med resulrarräkning och
balansräkning, och om morsrnrunde
nedskril'ning ske// i bok/öringen.
Har skarrskyldig. som bcdrirer
byi;gnadsrörelse. romrriirelse eller
handel med fästigherer. dragir sig arr
11wn crsiirrning !Il/Öra arbere på en av
honom m:r11rad jäs1~1;hc1. får avdrag
åtniwas med belopp som i räkenskaperna .tör beskattningsårer avsa/Is för
räckande ar 111/äsrelsen. Öl'crsrigcr avsär111i11gc11 llf'f'Cllbar/(11;e11 de beräknade kosrnadema på grund av utfästelsen. skall arclragct ned1·ättas i mo1srara11de mdn. A 1·draget ~kall åte(liiras ri// hcs/.:atlfling näsr/ö/jande beskattningsd1"
I 'id beräkning a1· l'iirde av pdgående
arbete skall. sål'itt gäller arbete som
111/öres till jäst pris. bestämmelserna
nedan i tionde - trettonde s(vckena tilllämpas. ldr arbete som 111/iires på löpande räkning gäller bestämmelserna
i tlurtoncle s(rcker. Sist11änmda bestämmelser jär - oavse11 om arbetet
utföres till jäst pris eller på /iipande
räkning - tillämpas jämväl av .f.•sisk
person som driver sin rcrksamhet uwn
biträde ar/lera än 11·d årsanställda och
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Nul'Grande (vdelse
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~rdelse

i rnrs rörelse den drliga bruttoomsä/fningsswnman 11nden1iger 200 000
kronor.
Såsom l'ärde ar pågående arbete i
byggnads- eller anläggningsrörelse
ska{{ upptagas fägsl ett hefopp motsvarande åtfiotem procenr m· de vid beskartningsårets wgång nedfagda direkra kostnaderna al'secnde de arbeten
som vid nämnda ridpunkt ännu icke är
.färdigställda. I fråga om annan verksamhet än nu sagrs skall såsom värde
m· pågående arbete upptagas lägst etr
belopp motsvarande samtliga vid beskarrningsårers utgång nedlagda direkta kosrnader avseende de arbeten som
vid nämnda tidpunkt ännu icke ärfärdigsrällda. Från sisrnämnda värdefår
ardrag åtnjuras med högsr f(} 000 kronor, dock icke med högre belopp än
som warar mot de direkra kostnaderna. Har den skalfskyldige uppburit ersätrning jor arbete, som avses i derra
stycke, skall beloppet icke redovisas
som intäkt lllan som en skuld till den
.för vars räkning arbeter u(/Örs.
Ar värdet av pågående arbere i
byggnads- eller anläggningsrörelse vid
urgången av beska1111ingsåre1 fägre än
det genomsnirrliga l'ärdet av på!(ående
arbercn vid wgången av de Tl'å närmas! .fiiregdende beskarrningsdren,
äga de i punkt 2.f{'mte stycket angil'na
grwulema.fijr l'ärderingen morsvarande rillämpning.
Ncdskril'lling enlig! tionde eller elfie
sryckct Jdr icke ske jör pågående arberen som den skarrs/...yldige u(/or .for
närstående /iircrags räkning.
/\an den skarrskyldige göra sannolik! arr vi:irdCI m· pågående arbeten undersriger crr rörde. som beräknars enlig! riondc- ro{/i<' s(rckena,jär der lägre rän1e godragas som den skatrskyldige med hänsyn rill .fiireliggande risk
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~wlelse

Föreslagen lydelse
Jör .förlust eller pris/al/ visar l'ara påkallat.
Pågående arbete som u(/örs på löpande räkning skall icke redovisas som
tillgång. f stället skall såsom intäkt redm•isas summan al' de belopp avseende arbetet som den skatts/...yldige under
beskattningsåret .fakwreral eller - sål'ida den skatts/..yldige i mer än obetydlig on1fa11ning underlåtit att jakwrera
belopp som enligt god redovisningssed
hade kunnat .faktureras - summan av
de belopp som skäl~~en kunde ha.fakwrerats.

Denna lag tr~il.kr i kran tv.1 vcLkur efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den har utklirnrnit l'r:in tryd;ct i Svensk fori"attningssarnling, Ol.'.h till:impas
första g;1ngcn p<I bcskattning.-;:)r frir vilket l:ixering i forsla instans sker år
198 l. l.Xirvid skall dnck iakttag<t.' ti.iljande.

2. De nya he-;t~irnrnel.;;crna i punkt J tredje·-femte styckena av anvisningarna till 29 ~ tiiJ;irnpas endast p;\ inventarier som anskaffats under beskattnings{1r 11ir vilk,~t t:\xerin~ i !i'rsta instans sker tir 1981 .::!ler senare.
3. De nya bl·sU111n1elscrn:1 i punkt 10 andra och tredje styckena av anvisning:1rna till ~q ~ 1il!:i111p:1'> endast p:) skada som uppkommit under beskattnings~lr f(\r vilket t<1xcring i tiirsta instans sker (ir 1981 eller senare.
4. De nya bcsl~imrnclscrna i punkt 3 fi.\rsta styl.'.kel av anvisningarna till
4t ~ tillii111p<1s 1~1rsta g:i11gen p,1 hcskattnings{1r for vilket taxering i första
insuns sker ;1r I 9X2.
5. Har skattskyldig med stöd <I\' punkt 3 av anvisningarna till 25 ~enligt
dess ~ildre lydelse åtnjut il ~mlrag för viircleminskning av byggnad, som vid
ingången av det heskattningsftr fiir vilket taxering i första instans sker år
1981 utgiir lagerti llgf111g i lwggnadsriiretse. tomtriiretse, handel med fastigheter etler forS:ikringsrörclse. iigcr den skattskrldige återfora sålunda åtnjutna
avdrag till beskattning \'id I <l8 l <ks eller senare års taxeringar. De till be~kattning återforda helllppen skall upptagas som inUikt av rörelse (jfr punkt
1 sista stycket av anvisningarna till 28 ~l. Intill dess samtliga tidigare åtnjutna
värdeminskningsavdrag :lterforts tilt beskattning får, vid tillämpning av
punkt 3 tredje stycket av anYisningarna till 41 ~-fastigheterna icke upptagas
till Higre v~irde ~in åt t infrm procc>nt av summan av fastigheternas anskaffningsvärdcn.
6. Har tomt. som ingt1i i tomtrörelse enligt punkt 2 <1ndra styL·ket av
anvisningarna till 27 ~-i h1.1kslut till ledning för taxering fa 1980 dlcr tidigare

48

Prop. 1980/81 :68
N 111·arandc

~rddse

Föreslagen

~vde/se

i\r upptagih till l'.ig1-.:~ ,-~ink :in :11~~.l-.:illningsv~irdr:t. ~igcr den skattskyldige
scn~1-:t \id I 'I~ 2 i\rs t.t\c·•:i 11 }_::!il h,".;katt ning :·ncrl<"ira <.k hel upp v:1rmcd tomten
-;alumL! ill'(hkriv!1_,_ i Lir :'11c.:1 !;_·1ring skett 'k:tll vinst vid :1\·yuring av t<l!lllen
- utan hinder''' bc,Lirnn1c"'·-'1:1.1 i _-;j;il1e -;1yl·kct ;i\' njmnda am·isningspunkt
:in~·> i krntc rn:h .;;junde styd;c-na :1v anvisningsptrnkk11 i,·~c ·::i., •._., '''Pi i:·,>;·:ni,1 :1\ r;_irt>l~L' uun :;om realisationsvinst.

- i ikn 1w;tr:;. 1-.nin~ s1lil1

J.(j
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2 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:6231

Härigenom föreskrives att - - - - - - - - - - taxeringslagen ( 1956:623)
skall ha nedan angivna lydelse.
Fön-slagen lydelse

Nuvarande lydelse

25 a ~
Har vid inkomstberäkningen avHar vid inkomstbcr~ikningcn avdrag gjorts för kostnader för repre- drag gjorts för kostnader för representation och liknande ändamål skall
scnt<ttion skall vid självdeklaration
vid själ\'Clcklaration fogas uppgift
fogas uppgift enligt fastställt formuenligt fasts@lt formuliir ut visande
fo utvisande huru kostnaderna fördela ~ig på följande huvudgrupper:
huru kostnaderna fördela sig på följande huvudgrupper:
I) kostnader för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter o. dyl.
i samband med affårsförhandlingar och liknande, med angivande av huru
mycket av kostnaderna, som belöper å representation utövad i den skattskyldiges eller hos honom anställds hem,
21 kostnader som vid lJ sägs i samband med jubileum för företaget. invigning av anläggning för verksamheten. stapelavlöpning och jämförliga
händelser. med angivande av huru mycket av kostnaderna som belöper
å representation utövad i den skattskyldiges eller hos honom anställds hem,
31 kostnader i form av underhåll, hyra. löner m. m. avseende fastighet,
vaning och inventarier, som helt eller huvudsakligen nyttjas för representationsiindamål och liknande,
4) kns/nader.fijr represemarion gen1emo1 ans1ällda i samband med persona(kster. informationsmö1e11 o. dyl.
och.för annan till personalrård hän/örlig represenlation.
5) kostnader för gåvor, som icke
äro att hänföra till reklam och som
icke upptagits såsom löneförmån å
kontrolluppgift.
6) utgivna representationsersättningar och representationsbidrag,
med angivande av huru mycket härav som upptagits å kontrolluppgift,
samt
7J övriga representationskostnader.

4) kostnader för gåvor. som icke
äro att hänföra till reklam och som
icke upptagits såsom löneförmån i
kontrolluppgift.
5) utgivna representationsersättningar och rcpresentationsbidrag,
med angivande av huru mycket härav som upptagits i kontrolluppgift,
samt
6) övriga representationskostnader.

Har vid inkomstberäkningen avdrag
gjorts för kosmader gentemot de an4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 68. Bil. B
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511

Fiir<'slagen

~vdelse

~vdelse

ställda i samband med persona(/ester,
i11formationsmiiten vch liknande händelser skall vid -~iälvdeklarationen jiJgas 11ppgi/i om dessa kostnader enligt
faststäl/1 jimn11lär.

6H

*

Omriikning av inkomst på grund av 43 I mom. kommunalskattdagcn
eller taxering till kommunal inkomstskatt på grund av 57 ~ 3 mom. samma
lag må icke verkställas av taxeringsnämnd. Anser nämnden att sådan åtgärd
bör vidtagas skall skriftlig anmälan hiirom göras hos skattechefen. Denne
iiger göra framställning i frågan hos länsskattcrätten. I förekommande fall
skall han överlämna anmlilan till allmänna ombudet för mellankommunala
mål för frarnstiillning hos den mellankommunala skatterätten och samtidigt
underiitta skattechefen i annat län. där den skattskyldige taxerats till kommunal inkomstskatt.
Om handliiggning av framställning enligt första stycket och om fullfoljd
av talan mot beslut i sådan fråga skall i tillämpliga delar gälla vad som
är stadgat om besvär rörande taxering.
Kan en iji·ågasa/f ändring av f(]xeringen helt eller dell'is bor(fal/a genom
atl den.ska11skyldige i en/ighel med bcs1ä111melserna i 41 _,1· 1reqjc s(rckel
kv11111111nals"ka11elagen
(J 928:3 70)
11ppriillar el/ ändra! bvks/111 . .tär laxcringsnämnden, om yrkande fra111s1älles därom, åsä11a den skalfsk}·ld(-se
f(]Xering i enlighet med del ändrade
boks/111e1 lllan hinder al' all delfa icke
fas1s1ä/!1s vid 1idpunk1en.för taxeringsnämndens bes/ur rörande den skalfskyldiges taxering. Är en ändring av
bokslu1er förenad med synnerlig vlägenhel jör den skatfskyldige jär 1a.xeringsnämnden 1•idare, om det kan antagas all del ifrågasalfa fe/e1 kommer
alf rälfas genom boks/111e1fiir niistjöljande beska.11ningsår, åsät1a den
skattskyldige taxering uran hänsynstagande 1ill felet i j/"dga.
Har taxeringsnämndC'n meddela!
beslut med stöd ai•.föregående s~rcke.
skall skri/U(f{ anmälan göras till skattechefen.
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Nuvarande (rdelse

Fiireslage11 (vde/se

102
Har fastighets taxeringsviirdc legat till grund för inkomsttaxering eller förmögenhetstaxering och sker
genom beslut av regeringsr:ittcn,
kammarrätt eller fastighetstaxeringsrätt sådan ändring beträffande
fastighetstaxeringen att inkomsttaxeringen eller förmögenhetstaxeringcn bör bestämmas till annat belopp än som skett, må besvär med
yrkande om härav föranledd ändring i taxeringen för inkomst eller
förmögenhet anföras av den skattskyldige, taxeringsintendent och. såvitt angår taxering till kommunal inkomstskatt. vederbörande kommun.

~4

1 mo m . Har fastighets taxeringsvärde legat till grund for inkomsttaxering eller förmögenhetstaxering och sker genom beslut av
regeringsrätten, kammarriitt eller
fastighetstaxeringsrätt sådan iindring betriiffandc fastighetstaxeringen
att inkomsttaxeringen eller förmögenhetstaxeringen bör bestämmas
till annat belopp iin som skett. må
besvär med yrkande om hiirav föranledd ~indring i taxeringen för inkomst eller förmögenhet anföras av
den skattskyldige, taxcringsintendent och, såvitt angår taxering till
kommunal inkomstskatt. vederbörande kommun.

Besvären skola anföras av skattskyldig eller kommun inom sex månader
och :.iv taxeringsintendent inom ått:.i månader från den dag. då beslutet
rörande fastighetstaxeringen meddelades.
Besvär enligt denna paragrq( må
ej företagas till avgörande, förrän
laga kraftägande beslut rörande fastighetstaxeringen före Iigger.

Besvär enligt detta moment må ej
företagas till avgörande. förrän laga
kraftägande beslut rörande fastighetstaxeringen föreligger.
J mo m. HarskattsAJi/dig taxerats
.för sådan intäkt som avses i punkt J
trellonde srycker m• anvisningarna ril/
29 .\1 kommunalskatte/agen (1928:3 70)
och har han på grund därav vid senare
års taxeringar åt11iutit a~·drag i den
ordning som .föreskrives i samma
s~rcke. må jijr der fall att den
skarrskyldige grnom beslw av regeringsrätren, kammarrätt eller skatterärr bl:timnits icke skolat ta.-.::eras för
intäkten iji"åga. bewär med yrkande
om härav .fÖra11/edd ändring av
taxeringarna .for de senare åren
m1/öras av 1axeringsintendenren och,
så1•itt avser taxeringen till kommunal
inkomstskatt, vederbörande kommun.

4

Scnaqe lydelse 1973: 1106.
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Fiircslagen

~rdelse

Besvären skola w1/öras av kommun
inom sex månader och av taxeringsintende111 inom å11a månader från den
dag. då beslut enligtjöregående stycke
meddelades.
Besvär enligt de11a moment må ej
.företagas till argörande, ./Örrän beslllf
enligt första stycket 1wmi1 laga kraft.
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Bilaga 3
Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Beskattning
av företag (SOU 1977:86 och 87)
Inledning
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av bokföringsnämnden (BFN), riksförsäkringsvcrket. bankinspektionen, f~irsäkringsinspektio
nen. riksrevisionsvcrket, riksskatteverket, allmänna ombudet för mellankommunala mål (AO), arbetsmarknadsstyrclsen, riksbanken, kammarrätterna i Stockholm och Göteborg, samtliga länsstyrelser, Centralorganisationen SACO/SR, Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR), Föreningen
Sveriges praktiserande arkitekter (SPA), HSB:s riksförbund, Konstnärliga
och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (J5LYS). Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Kooperativa förbundet (KF), Landsorganisationen
i Sverige (LO), Landstingsförbundet, Lantbrukarnas riksförbund (LRF),
Sportstugefrämjandet. Styrelsen för teknisk utveckling (STU), Svensk
industriförening, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska bankföreningen, Svenska byggnadsentreprenörföreningen (SBEF), Svenska företagares riksförbund. Svenska försäkringsbolags riksförbund, Svenska handelskammarförbundet, Svenska kommunförbundet. Svenska konsultföreningen, Svenska organisationskonsulters förening (SOK), Svenska rcvisorsamfundet (SRS), Svenska sparbanksföreningen. Svenska uppfinnareföreningen. Sveriges advokatsamfund, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges
fiskares riksförbund, Sveriges föreningsbankers förbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO) och Familjeföretagens förening. Sveriges häradsallmänningsförbund, Sveriges industriförbund. Sveriges köpmannaförbund. Sveriges redareförcning. Sveriges
redovisningskonsulters förbund, Sveriges rcklambyråförbund, Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund (TOR). Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Triidgitrdsnäringens riksförbund. Sk..tvelser har även
inkommit frän delegationen för företagens uppgiftslämnande (DEFU),
statens kulturdel, Sveriges jordägarcförbund. Sveriges hotell- och restaurangförbund och några ytterligare organisationer samt ett antal företag.
Länsstyrelsen i Stockholms län har till sitt yttrande fogat ett yttrande från
lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi. Länsstyrelsen i Kalmar län
har till sitt yttrande fogat yttranden från LO-distriktet i sydöstra Sverige,
Kalmar läns handelskammare, Lantbrukarnas länsförbund i södra resp.
norra Kalmar och Kalmar hins landsting. Länsstyrelsen i Gotlands län har till
sitt yttrande fogat ett yttrande friin lokala skattemyndigheten i Visby fögderi.
Uinsstyrelsen i Malmiihus län har till sitt yttrande fogat ett yttrande från
Skånes handclskarnmare. Länsstyrelsen i Västerbottens län har bifogat ett
yttrande friln Viisterbottens handelskammare. LRF och Sveriges föreningsbankers förbund åberopar utlMandc av Lantbrukarnas skattedelegation. LO
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har till sitt yttrande fogat yttranden fri\n Svenska byggnadsarbetareförbundet. Svenska kommunalarbctarcförbundet och Svenska triiindustriarbetareförbundct. SAF, Svenska bankförcningen, Svenska försäkringsbolags riks~
förbund, Svenska handclskammarförbundet, Sveriges grossistförbund. Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund samt Sveriges redareförening hänvisar till yttrande av Näringslivets skattedelegation. l-liirjiimtc har
Svenska bankförcningen, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Sveriges
grossistförbund och Sveriges redareförening inkommit med egna yttranden.
Sveriges fiskares riksförbund har till sitt yttrande fogat ett uttalande av
Svenska västkustfiskarnas eentralförbunds årskongress 1978. SHIO och
Familjeföretagens förening hänvisar jämte sitt eget yttrande till en bifogad
rapport från SHIO:s skattekommitic 1977.
l följande sammanställning redovisas i princip endast yttranden över de
delar av företagsskatteheredningens het.änkande som tas upp i de remitterade förslagen. Sammanställningen ansluter i huvudsak till dispositionen av
den allmänna motiveringen i lagrådsremissen. I varje huvudrubrik hänvisas
till det avsnitt i hetänkand~t där resp. fråg;1 behandlas.

2.1 Maskiner och andra inventarier (11.31

2. 1. I ln ventariebegreppet
Beredningen föreslår en regel om att avdrag enligt i1iventariereglerna inte
får ske för anskaffning av tillgångar av privat karaktär som helt saknar
anknytning till den skattskyldiges egentliga förvärvsverksamhet. Utformningen av den föreslagna bestämmelsen kritiseras av länsstyrelserna i Uppsala
och Kristiamtads län.

Länsstyrelsen i Uppsala län:
Beträffande anvisningarna till 29 § KL föreslår beredningen i punkt 3,
tredje stycket, att avdrag inte får åtnjutas om anskaffningen avser tillgång av
privat karaktär vilken helt saknar anknytning till den skattskyldigas egentliga
förvärvsverksamhet. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte regeln utformats
alltför kategoriskt och kan föranleda att avdrag skall medges för till exempel
den totala anskaffningskostnaden även om endast en viss, låg anknytning
finns till verksamheten. Detta kan knappast vara beredningens avsikt.
Länsstyrelsen föreslår ett förtydligande i denna punkt.

Länsstyrelsen i Kristianstads län:
Utöver nu gällande regler innebärande att värdeminskningsavdrag vägras
fåmansföretag, som anskaffat inventarier avsedda uteslutande eller så gott
som uteslutande för företagsledares eller honom närstående persons privata
bruk, har beredningen föreslagit en bestämmelse av innebörd, att värdeminskningsavdrag också skall vägras vid anskaffning av· tillgång av privat
karaktär, vilken helt saknar anknytning till den skattskyldiges egentliga
förvärvsverksamhet. Denna senare bestämmelse gäller inte bara fåmansföretag. Kravet att tillgången helt skall sakna anknytning till förvärvsverksam-
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heten medför svåra tillämpningsproblem för beskattningsmyndigheterna.
Bevisläget torde i dessa sammanhang inte sällan vara sådant, att taxeringsmyndigheterna visserligen kan visa att en viss tillg:!ng huvudsakligen eller i
allt väsentligt inköpts för privat bruk. Att mot en skattskyldigs bestridande
visa att en tillgång helt saknar anknytning till förvärvsverksamheten torde
däremot i flertalet fall vara näst intill omöjligt. Den av beredningen
föreslagna lagregeln bör därför skrivas om så att av den framgår, att den är
tillämplig även i sådana fall, där den anskaffade tillgången i allt väsentligt
saknar anknytning till den skattskyldiges förvärvsverksamhet men utnyttjats
i mycket begränsad omfattning i denna verksamhet.

Länsstyrelsen i Kalmar län tar upp frågan om bestämningen av inventariebegreppet från en mer generell utgångspunkt:
Beredningen har inte gjort något försök att definiera inventariebegreppet.
Det är emellertid av utomordentlig betydelse att klara regler ges i KL vad
gäller avgränsningen mellan varulager och inventarier å ena sidan samt
inventarier och korttidsinventarier :'t den andra. Avgränsningen är också
viktig vad gäller avgöranden om investeringsavdrag etc. skall medges. Enligt
nuvarande praxis medges, om särskilt undantag inte finns. investeringsavdrag på sådan egendom som får skrivas av enligt inventariereglerna. Såt. ex.
medges investeringsavdrag på anslutningsavgifter som i vanligt språkbruk
inte betraktas som inventarier.
Närmast som ett undantag från den nyss nämnda regeln om anknytning till
verksamheten föreslår beredningen en regel om att avdragsrätt enligt
inventariereglerna skall föreligga i fråga om lösa konstföremål vars
anskaffningskostnad framstår som skälig med hänsyn till den skattskyldigcs
verksamhet. Vidare bör enligt beredningen värdet av fast anhragta
konstföremål få ingå i avskrivningsunderlaget för byggnad.
Vid remissbehandlingen har förslaget beträffande lösa kon~tföremål
mottagits ganska kritiskt. Det helt övervägande antalet av de remissinstanser
som har yttrat sig i frågan anser att det kommer att bli svårt att dra en gräns
mellan konstföremål som skall behandlas som rörelseinventarier och
konstföremål som har karaktär av kapitalplaecringsohjekt. Några remissinstanser delar beredningens uppfattning att det finns skäl för en ökad
avdragsrätt men anser att denna i så fall bör ges en mer schablonartad
utformning. Andra remissinstanser anser det principiellt betänkligt att införa
en avdragsrätt för tillgångar med bestående värde. Den del av förslaget som
gäller fast anbragta föremål tillstyrks dock allmänt.
Länsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker beredningens förslag under förutsättning att bestämmelserna förses med noggranna tillämpningsanvisningar.
Länsstyrelffn i Södermanlands län anser att beredningens synpunkter på
avdragsrätten är väl avvägda. Enligt länsstyrelsen hör dock den föreslagna
lagtexten kompletteras så att obehöriga utnyttjanden av avdragsrätten
hindras.
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SRS är i huvudsak positiv till förslaget. SRS anför:

SRS tillstyrker beredningens förslag att avdrag för konstverk medges i
enlighet med de regler som gäller för andra tillgångar i rörelse. Enligt
samfundets uppfattning bör dock avdragsrätten vara oberoende av i vilka
lokaler konstverket placerats. Föreligger avdragsrätt enligt de övriga
grunder beredningen föreslår, bör denna rätt gälla även i de fall föremålen
placerats i personalens arbetsrum, i styrelserum, i reprcsentationslokalcr
eller dylikt. Svårbedömbara gränsdragningsfrågor och kontrollproblem
uppkommer vid ett annat förhållande.
Sveriges advokatsamfund framför liknande synpunkter. Statens kulturråd
framhåller kontrollproblemen men tillstyrker i princip förslaget. Rådet
anför:

Sett från kulturpolitisk synpunkt är förslaget väsentligt eftersom det kan få
stimulerande effekt på företagens vilja att införskaffa konstföremål. Detta
kommer dels att vitalisera arbetsmiljön i företagen dels att förbättra
möjligheterna för bildkonstnärcrna att fä sysselsättning och avsättning för
sina alster.
Lantbrukarnas skattedelegation delar inte beredningens grundsyn. Delegationen anför:

Delegationen vill ifrågasätta om man bör skilja mellan olika slag av
konstanskaffningar. All konst bör i princip anses ingå i verksamheten och
därigenom medföra rätt till värdeminskningsavdrag. Stora svårigheter kan
eljest antas uppkomma när det gäller att avgöra om viss konstanskaffning
skall anses ingå i verksamheten eller ej. Delegationen reagerar också mot att
vissa branscher skall tillmätas en särställning gentemot andra branscher. En
bank skall t. ex. kunna göra dyrbarare anskaffningar än ett "vanligt"
rörelsedrivande företag. Att bankerna av hävd utrustat sina lokaler med
dyrbar konst bör inte ge dem en särställning. Det bör också framhållas att
konstanskaffningar många gänger görs för att stödja i bygden verksamma
konstnärer.
Enligt delegationens uppfattning bör en avdragsrätt för alla konstanskaffningar inte leda till missbruk. Om ett företag köper och säljer konst i större
omfattning bli.r de'tta att betrakta som en särskild rörelse. Görs en obehörig
konstanskaffning i ett fåmansföretag drabbas företagsledaren av en sanktionsbeskattning. Tillräckliga korrektiv synes därför finnas mot en alltför vid
tillämpning. Det finns snarare skäl att tala om missbruk om förslaget rörande
kapitalplaeeringsobjekt genomförs. Delegationen finner det omotiverat att
företag efter en femårig innehavstid skall kunna sälja konst skattefritt.
SHIO, Familjeföretagens förening och Niiri11gsli1'Cls skattedelegation anser
att konstföremäl med lågt marknadsvärde bör få omkostnadsföras.
SHIO och Familjeföretagens förening:

Vi konstaterar med tillfredsställelse att beredningen anser att praxis
beträffande rätt till avdrag för kostnad avseende konstföremål hittills varit
för restriktiv.
Vi ansluter oss till beredningens syn på avdragsriitten med den avvikelsen
att konst som saknar egentligt marknadsvärde skall få omkostnadsföras samt
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styrelse- och represcntationslokaler skall

Näringslivets skattedelegation:
När det gäller rätten till avdrag för konstföremål delar vi beredningens
uppfattning att praxis hittills varit alltför restriktiv. Att en viss konstnärlig
utsmyckning sker av en arbetsplats är. som beredningen framhåller, i varje
fall numera närmast självklart och lika självklart iir att avdragsrii!ten bör
anpassas härtill. Däremot delar vi inte helt beredningens syn pfl hur denna
avdragsrätt bör vara utformad.
Det synes vara beredningens mening att kostnaderna för de konstföremäl.
som skall anses avdragsgilla. regelmässigt skall behandlas enligt inventariereglerna och alltså avskrivas. Enligt vår mening bör av bl. a. förenklingsskäl
kostnaderna för sådana föremål av inventariekaraktiir, som inte har nitgot
större marknadsvärde, t. ex. litografier, reproduktioner och porträtt av
anställda eller styrelseledamöter. fä omkostnadsföras. RSV bör kunna lämna
anvisningar om schablonmässiga beloppsgriinscr härför - i dagens läge
förslagsvis 5 000 kr.
Vi delar beredningens uppfattning att konstverk som hänförs till byggnad
enligt de regler som gäller för gränsdragningen i avskrivningshänseende
mellan inventarier och byggnad skall behandlas enligt reglerna för byggnadsavskrivning. Självfallet måste också som beredningen uttalar kostnaderna
för den konstnärliga utsmyckningen vara rimliga i förhållande till verksamheten. Anskaffandet av konstföremålen bör alltså inte framstå som en ren
kapitalplacering. Däremot bör man rimligen inte i enlighet med beredningens uttalande i detta hänseende diskriminera vissa lokaler sflsom styrelserum
och representationslokaler.
Vid försäljning av en tillgång - konstverk eller annat föremäl - för vilken
anskaffningskostnaden inte fatt dras av vare sig omedelbart eller genom
avskrivning. skall givetvis såsom beredningen uttalat realisationsvinstreglerna tillämpas.

Länsstyrelsen i Kalmar län anser att administrativa skäl talar för en lösning
av liknande slag. Länsstyrelsen anför:
En viss uppmjukning av nuvarande praxis anser liinsstyrelscn vara på sin
plats. Om inte någon regel skapas för vad som är att betrakta som
kapitalplaceringsobjekt kan dock befaras att detta kommer att medföra ett
flertal taxeringsprocesser. För att underlätta sådana avgöranden bör en till
basbeloppet knuten bcloppsgräns införas. Bcloppsgränsen kan enligt länsstyrelsen sättas till viss del av det basbelopp som giiller vid kalenderärcts
ingång året före taxeringsåret. Bcloppsgriinsen. exempelvis l/IO av basbeloppet. bör gälla vart och ett av de konstföremål som anskaffas. Om
beloppsgränsen sätts på denna nivå bör dessutom konstföremi\len betraktas
som korttidsinventarier dvs. med full avdragsrätt vid anskaffningstidpunkten.
Tillämpningsproblemen understryks i en hel rad yttranden. I RSV:s
yttrande anförs bl. a.:
Enligt beredningens resonemang (s. 494-495) skulle ett konstföremål bli
hänförligt till antingen den ena eller den andra gruppen beroende på s3dana
faktorer som var föremålet placerades eller vilken skattskyldig som köpte
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kan befaras att praxis blir oenhetlig. Det uppst{1r kontrollproblem vid
försiiljning av konstföremål. Man kan vidare framstiilla frågan vad som
händer skattemässigt betriiffandc t. ex. en tavla av mindre värde som flyttas
från ett kundutrymme till ett styrelserum. Av beredningens motiv kan man
anta att tavlan skulle kunna bli föremål för avskrivning om den var placerad i
kundutrymmet men inte om den var placerad i styrelserummet. Skall
eventuellt i'ttnjutna viirdeminskningsavdrag återföras till beskattning i fall
tavlan flyttas?
Med hänsyn till de problem som beredningens förslag medför och till den
förhållandevis ringa ekonomiska betydelse som förslaget har, anser inte RSV
att det är befogat att det genomförs.
Länsstyrelsen i Östergötlands län har samma uppfattning. Uinsstyrelsen i
Malmöhus liin anför:

Det är vidare uppenbart att beredningens avgränsningar skulle medföra en
mängd praktiska tillämpningsproblem. Det är inte alls givet vad som är
rimliga kostnader för konstverk i verksamheter med olika omfattning och
inriktning. Inte heller torde det vara enkelt alt särskilja objekt som
anskaffats i kapitalplaeeringssyfte. Enligt beredningen skall ocksä ett och
samma konstföremål behandlas olika beroende på hur det används. Om ett
konstverk är placerat i personal- eller kundutrymme skall det enligt
beredningen behandlas som skatterättsligt inventarium och bli föremål för
avskrivning. Om det emellertid flyttas till ett styrelserum är objektet inte
längre avskrivningshart. Något avskattningsförfarande har dock inte fastställts. Det synes rimligt i detta fall att åtminstone återvunna värdeminskningsavdrag upptas till beskattning i rörelsen.
TOR samt länsstyrelserna i Stockholms. Viirmlands. Giivll'borgs, Viisternorrlands och lä111rla11ds liin tar upp frågan om behovet av ökad uppgiftsskyldighet. Länsstyrelsen i Stockholm.i· liin anför:

Länsstyrelsen anser att det finns visst fog för en uppmjukning av den
restriktiva praxis som nu giiller i fr{iga om rätt till avdrag för konstföremål.
Samtidigt skulle onekligen den föreslagna ändringen gt: upphov till en rad
griinsdragnings- och kontrollproblem. Det kan vara svårt att avgöra om ett
visst konstföremäl skall betraktas som kapitalplaceringsobjekt eller ej i en
viss rörelse. Rent praktiskt uppkommer vidare det problemet att anskaffningskostnaden för konstföremålen redovisas tillsammans med anskaffningskostnaderna för alla andra inventarier i deklarationen. En förutsättning för
att en kontroll över huvud taget skulle kunna företas tiä taxeringsniimndsstadiet vore därför att anskaffningskostnaden för konstföremålen särredovisades.
Enligt länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs och
Värmland.i· län iir praxis inte fullt så restriktiv som beredningen antagit.
Enligt dessa länsstyrelser medges f. n. avdrag fört. t:x. enklare litografier.

Länsstyrelserna anser inte att det finns anledning att utvidga avdragsrättcn.
Länsstyrelsen i Kristianstad.i· liin och AO anser att det inte finns skäl att
medge avdrag för annat iin enklare reproduktioner. dekorationsföremäl
0. d.
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liinsstyrelsen i Kristianstads län:
Beredningen har föreslagit en i lag reglerad avdragsrätt fiir konstföremål.
vars anskaffningskostnad framstår som skiilig med hänsyn till den av den
skattskyldige bedrivna verksamheten. Förslaget för ses mot bakgrund av
praxis mycket restriktiva inställning i dessa fd1gor. Liinsstyrclsen delar i och
för sig beredningens uppfattning. att en utökning av avdragsrättcn för
konstföremål är befogad. Det synes emellertid mindre lämpligt att knyta
avdragsrättcn till anskaffningskostnaden för konsten. Det är enligt länsstyrelsens uppfattning lämpligare att direkt i anvisningstexten ange, att avdrag i
princip endast bör medges för sådana enklare reproduktioner, dekorationsföremål etc .. som inte kan anses utgöra kapitalplaceringsobjckt utan snarare
får ses som ett medel att förbättra arbetsmiljön och höja trivseln i
arbetet.

AO:
Beträffande tillgångar av lös egendoms natur hör avskrivningsrätten
förbehållas enklare föremål av dckorationskaraktiir. Riskerna för att ett
företag efter fullbordad avskrivning överför föremål till t. ex. delägare måste
anses alltför stor.

Länsstyrelserna i Blekinge, Kopparbergs och Jämtlands län framhåller att
avdrag för konst inger principiella betänkligheter. Länsstyrelsen i Malmöhus
län ifrågasätter det lämpliga i att t. ex. banker genom avskrivning av konst av
bestående värde får större rescrveringsutrymme än företag i andra branscher. Länsstyrelsen i Älvslwrgs län anför:
Förslaget innebär att avdrag för viirdcminskning medges även om
konstföremålen har ett bestående eller stigande värde. Andra inventarier iir
utsatta för värdenedgång på grund av förslitning etc. Avdraget svarar här mot
en företagsekonomisk kostnad och kan också ge utrymme för konsolidering.
Mot bakgrund av företagsbcskattningens olika syften kan det därför
ifrågasättas om avdrag för anskaffning av konstföremål hör medges.
TCO avstyrker förslaget av liknande skiil:

Företagsskatteberedningen har förordat en utvidgad avdragsrätt för
konstföremäl. TCO vill bestämt avvisa förslaget. Konstföremiil utgör oftast
inventarier som har ett bestående värde. Eftersom avskrivningar motsvarar
den ekonomiska och fysiska förslitningen vilket ingetdera är relevant för
denna form av tillgångar saknas enligt TCO motiv att utöka kretsen av
avdragsberättigade föremål. Skälet till att inte införa någon förändring i detta
avseende är vidare att man därigenom. främst vad giiller ffönansföretagen.
återigen skapar gränsdragningsproblem mellan vad som iir privata tillgångar
och vad som skall hänföras till rörelsens tillgångar.
Som redan framgått föreslår bl. a. Näringslivet.i· skattedelegation att
konstföremål upp till en viss beloppsgräns skall få behandlas som omedelbart
avdragsgilla korttidsinventarier. I yttranden från bl. a. länssryrd~ema i
Viisrman!ands och Gii1·/ehorgs liin samt DEFU framhålls att det fiir den
praktiska tillämpningen är angclägt:'t med en beloppsgriins. Förem:'il med ett
värde i avdragshänseende som understiger detta belopp skulle di\ behandlas
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som vanliga rörelseinventarier medan dyrare föremäl inte alls skulle vara
avdragsgilla. Länsstyrelsen i Malmöhus liin anför:
Enligt länsstyrelsens mening kan mtmga tilliimpningsprohlem undvikas
genom att avskrivningsrätten pa lösa konstföremiil ges en annan utformning
än vad beredningen föreslagit. Dyrbarare objekt bör här undantas från
avskrivningsrätt. I övrigt bör samtliga lösa konstverk godtas som rörelseinventarier. Dd bör ankomma på riksskattevcrket att fastställa beloppstak och
ev. andra restriktioner.

Uinsstyrclsm i Kalmar liin föresH1r en regl'I om direktavdrag för
inventarier av mindre viirdc:
Omedelbar avskrivning tillämpas i de fall inventariets beriiknade ekonomiska livsliingd understiger tre iff. Regeln har i praktiken blivit tillämpad i de
fall inventariets anskaffningskostnad är l{ig trots att den ekonomiska
livsliingden överstiger tre :'ir. I nventaricrna har i sf1dana fall ofta karaktiiren
av förbrukningsartiklar. En s{1dan tilliimpning strider dock direkt mot
författningstexten. DL'! föreligger ett stort behov att lösa griinsdragningsfr[1gan inventarier - treårsinventarier. Den enklaste lösningen är att en
beloppsgriins införs som komplement till varaktigheten av inventariet.
Denna beloppsgriins bör viirdcsi·ikras och därför uttryckas i procent av
basbeloppet. En s~ldan griins kan beloppsmiissigt bestämmas till förslagsvis
5 <.·c av basbeloppet vid kalcndcdtrt'ts ingäng :het före taxerings;het.

2. 1.2 A rdmgs/Jcriikni11gc11
2. 1.2. l Avskrivningsmetoder

En vanlig uppfattning bland rcmissinstanserna iir att den riikenskapsenliga
avskrivningen har fungerat väl i tekniskt hiinseende. Meningarna är mer
delade vad gäller det lämpliga i att genomföra beredningens förslag om en
enhetlig avskrivningsmetod. Även förslaget att delvis slopa kravet pil
överensstämmelse mellan bokföring och deklaration har föranlett skilda
reaktioner. Remissinstanscr som företräder niiringslivet anser att eld iir
möjligt att gä liingrc iin vad beredningen har föreslagit. Fri.In detta hall riktas
kritik mot att det skattemiissiga restvärdet inte skall få understiga dl!l
bokföringsmässiga restviirdet och att kompletteringsregeln skall fö anviindas
bara om restvärdena övcrensstiimmer. Åskilliga liinsstyrelser anser däremot
att kopplingen mellan bokföringen och deklarationen har gett en stadga i
systemet som skulle gi\ förlorad om beredningens förslag genomfördes.
Enligt RSV iir det vanskligt att förutsiiga hur viil de föreslagna avskrivningsreglerna kommer att fungera i praktiken. RSV tillstyrker emellertid
förslaget om enhetliga avskrivningsregler eftersom delta enligt verkets
mening är att föredra frim admin_istrativ synpunkt framför den nuvarande
ordningen. Liinsstyrelsema i Blekinge, Kopparbergs och Västernorrlands län
tillstyrker den principiella utformningen av det nya avskrivningssystemet
eller Himnar detta utan erinringar. Länsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker
förslaget med viss tveksamhet men erinrar om att b[1de de skattskyldiga och
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taxeringsmyndigheterna är väl förtrogna med den räkenskapscnliga avskrivningsmetoden.

Kammarriitten i Götehorg anför:
Beredningens förslag om en enhetlig metod för avskrivning pa maskiner
och inventarier är bra. Man slipper därmed den relativt komplicerade
planenliga avskrivningen. Vidare tycks den föreslagna metoden - i och med
att kravet på överensstämmelse mellan skattemässiga avskrivningar och
bokföringsmässiga avskrivningar faller bort - innebära att man t1tminstone
minskar de problem som den nuvarande räkenskapliga avskrivningen fört
med sig.

Länsstyrelsen i Kronobergs län anser att den föreslagna kompletteringsrcgeln är obehövlig:
Utredningen föreslår i betänkandet att endast en enda avskrivningsmetod
skall tillämpas för maskiner och inventarier. nämligen den s. k. räkenskapsenliga. Vi tillstyrker en förenkling av reglerna men vill g{1 ett steg längre
genom att föreslå att endast huvudregeln (30 \:~Ht:·geln) i fortsättningen skall
få tillämpas. d. v. s. komplettcringsregeln (20 %-regeln) slopas. Den
avskrivning som huvudregeln medger iir normalt fullt tillräcklig. Restvärdet
efter ca 5 år torde i regel. även för maskiner som är utsatta för hård
förslitning. understiga vad som erhålls vid en försäljning.
Om utredningens förslag om anviindning av komplctteringsrcgel ändå
genomföres bör lagtexten klart ange om det är vid beskattningsårets ing{mg
eller utgång som överensstämmelse mellan bokföringsmässigt och skattemässigt restvärde skall föreligga.
I några yttranden framhålls att näringsidkare som inte är skyldiga att
använda sig av dubbel bokföring frivilligt kan gå över till denna bokfiiringsmctod och på detta sätt fö möjlighet att anviinda sig av kompletteringsregeln.

SvffigPS ad1·okatsa111fu11d:
Samfundet delar beredningens uppfattning om fördelarna med att en och
samma avskrivningsmetod får gälla alla skattskyldiga. De smärre oHigenheter som kan uppstå i vissa fall och som analyseras av beredningen far anses
kompenserade genom den större flexibilitet som i förslaget ges ät den
riikenskapscnliga avskrivningsmetoden och genom möjligheten för berörda
skattskyldiga att genom övergång till dubbel bokföring med årsbokslut
kunna utnyttja kompletteringsregeln.

Länsstyrelsen i Örebro liin:
Beredningens förslag att en enda enhetlig metod för avskrivning på
maskiner och inventarier skall användas i inkomstslagen jordbruksfostighet
och rörelse är rationellt och tillstyrkes av länsstyrelsen. Den riikenskapsenliga avskrivningsmetoden har under de mer iin 20 [ir den nu varit i tillämpning
fungerat väl och underlättat redovisningen för de skattskyldiga och
kontrollen för myndigheterna. Planenlig avskrivning förekommer numera
sällan och används i huvudsak endast av företag mt:d ett litet antal ofta
dyrbara inventarier. huvudsakligen lastbilar och cntreprcnadmaskiner. som
byts ut relativt sällan. För dessa kategorier företagare kan visserligen
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riikenskapsenlig avskrivning enligt huvudregeln. i vart fall temporärt,
innehära nägot mindre avskrivning iin som kan komma i fråga enligt
planenlig avskrivning. Genom att tilWmpa nettometoden vid byten och efter övergång till dubhel bokföring - även använda sig av den till
huvudregeln knutna komplettcringsregeln med 20 % årlig avskrivning torde
dock även dessa företagare hli tillriickligt viil tillgodosedda i avskrivningshänseende med räkenskapsenlig avskrivning.
Länsstyrelsen i Kristianstads län, som tillstyrker en enhetlig avskrivningsmetod, anser att kompletteringsregeln skall fä användas av alla rörelseidkare. Länsstyrelsen anför:

Beredningen föreslår. att kompletteringsregeln endast får användas av
skattskyldig som uppriittar årsbokslut enligt bokföringslagens bestämmelser.
Förbättrade kontrollmöjligheter har anförts som skiil för denna begränsning i
rätten att använda kompktteringsregcln. Länsstyrelsen anser emellertid inte
detta skiil tillräckligt för att begränsa riitten att anv:inda komp\ctteringsregeln. Denna regel hör därför få användas av skattskyldig oavsett om
årsbokslut upprättats eller ej.
Liinssryrelsen i Kristians1ads län anser att avdrag för värdeminskning av
personbilar bör redovisas särskilt i deklarationen. Länsstyrelsen anför:

Ett av de vanligaste problemen vid prövning av enskilda rörelseidkares
deklarationer är bedömningen av yrkade avdrag för bilkostnader i rörelsen. I
princip skall rörelseidkaren medges avdrag för så stor del av de totala
bilkostnaderna, som belöper på körningar för rörelsen. Vid övergäng till en
gemensam avskrivningsmetod kommer problemet att särskilja värdeminskningsavdraget för personbilen i rörelsen att accentueras. Ur granskningssynpunkt är det diirför av stor vikt. att viirckminskningsavdraget för personbil
redovisas siirskilt i deklarationen. Det vore därför önskviirt med ett uttalande
i denna föga liknande det. som tidigare gjorts avseende jordbrukarnas
redovisning av kostnaderna för persL111hil i jordbruket.
Uinsstyrel.H-11 i Hallands liin och TOR anser att den planenliga avskrivningen i vissa fall fyller ett behov. Uinss1yrelse11 i Östergötlands län, som har
samma inställning. anför:

Enligt länsstyrelsens uppfattning innebiir införandet av en avskrivningsmetod som är gemensam för alla rörelseidkare en förenkling som är en fördel
b{1de ur de skattskyldigas och beskattningsmyndighetens synpunkt. Det kan
emellertid antas att vissa mindre rörelseidkare som för närvarande tillämpar
planenlig avskrivning önskar behålla denna avskrivningsmetod eftersom
metoden uppfattas som enkel och samtidigt genom avskrivningsplanen ger
en god iiversiktsbild över inventarichestilndet. Vid mindre omfattande
inventariebestånd kan även planenlig avskrivning medges utan större
olägenhet från fiskal synpunkt. Vid sidan av de föreslagna föreskrifterna i
20 kornmunalskattelagen om riitt till planenlig avskrivning kan ifrilgasiittas
om inte bestiimmelser bör utformas så att iiven mindre rörelseidkare ges
möjlighet att tillämpa planenlig avskrivning. Endast rörelseidkarc som
upprättar rörelsehilaga enligt rörelseblankett R l och som inte iir skyldiga att
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Uinsstyrelffn i Södermanlands liin anser diiremot att den planenliga
metoden bör utmönstras. Länsstyrelsen anför:
Planenlig avskrivningsmetod iir alltför stelbent och komplicerad vid t. ex.
stora inventariebesti'md. Bestämmelserna om jämkning och förskjutning är
kr:'\ngliga och - efter nya bokföringslagens tillkomst - närmast otidsenliga.
De torde i dag knappast vara i praktisk tilliimpning. Det ter sig mot bakgrund
härav naturligt att för inkomstkällorna rörelse och jordbruksfastighet skapa
en ny gemensam avskrivningsmetod som niira ansluter till den nuvarande
räkenskapsenliga metoden.
Den föreslagna huvudregeln - som i princip redan tillämpats ett antal år i
inkomstkällan jordbruksfastighct och visat sig fungera väl - bör diirför enligt
vär mening införas. De skäl som beredningen anför för att det skattemiissiga
restviirdet för inventarier icke skall fä understiga motsvarande bokförda
värde är sjiilvfallet bärande. men enligt vf1r mening bör överviigas om det inte
av lagtexten direkt bör framg<I att denna begränsning endast gäller
skattskyldiga som är skyldiga att upprätta årsbokslut enligt hokföringslagen.

Länsstyrelsen i Äh·shorgs liin tar upp fr[1gan om det behövs regler som giir
de skattemiissiga avskrivningarna beroende av bokföringen. Länsstyrelsen
anför:
Beredningens förslag att ersätta de nuvarande reglerna med en enhetlig
metod är enligt länsstyrelsens mening i och för sig motiverat d[1 samma regler
om möjligt bör gälla för alla rörelseidkare. Frågan är emellertid om denna
strävan medför alltför komplicerade bestiimmelser som kan visa sig svi'1ra att
tillämpa. Beredningen har funnit att den nuvarande riikenskapsenliga
avskrivningen har ftingerat väl. Anledningen härtill har inte närmare
analyserats. Detta hade varit önskvärt eftcrsrn~ lagförslaget till viss del
innehåller liknande regler som nu gäller. En betydelsefull faktor torde
emellertid ha varit den valfrihet inom en given generös ram som systemet
erbjudit. Denna kvarstår även med beredningens förslag. Däremot har
heredningen åtminstone delvis släppt kravet på att överensstämmelse skall
föreligga mellan bokföringsmässigt och taxeringsmiissigt restvärde. Det var
kontrollaspekten som ursprungligen föranledde detta samband. Enligt
länsstyrelsens erfarenhet torde emellertid viirdet av denna kontroll vara
relativt begränsad. Det rigorösa kravet pa iiverensstiimmclse har dessutom i
vissa fall medfört att de skattemässiga reglerna gjort visst intr:'\ng pti
aktiebolagslagens regler om avskrivning. Kravet på samband har gett
systemet viss stadga men även medfört viss stelbenthet. Niir skattskyldiga
åberopat outnyttjade avskrivningsmöjlighetcr pii inventarier som kvittningsinvändning mot ifrågasatt höjning av taxeringarna har det sålunda krävts
ändring av bokslutet för att inviindningen skulle godkännas. Detta kan synas
vara anmärkningsvärt da frägan om ändring av bokslut inte enbart har
skatteriittsliga aspekter. För taxaingsmyndighe!crna liar det emellertid varit
det taxeringsmiissiga restvärdet som haft intresse. Aven om man släpper
sambandet med bokföringen biir inte en formlös kvittning godtas. I
kvittningsfallcn bör alltid det yrkade avdraget [1tföljas av en nyuppriittad
rörelsebilaga. Av denna skall klart framgå vad saken giilkr.
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Även med de föreslagna nya reglerna har heredningcn pii visst siitt hundit
det taxeringsmässiga restvärdet till det hokförda värdet. Enligt huvudregeln
finns nämligen en spärr som innebär att det skatkmiissiga restviirdet inte får
understiga det bokförda värdet. Skulle det egentliga skälet härför endast vara
att årsvinsten för beräkning av avsiittning till invcsteringsfond i annat fall kan
bli omotiverat stor bi'>r bestämmelsen ej införas. Då avsättning till
konjunkturinvesteringsfonder endast är aktuell för ett jämförelsevis litet
antal skattskyldiga bör reglerna därom i stiillet anpassas efter avskrivningsreglerna. En lösning av problemet kan vara att avsättningsunderlaget för
investaingsfonder blir den skattepliktiga inkomsten av förviirvskällan.
Detta har beredningen föreslagit vid avsättning till allmän investeringsreserv. Länsstyrelsen ifrågasätter således den föreslagna spiirregeln. Det kan
inte vara riktigt att vägra ett avdrag så länge det finns ett taxeringsmässigt
underlag. Detsamma gäller vid tillämpning av den s. k. kompletteringsregeln. Som villkor för att denna skall fä tillämpas har beredningen - främst av
kontrollskäl - föreslagit att strikt övercnsstiimmelse skall föreligga mellan
bokföringsmässigt och taxeringsmiissigt restvärde. Detta innebär att en
enskild näringsidkare - som enligt bokföringslagcn inte behöver upprätta
{1rsbokslut - inte kan tillämpa regeln. Oavsett vilket slag av bokföring som
tillämpas mäste underlaget för viirdcminskningsavdrag hämtas från de
räkenskaper som förts. Dubbel bokföring med årsbokslut torde ur kontrollsynpunkt inte vara nödvändig.

Näringslivets skattedelegation. SHIO. Familjeföretagens förening och
Lanthmkarnas skattedelegation anser också att det skattemässiga restvärdet
helt bör frikopplas från räkenskaperna.

Näringslivets skattedelegalion:
Beredningens förslag innebär att avskrivningarna vid tillämpning av
30-regeln kan vara olika stora vid taxeringen och i bokföringen. Däremot får
det skattemässiga restvärdet inte understiga det bokförda värdet vid
beskattningsårets utgång. Denna begränsning behövs enligt utredningen för
att ge systemet erforderlig stadga och för att förhindra för stora investeringsfondsavsiittningar. Vi ifrågasätter om verkligt behov av denna spärregel
föreligger. Beträffande önskemålet att begriinsa fondavsättningarna vill vi
framhfilla att en begränsningsregcl med detta syfte givetvis har sin plats i
lagen om investeringsfonder och inte bör tillåtas påverka utformningen av de
generella avskrivningsreglerna.
. Vid tillämpning av 20-regcln krävs enligt beredningens förslag överensstämmelse mellan skattemässiga och bokföringsmässiga restvärden. Även pii
denna punkt ifrf1gasätter vi behovet av en sådan spärregel. Av nägot
väsentligt värde för taxeringskontrollen kan den knappast vara.
Vi förordar sälunda att nu nämnda krav pti viss överensstämmelse mellan
bokföringsmässiga och taxeringsmässiga värden slopas. Härigenom vinnes
ytterligare inte obetydliga fören klingar av systemet. Vidare minskar styrkan i
de invändningar som kan göras mot att den planenliga avskrivningen
slopas.

Lcmthrukarnas skattedelegation:
Delegationen finner det väl motiverat att överg{1 till en enda avskrivningsmetod. Däremot anser delegationen att beredningen bort bättre analysera
frågan om slopande av kravet på överensstämmelse mellan skattemässiga
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och bokföringsmässiga värden. Bl. a. borde beredningen ha klarlagt vilka
effekter ett slopande kan antas medföra med avseende på civilrättslig
lagstiftning - närmast då bokföringslagen. Delegationen har vid sina
överväganden i denna fråga kommit till att de båda värdena kan frikopplas
från varandra och att det ej bör krävas att värdena överensstämmer vid
tillämpning av kompletteringsregeln. Delegationen kan inte finna att
beredningen anfört något motiv för ett sådant krav. Om beredningens förslag
genomförs i denna del skulle detta i praktiken betyda att man i de flesta fall
blir tvungen att låta värdena överensstämma och att det därför inte finns
någon anledning att ändra bestämmelserna.
Även i andra yttranden berörs sambandet mellan de civilrättsliga och de
s_katterättsliga reglerna.
BFN:

BFN har i sak ej något att erinra mot beredningens förslag. Det är enligt
nämndens mening viktigt att skattereglerna inte utformas på ett sådant sätt
att de hindrar utvecklingen av god redovisningssed vad beträffar redovisningen av avskrivningar i bolagens årsredovisningar. Nämnden avser därvid
den uppdelning av avskrivningar enligt plan (på anläggningarnas anskaffningsvärdcn) och avskrivningar utöver plan som numera allmänt görs i
bolagens resultaträkningar i årsredovisningssammanhang.
SRS:

SRS har ingen erinran mot beredningens förslag att slopa den planenliga
avskrivningsmetoden och i stället göra räkenskapsenlig avskrivning öppen
för alla rörelseidkare. Förslaget kan ses som en naturlig följd av den utökade
bokföringsskyldighet och de ökade krav på räkenskapernas utformning som
den nya bokföringslagen innebär.
Utan att rikta någon erinran däremot finner SRS det egendomligt, att
beredningen släppt kravet på överensstämmelse mellan bokföringsmässigt
och skattemässigt restvärde å inventarierna. Detta krav har inneburit en
enkel och snabb kontrollmetod vid deklarationsgranskningen och torde inte
ha förorsakat de skattskyldiga några större olägenheter.
Som redan framgått anser en del remissinstanser, som i övrigt är positiva
till beredningens förslag, att den planenliga avskrivningen inte bör avskaffas
helt. Denna uppfattning återkommer i yttranden från de remissinstanser som
har en mer kritisk inställning till beredningens förslag, t. ex. yttrandena från
länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, Gotlands och Värmlands län. l många
yttranden framhålls att det är olämpligt att delvis upphäva kopplingen mellan
bokföringen och deklarationen. Bl. a. länsstyrelserna i Västmanlands och
Gävleborgs län anmärker att beredningens förslag inte i praktiken torde leda
till den avsedda förenklingen. Synpunkter av liknande slag återfinns också i
andra yttranden.
Länsstyrelsen i Jämtlands län:

Den räkenskapsenliga avskrivningsmetoden har fungerat väl i tekniskt
avseende och några kontrollproblem av betydelse har inte förelegat. Den
nuvarande planenliga avskrivningen är visserligen komplicerad om alla .
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möjligheter utnyttjas. Metoden har dock i praktiken utnyttjats på sådant sätt
att den är lätt att tillämpa och förstå. Metoden användes nästan uteslutande
av mindre företag med ett mindre antal avskrivningsobjekt. Metoden ger en
god överblick av inventariebeståndet både för de skattskyldiga och
taxeringsmyndigheterna. Några särskilda olägenheter eller tillämpningsproblem har inte förelegat. Metoden har fungerat väl. Rcstvärdcmetoden vilken
är förhållandevis ny har även fungerat väl. Metoden används företrädesvis av
mindre och medelstora jordbruk.
Den räkenskapsenliga och den planenliga avskrivningsmetoden får anses
vara väl kända och inarbetade hos de som arbetar med redovisning och
deklarationer. Efter tillkomsten av den nya bokföringslagen kan förväntas
att ett antal skattskyldiga övergår från planenlig till räkenskapscnlig
avskrivning. Länsstyrelsen anser att någon ändring av nuvarande avskrivningsmetoder till en gemensam avskrivningsmetod inte är särskilt angeläget.
Möjligen bör en översyn göras av den planenliga avskrivningsmctoden för att
förenkla reglerna.
Länsstyrelsen i Malmöhus län:
Enskilda näringsidkare i vars verksamhet den årliga bruttoomsättningen
understiger 200 000 kr. är visserligen i flertalet fall undantagna från lagens
krav på att avsluta sin löpande bokföring med årsbokslut. Det är dock inget
som hindrar att de upprättar årsbokslut. Samtliga näringsidkare kan således
tillämpa en ordnad bokföring och har därigenom möjligheter att använda
räkenskapsenlig avskrivning. Vid sådan metod skall överensstämmelse
föreligga mellan avskrivning i räkenskaperna och värdeminskningsavdrag
vid taxeringen. Regeln i fråga har ansetts befordra ordning och reda. För att
en skattskyldig skall kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning erfordras
visserligen tillstånd av taxeringsnämnden. Det torde vara sällsynt att sådant
tillstånd vägras. Möjligheten därtill kan emellertid vara en verksam
påtryckningsåtgärd för att förmå en skattskyldig att på önskvärt sätt
korrigera sin bokföring. Den planenliga avskrivningen behövs här som en
reservmöjlighet. Som beredningen anfört har den räkenskapsenliga avskrivningen hittills fungerat mycket väl i det praktiska taxeringsarbetet. Metoden
bör därför inte ändras utan mycket tungt vägande skäl härför.
Som motiv för att avskaffa den planenliga avskrivningen anför beredningen bl. a. att denna i vissa fall är svårtillämpad och att det skulle vara en
förenklingsvinst att tillämpa en enda avskrivningsmetod för inventarier.
F. n. torde den planenliga metoden företrädesvis tillämpas av mindre
näringsidkare och den synes här fungera väl. Metoden har också påtagliga
pedagogiska fördelar för den mindre näringsidkaren genom att anskaffningskostnaderna för inventarier vid denna metod sprids ut över tillgångarnas
ekonomiska livslängd. Han får härigenom en godtagbar överblick över
verksamhetens ställning och resultat. Såväl egenföretagare som bokföringsbyråer torde ofta vara väl förtrogna med metoden. Den av beredningen
anförda förenklingsvinsten genom att endast tillåta en metod för avskrivning
på inventarier förefaller tveksam eftersom olika former av planenliga
avskrivningar används för bl. a. byggnader. markanläggningar och arbetsverktyg under inkomstkällan tjänst. Det synes därför knappast befogat att
förvägra en näringsidkare rätten att använda planenliga avskrivningar.
Denna metod bör dock reformeras på vissa punkter.
Den av beredningen föreslagnl' "förenklade formen av räkenskapscnlig
avskrivning" förefaller mycket komplicerad när man granskar beredningens
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exempel på s. 503-506. Beredningen anger här på ett flertal ställen att den
skattskyldige bör korrigera sin bokföring. Taxeringsnämnden saknar dock
påtryckningsmöjlighcter härvidlag utöver möjligheten att vägra den skattskyldige rätt att använda den s. k. kompletteringsregeln. Denna saknar ofta
betydelse i större rörelser.
Enligt länsstyrelsens bedömning kan inte enbart det förhållandet att vissa
mindre näringsidkare inte är i lag ålagda skyldighet att tillämpa en ordnad
bokföring motivera att man inför nya och krångliga regler som skulle avse
samtliga skattskyldiga. Det synes angeläget att även de mindre näringsidkarna frivilligt tillämpar ordnad bokföring eftersom denna befordrar de
skattskyldigas kontroll av verksamheten samtidigt som den underlättar
myndigheternas arbete. Det kan inte vara obefogat att samhället ger smärre
skattefavörer till dem som har att bära kostnaderna för en sådan ordnad
bokföring.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bolzus län:

Beredningen konstaterar. att den räkenskapsenliga avskrivningen fungerat väl i tekniskt hänseende. Metoden är enkel att tillämpa både för de
skattskyldiga och taxeringsmyndigheterna. Antalet skatteprocesser på
området är litet.
Länsstyrelsen instämmer i detta uttalande. Det främsta skälet till att den
räkenskapsenliga avskrivningen fungerar så väl är kravet på överensstämmelse mellan den skattemässiga och den bokföringsmässiga redovisningen.
Trots de positiva erfarenheterna som föreligger beträffande nuvarande
lagregler föreslår beredningen betydande ändringar. Motiven härför är att
man vill förenkla avskrivningsförfarandet vid beskattningen och införa en
enda avskrivningsmetod för alla rörelseidkare oavsett rörelsens omfattning
och oavsett om räkenskaperna avslutas medelst årsbokslut eller inte. I
konsekvens härmed föreslår beredningen att den planenliga avskrivningen,
som huvudsakligen tillämpas av de mindre företagen, skall avskaffas.
Enligt förslaget skall huvudregeln i det nya avskrivningssystemet bli en
metod, som ligger den nuvarande 30-regeln nära. Ändringen innebär att
kravet på överensstämmelse mellan taxeringen och bokföringen slopas.
Beredningen har illustrerat sin metod genom omfattande exempel (s.
502-506) i betänkandet. Trots att beredningen i exemplet av förenklingsskäl
förutsatt att några försäljningar av inventarier inte skett under den
tioårsperiod det omfattar. visar det att de föreslagna reglerna kan leda till
mycket komplicerade situationer. I flera fall anger beredningen i sin
kommentar till exemplet att motsvarande korrigeringar bör göras i bokföringen. Några påtryckningsmöjligheter i detta hänseende har emellertid inte
taxeringsmyndigheterna. Trots att beredningen släpper kravet på överensstämmelse mellan bokföring och taxering fö_reslår man en spärrcgel som
innebär, att det skattemässiga restvärdet -inte får nedbringas under det i
balansräkningen upptagna värdet av samma tillgångar. Denna regel synes
vara generell. Den synes inkonsekvent, eftersom beredningen syftat till att
den generella avskrivningsmetoden, 30-regeln. även skall kunna användas av
rörelseidkare som inte upprättar årsbokslut.
Länsstyrelsen kan inte finna att beredningen visat några skäl för en
förändring i de nuvarande reglerna om räkenskapsenlig avskrivning.
Den planenliga avskrivningen bör enligt länsstyrelsens mening finnas kvar
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men förenklas. Metoden är bra för de mindre företagen. Den ger bra
överblick över inventariebeståndet, och är lätt att följa för taxeringsmyndigheterna. En omarbetning bör leda till att det årliga avdraget bestämmes till 20
procent av anskaffningsvärdet.
Länsstyrelsen i Norrbottens län:
Löpande bokföring som avslutas med resultaträkning och balansräkning
innehåller automatiskt kontrollmoment, som ger stadga åt redovisningen. l
konsekvens härmed kan också deklarationer på ett helt annat sätt bygga på
bokföringen.
Länsstyrelsen finner det vara mindre välbetänkt att i ett sådant läge släppa
den direkta kopplingen mellan avskrivningar på maskiner och inventarier i
bokföringen och värdeminskningsavdragen enligt räkenskapsenlig metod vid
taxeringen jämte därav följande överensstämmelse beträffande restvärdena.
Beredningen anför bl. a. att det inte längre finns skäl att låta skillnader i
uppläggning av bokföringen medföra att olika avskrivningsregler skall
tillämpas vid beskattningen. Utgångspunkten anges böra vara att likartade
möjligheter till skattemässig avskrivning skall gälla för alla rörelseidkare.
Eftersom alla rörelseidkare oavsett verksamhetens omfattning har rätt att
upprätta årsbokslut och härigenom få möjlighet att tillämpa räkenskapsenlig
avskrivningsmetod finns enligt länsstyrelsens mening inte några diskriminerande inslag i gällande lagstiftning på området.
Länsstyrelsen gör vidare den bedömningen att den av beredningen
föreslagna nya avskrivningsmetoden inte kommer att innebära några
administrativa förenklingar jämfört med ett system där räkenskapsenlig
avskrivning enligt nuvarande regler användes av ett allt större antal
skattskyldiga medan den planenliga metoden automatiskt begränsas till ett
allt mindre antal småföretagare. Det torde snarare komma att bli så att de
differenser som den modifierade räkcnskapsenliga avskrivningsmctodcn
tillåter mellan bokföring och taxering förutsätter ökat uppgiftslämnande från
företagen och medför ökat kontrollbehov.
Länsstyrelsen anser således att vad beredningen anfört inte utgör
tillräckliga skäl för att ersätta nuvarande metoder för räkcnskapsenlig och
planenlig avskrivning med en ny metod konstruerad enligt förslaget.
KF:

Enligt KF:s uppfattning är nu gällande avskrivningsregler väl inarbetade
och fungerar tillfredsställande. Av praktiska skäl kan man därför ifrägasätta
om det är lämpligt att göra ändringar som åtminstone under ett övergångsskede försvårar tillämpningen utan att innebära några påtagliga fördelar för
de skattskyldiga eller skattemyndigheterna. KF anser därför i första hand att
nuvarande regler bör bibehållas oförändrade.
KF vill beträffande de föreslagna reglerna i synnerhet invända mot att
kompletteringsregeln ej skulle få användas så länge avvikelse föreligger
mellan skattemässigt och bokfört värde samt mot att den planenliga
avskrivningen slopas.
Den planenliga avskrivningen behövs för inventarier som har normalt
kortare livslängd än fem år t. ex. lastbilar, grävmaskiner och andra
motorfordon i yrkesmässig trafik. Efter tre års avskrivning med 30 % av
restvärdet kvarstår 34,3 % av anskaffningskostnaden. Om inventariet då
måste utrangeras, uppstår i ett relativt litet företag med huvudsakligen
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lastfordon i sitt inventariebestånd, t. ex. åkeriföretag. alltför höga utrangeringsavdrag och ojämnhet i periodiseringen av verksamhetens resultat. Den
planenliga avskrivningen bör finnas kvar för dessa situationer men de
särregler för förskjutna, ej utnyttjade avskrivningar som skapar svårigheter
vid tillämpningen bör kunna slopas.
Beredningens förslag att anskaffningsvärdet även vid tillämpning av
komplctteringsregeln i förekommande fall skall anses vara köpeskillingen
minskad med kontrakts- eller fondavskrivning tillstyrks av liinsstyrelsema i
Södermanlands, Blekinge, Gäi·leborgs och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker den föreslagna ändringen men pekar på behovet
av iivergangsregler.
·----·-·--··
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän har invändningar·mot förslaget.
länsstyrelsen anför:

--~-

Beträffande den s. k. kompletteringsregeln eller 20-regeln föreslår beredningen av förenklingsskäl att verklig anskaffningskostnad för en tillgång skall
få minskas med eventuell kontrakts- eller fondavskrivning. Med hänsyn till
den spärr som finns bland annat i reglerna om avsättning till investeringsfond
för avyttrat fartyg och investeringsfond för förlorade inventarier, när det
gäller utnyttjande av nettometoden och som är avsedd att förhindra
dubbelavdrag, synes det tveksamt om förslaget bör genomföras.
2.1.2.2 Omkostnadsförda inventarier
Beredningens förslag till rättelseregler för det fall att inventarier felaktigt
omkostnadsförts har kritiserats vid remissbehandlingen. Länsstyrelsen i
Södermanlands län anser dock att det finns skäl som talar för förslaget.
länsstyrelsen anför:
Beredningen föreslår att i de fall överavskrivning skett genom att
kostnaden för visst inventarium dragits av som omkostnad i rörelsen skall ett
belopp motsvarande 70 C)t, av kostnaden upptagas som intäkt i förvärvskällan. Avdrag för det till beskattning återförda beloppet medges planmässigt
med 20 % per år med början året efter det år åtgärden vidtagits. Nuvarande
krav att taxeringen skall ha vunnit laga kraft innan den planmässiga
avskrivningen kan påbörjas elimineras genom att en särskild bcsvärsregcl
införs i 102 ~ taxeringslagen (TL). Med hänsyn till att det ofta är fråga om
väsentliga belopp som är föremål för prövning framstår det som angeläget att
tillskapa en lagregel som möjliggör en avskrivning som ligger anskaffningstidpunkten nära.
Lantbrukarnas skattedelegation och länsstyrelsen i Västernorrlands län
tillstyrker också förslaget. Åtskilliga andra länsstyrelser anser däremot att
beredningens förslag inte bör genomföras.
Länsstyrelsen i Uppsala län:
Beredningen har föreslagit att 70 % av anskaffningskostnaden för ett
omkostnadsfört inventarium bör tilläggas nettointäkten. Enligt rådande
praxis sker idag ingen ändring av taxeringarna om anskaffningskostnaden för
omkostnadsfört inventarium ryms inom den tillåtna avskrivningen. Dessa
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situationer, som enligt länsstyrelsens mening inte är ovanliga, medför således
inget merarbete genom att taxeringen inte behöver ändras. Enligt förslaget
kommer, om inte den av beredningen föreslagna regeln om ändring av
bokslut kan tillämpas, omkostnadsförda inventarier alltid att medföra höjda
taxeringar. Länsstyrelsen föreslår att beträffande omkostnadsförda inventarier såvitt nu är i fråga reglerna anpassas till gällande praxis.

Länsstyrelsen i Blekinge län:
Om nettointäkten av verksamheten med tillämpning av bestämmelsen
höjs med ett visst belopp och avskrivningsmöjligheten i fråga om övriga
inventarier inte utnyttjats till fullo, torde höjningen helt eller delvis under
vissa förutsättningar kunna elimineras genom ändring av bokslutet. Om den
outnyttjade avskrivningsmöjligheten är så stor att höjningen helt kan
elimineras förblir balansräkningen oförändrad och resultaträkningen ändras
endast genom omföring mellan några poster. Det förefaller länsstyrelsen
under sådana förhållanden trots allt mest praktiskt att tillåta tyst kvittning
utan ändrat bokslut. Det vore önskvärt med förtydligande i detta avseende
om lagens innebörd.

Länsstyrelsen i Kristianstads län:
De föreslagna reglerna innebär, att hänsyn inte tas till om någon faktisk
överavskrivning skett sedan avskrivningen på de tillgångar, som redovisats
på maskiners och inventariers konto beaktats. Om dessa senare tillgångar
inte avskrivits med högsta möjliga belopp, kan den på omkostnadskontot
gjorda avskrivningen helt eller delvis rymmas inom det skattemässigt högsta
möjliga avskrivningsbeloppet. Enligt länsstyrelsens uppfattning bör något
tillägg för överavskrivning inte ske, om den på omkostnadskontot gjorda
avskrivningen ryms inom vad som kan godtas skattemässigt som högsta
möjliga avskrivningsbclopp. Endast i den mån detta senare belopp överskridits, bör tillägg för överavskrivning ske. Beredningens förslag innebär
emellertid att höjning av nettointäkten kan komma i fråga även i sådana fall,
där enligt länsstyrelsens uppfattning någon överavskrivning inte kan anses
föreligga. Följande exempel belyser dessa skilda uppfattningar:

A

B

c

100

100

100

I bokföring och deklaration
upptaget värdeminskningsavdrag

16

26

30

Utgående balans

84

74

70

Omkostnadsfört inventarium

20

20

20

Maximalt värdeminskningsavdrag
med hänsyn till inventarium
enligt ovan

36

36

36

84

84

84

Ingående balans

D:o lägsta värde (100
36 =)

+ 20 ./.
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Rättelse enligt beredningen:
30 % värdeminskningsavdrag
70 % tillägg till nettointäkten
Rättelse enligt länsstyrelsen:
30 % avskrivning
Ytterligare avskrivning
Tillägg till nettointäkten

6

6

6

14

14

14

6

6

14

4

6
0

0

10

14

Enligt länsstyrelsens uppfattning skall något till<igg inte göras till
nettointäkten i fall A. Tilläggen i fallen B och C bör uppgå till 10 resp. 14,
vilka belopp bör läggas på plan i enlighet med beredningens förslag.
Härigenom kommer bokföringsmässigt och skattemässigt restvärde att
överensstämma.

Uinsstyrelsen i Kopparbergs län:
Den omständigheten att ett inventarium omkostnadsförts i räkenskaperna
kan likställas med att beloppet inventariebokförts och därefter avskrivits.
Att behandla överavskrivning på grund av omkostnadsfört inventarium på
annat sätt än annan överavskrivning framstår som obefogad. Det skäl
beredningen anfört nämligen att den skattskyldige möjligen betages rätten
att temporärt använda kompletteringsregeln är inte av sådan tyngd att det
motiverar en särskild lagregel. I sammanhanget kan erinras att företagare,
som ej upprättar årsbokslut, generellt är betagna möjligheten att använda
kompletteringsregeln. Bestämmelsen att avdrag för omkostnadsförda inventarier skall ske enligt särskild plan bör därför utgå.

Länsstyrelserna i Älvsborgs och Värmland1· län, som också är kritiska till
förslaget, påpekar att lagförslaget innebär att 70 % av det omkostnadsförda
beloppet skall återföras även om räkenskapsåret omfattar annan tid än tolv
månader eller kompletteringsregeln har tillämpats. I fråga om den föreslagna
besvärsregeln anför den sistnämnda länsstyrelsen följande:
Förslaget innebär enligt länsstyrelsens mening inte någon förbättring i
förhållande till nu gällande regler. Den föreslagna regeln medför en
nytillskapad besvärstid som saknar motsvarighet på andra områden inom
svensk skatterätt. Som reglerna är nu får den skattskyldige vänta med att
göra avdraget enligt plan tills taxeringen vunnit laga kraft. Förlorar han
processen skall han medgivas avdrag enligt plan för det belopp processen
gällt. Bifalls hans yrkande behöver vidare åtgärd ej ske. Beredningens
förslag innebär om den skattskyldige vinner processen och under förutsättning att han erhållit avdrag enligt plan, att eftertaxering skall ske för de fem
taxeringsår avdrag skett enligt plan och för vilka deklarationerna kanske
endast delvis finns bevarade. Det torde under sådana förhållanden inte vara
lätt vare sig för taxeringsintendenten, den skattskyldige eller domstolarna att
klargöra om avdrag erhållits enligt plan för överavskrivningen. Eftersom den
skattskyldige bör ha möjlighet att få även dessa avgöranden prövade i högre
instanser kan processen komma att gälla taxeringar 10-15 år tillbaka i tiden
för vilka deklarationerna ej finns bevarade.
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Länsstyrelsen i Örebro län avstyrker av liknande skäl förslaget. Länsstyrelsen föreslår en annan lösning:
Enligt länsstyrelsen bör rättelse i här nämnt avseende i stället ske genom
att det överavskrivna beloppet först återförs till beskattning och efterföljande år får tilläggas det skattemässiga restvärdet och bli föremål för avskrivning
enligt de allmänna reglerna. Avskrivning får då visserligen ske i snabbare
takt än enligt såväl nuvarande som av beredningen föreslagna regler, men
beskattning har skett rätt år med därav följande skatteutgift och - i
förekommande fall - straffsanktion i form av skattetillägg. Ytterligare
skärpning kan inte anses nödvändig. Därjämte undviker man att den
planenliga avskrivningsmetoden, som i övrigt föreslås avskaffad. skall
tillämpas på en del av underlaget för inventarieavskrivning. Det kan tilläggas
att dylika fall av överavskrivning är tämligen allmänt förekommande.
Nämnda tillägg till det skattemässiga restvärdet med därmed följande
avskrivningsrätt bör dock liksom hittills få ske först sedan taxeringen vunnit
laga kraft.
2.1.2.3 Felaktig fördelning av avskrivningsunderlag
Beredningen föreslår ingen ändring av de nuvarande reglerna. Lantbrukarnas skattedelegation har i~get att erinra mot detta ställningstagande.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län anser att reglerna för rättelse vid felaktig
fördelning bör kunna förenklas.
Länsstyrelsen i Örebro län behandlar frågan hur rättelse skall ske närt. ex.
kostnader för tillgångar av privat karaktär eller byggnadskostnader felaktigt
bokförts på inventariekontot. Länsstyrelsen anför:
Beredningen föreslår att avdragsrätt inte skall föreligga. om företag
anskaffar tillgång av privat karaktär som helt saknar anknytning till den
bedrivna verksamheten. Länsstyrelsen instämmer i att dylik tillgång inte bör
vara avskrivningsbar. Emellertid har beredningen inte anvisat någon lämplig
metod för rättelse i dylikt fall. Om de allmänna reglerna tillämpas. innebär
det att- så länge tillgången kvarstår på inventariekontot- taxeringsnämnden
varje år under kanske mycket lång tid måste räkna fram och återföra till
beskattning den del av avskrivningen som belöper på tillgången i fråga. I de
fall avdrag yrkas med lägre belopp än maximibeloppet enligt huvudregeln,
blir det ofta inte aktuellt med någon återföring utan endast en ändring på
deklarationsbilagans uppställning för beräkning av skattemässigt restvärde.
Den differens som härigenom uppkommit mellan bokfört värde och
skattemässigt restvärde kanske inte aktualiseras, förrän verksamheten
upphör efter något tiotal år, då en process kan uppkomma om det verkliga
skattemässiga restvärdet. Därvid kan betydande svårigheter uppstå då det
gäller att utreda den långt tillbaka liggande felaktigheten, bl. a. på grund av
att deklarationerna för fysiska personer då makulerats. Samma situation kan
uppstå om exempelvis byggnads- eller markanläggningskostnader felaktigt
bokförs på inventariekontot och trots påpekande inte ombokas. Enligt
länsstyrelsen synes det mest lämpligt att rättelse i dylikt fall sker genom att på
en gång återföra anskaffningskostnaden för den på inventariekontot felaktigt
bokförda tillgången till beskattning då felaktigheten uppmärksammas. Om
så sker kommer överensstämmelse att råda mellan bokfört och skattemässigt
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restvärde. varför - om förutsättningarna i övrigt föreligger - den skattskyldige också kommer att ha rätt att använda sig av kompletteringsregeln. Dylik
återföring till beskattning kan för övrigt ofta elimineras genom bokslutsändring. Detta bör alltid godtas beträffande den del av anskaffningskostnaden,
som ej ingår i det för året yrkade värdeminskningsavdraget. Om maximalt
avdrag ej yrkats och anskaffningskostnaden i sin helhet ryms inom det
outnyttjade avdraget. kan således tillägget helt elimineras genom att
anskaffningskostnaden för tillgången i fråga omföres till annat ej rcsultatpåverkande konto.
Problematiken behandlas även av kammarrätten i Göteborg. som för fram
tanken på en särskild fastställelsetalan. Kammarrätten anför:
I fall t. ex. då skattskyldig tar upp ingångsvärdet på inventarier till för högt
belopp men den verkställda avskrivningen av inventarierna understiger den
efter jämkning av ingångsvärdet högsta tillåtna avskrivningen föranleder
jämkningen enligt gällande regler ingen taxeringshöjning (RRK R 76 1 :72).
Något utrymme för fastställelsetalan finns inte i dag. Den föreslagna
avskrivningsmetoden innebär ingen ändring härvidlag. Det skattemässiga
restvärdet kommer alltså att avvika från det bokföringsmässiga restvärdet.
Eftersom skatteprocessen är en beloppsproccss, har den skattskyldige ingen
möjlighet att föra särskild talan om han inte godtar skattemyndigheternas
bedömning av inventariernas värde. Besvär kan anföras först det år då
skattemyndigheterna höjer taxeringen, dvs. när den yrkade avskrivningen
inte ryms inom högsta tillåtna avskrivning på det av taxeringsmyndigheterna
bestämda skattemässiga restvärdet. Det kan gå åtskilliga år innan detta blir
aktuellt om den skattskyldige gör små årliga avskrivningar. Kammarrätten
finner detta otillfredsställande och förordar att man ytterligare överväger
möjligheten att tillåta talan om fastställelse av avskrivningsunderlag.
2.1.2.4 Avskrivning i inkomstslaget tjiinst
Vid remissbehandlingen har det inte gjorts n[1gra principiella inviindningar
mot beredningens förslag att - främst med tanke pfi inkomstslaget tjiinst införa en generell bestämmelse om avdrag för viirdeminskning av inventarier
i punkt 1 av anvisningarna till 20 KL. TOR och liinsstyrelsen i Stockholms
län anser dock att siktet i första hand bör vara inställt på att väsentligt höja
schablonavdraget under inkomst av tjänst. Länsstyrelsen anser vidare att den
föreslagna lagtexten ger utrymme för en alltför generös tillämpning. RSVhar
samma uppfattning. RSV anför:

*

RSV anser att den föreslagna regeln bör omformuleras så att det framgår
att värdcminskningsavdrag inte medges beträffande sådan anskaffningskostnad eller del av anskaffningskostnad som kan anses utgöra privat levnads·kostnad. Enligt RSVs mening ger den föreslagna ordalydelsen utrymme för
en mycket generösare praxis än den nuvarande. Beredningen har inte
uttryckt någon avsikt att det skall ske en sådan ändring i rättstillämpningen.
Länsstyrelserna i Södermanlands och Blekinge län anser i likhet med
många andra remissinstanser att de skattemässiga konsekvenserna vid
avyttring m. m. bör regleras.
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Länsstyrelsen i Södermanlands län:
För närvarande finns inte någon lagregel som medger rätt till avdrag för
värdeminskning i inkomstslagen tjänst och kapital. Enligt praxis medges
dock sådana avdrag företrädesvis i inkomstslaget tjänst i allmänhet efter
någon enkel plan. Beredningen avser inte att åstadkomma några ändringar
härvidlag utan föreslår att en generell föreskrift om rätt till avdrag för
värdeminskning tas in i 20 § KL. Enligt vår mening bör det dock övervägas
om inte detaljerade bestämmelser härom för de aktuella inkomstslagen bör
tas in i resp. 33 och 39 §§ KL. Frågor som i detta sammanhang bör regleras är
i första hand behandlingen av återvunna värdeminskningsavdrag och
avyttring med förlust. En knytning av den skattemässiga behandlingen vid
avyttring av inventarietillgångar till respektive inkomstslag synes för övrigt
nära överensstämma med beredningens intentioner i fråga om avyttring av
fasta rörelseinventarier i fastighet (11.5.6).

Länsstyrelsen i Blekinge län:
Utan stöd av någon lagregel medges för närvarande avdrag för värdeminskning på vissa arbetsredskap vid beräkning av inkomst av tjänst.
Beredningen föreslår att en särskild generell föreskrift om rätt till avdrag för
värdeminskning på tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i
förvärvskälla införs i 20 § KL. I så fall bör emellertid också införas en
bestämmelse i KL om hur återvunna värdeminskningsavdrag skall beskattas.
Det är att märka att det i många fall kan vara fråga om tillgångar av
betydande värdet. ex. musikernas instrument och förstärkareanläggningar,
handelsresandenas bilar, vissa skogskörares traktorer m. m.

Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Kristianstads, Hallands och Giil'!eborgs län framför liknande synpunkter. Länsstyrelserna i Uppsala och
Hallands län gör ytterligare påpekanden.
Länsstyrelsen i Uppsala län:
Länsstyrelsen tillstyrker den av beredningen föreslagna regeln om
planenlig avskrivning i anvisningarna till 20 § KL men får anföra följande.
Regeln bör i tillämpliga delar utformas i likhet med vad som för närvarande
gäller vid planenlig avskrivning för rörelseidkare. Regeln bör sålunda
kompletteras med bestämmelser om avskrivningarna får förskjutas eller
jämkas. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte, när sådan inventarietillgång
avyttras, eventuell vinst exempelvis på grund av för höga värdcminskningsavdrag hör i motsats till vad som för närvarande gäller beskattas fullt ut.

Länsstyrelsen i Hallands län:
I fråga om värdeminskningsavdrag i andra inkomstslag än rörelse och
jordhruksfastighet föreslår länsstyrelsen att reglerna därom tas in under
inkomst av tjänst i 33 § KL. Det blir viil i praktiken endast i detta ytterligare
inkomstslag, som värdeminskningsavdrag kan komma i fråga. Reglerna bör
utformas på sådant sätt att återvunna värdeminskningsavdrag kan beskattas i
inkomstslaget tjänst. Vidare bör nettometoden definieras och uttryckligen
sanktioneras.
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Länsstyrelsen i Älvsborgs län anser att RSV bör utfärda anvisningar i
ämnet. Länsstyrelsen anför:
Beredningen har föreslagit att en generell föreskrift om rätt till värdeminskningsavdrag införs i 20 §KL. Syftet är att lagfästa den praxis som redan
finns när det gäller inkomstslaget inkomst av tjänst. Här finns dock åtskilliga
frågor där någon lösning inte finns i praxis eller där praxis är oklar. En utökad
lagreglering bör därför övervägas. I första hand bör föreskrivas att återvunna
värdeminskningsavdrag skall beskattas som inkomst i förvärvskällan. Frågan
om avdrag för förlust vid avyttring och utrangeringsavdrag bör också prövas.
För att få enhetliga bestämmelser angående värdeminskningsunderlag,
avskrivningstakt m. m. bör vidare särskilda anvisningar utfärdas av riksskatteverket.

Länsstyrelserna i Örebro och Blekinge län tar upp beskattningen av lösa
inventarier i inkomstslaget annan fastighet.
Länsstyrelsen i Örebro län:
Sedan länge har i praxis medgetts avdrag för värdeminskning på bilar,
instrument, arbetsredskap o. d. vid beräkning av inkomst av tjänst trots att
någon föreskriven rätt härtill inte funnits i KL. Beredningen föreslår nu att
denna praxis lagfästs. Länsstyrelsen har inget att erinra mot detta. Emellertid
anser länsstyrelsen att i samband härmed bör införas ett stadgandc att vid
försäljning återvunna värdeminskningsavdrag skall tas upp till beskattning.
För närvarande skall beskattning ske enligt realisationsvinstreglerna för lös
egendom, vilket medför att vid försäljning återvunna värdeminskningsavdrag ofta undgår beskattning. Motsvarande bör gälla beträffande lösa
inventarier i inkomstslaget annan fastighet.

Länsstyrelsen i Blekinge län:
Vid beräkning av inkomst av annan fastighet medges enligt gällande rätt
avdrag för årlig värdeminskning på lösa inventarier enligt särskild avskrivningsplan. Beredningen föreslår ingen ändring i detta avseende. Fastighetsförvaltning bedrivs emellertid i stor utsträckning av fysiska och juridiska
personer som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen och som i många
fall är skyldiga att upprätta årsbokslut med balansräkning och resultaträkning. För dessa företag bör införas möjlighet till värdeminskningsavdrag
beträffande lösa inventarier enligt reglerna i punkt 3 av anvisningarna till 29 §
KL. I så fall bör bestämmelser införas i 24 §KL om beskattning av intäkt vid
avyttring av lösa inventarier.
2.2 Fastigheter (11.5)

2.2.1 Avskrivning på fastighet som används i rörelse
Enligt företagsskatteberedningens förslag skall det vara tillåtet att
förskjuta värdeminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar. För
outnyttjade avskrivningar förlängs avskrivningsplanen i motsvarande mån.
Även primäravdrag för nyuppförd byggnad föreslås kunna förskjutas. Det
klarläggs vidare att rätten till primäravdrag skall inträda samtidigt med den
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ordinarie avskrivningsrätten. dvs. när byggnaden färdigställts eller tas i
bruk.
Beredningens förslag tillstyrks av A 0, liinsstyrelserna i Stockholms,
Uppsala, Södernranlands, Östergötlands. Jönköpings, Göteborgs och Bolws.
Älrsborgs samt Norrbotten.1· län, KF. Sveriges ad1·okatsamfund och Sveriges
redovisningskonsulters förbund.
Även Näringslil•ets skat1edelegation och Lantbrukarnas skatlede/egation
samt SHIO och Familjeföretagens förening tillstyrker förslaget att värdeminskningsav<lrag skall kunna förskjutas. Dessa remissinstanser anser <lock
att förskjutna värdcminskningsavdrag skall få utnyttjas inom den ordinarie
avskrivningsperioden.

Niiringslil'et.1· skattedelegation:
Vi delar utredningens uppfattning att gällande avskrivningsregler bör
kompletteras med en rätt till förskjutning av inte utnyttjade värckminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar. Däremot anser vi det vara
principiellt felaktigt att såsom beredningen föreslår endast medge sådana
avdrag genom förlängning av avskrivningstiden. Vi föreslår i stället att
förskjutna avdrag skall få utnyttjas inom avskrivningsplanen genom förhöjning av värdeminskningsavdragen senare år. Vad nu sagts bör givetvis gälla
beträffande såväl markanläggningar som byggnader, vilket f. ö. även synes
vara beredningens mening. l enlighet härmed hör beredningens lagförslag.
som inte innefattar några ändringar i p. 16 av anv. till 29 § KL,
kompletteras.
Beredningen föreslår att rätten till primäravdrag skall inträda samtidigt
med rätten till årlig avskrivning. Vi tillstyrker detta förslag som undanröjer
viss oklarhet i gällande regler. Vi tillstyrker också de övriga förslag
beredningen framför i syfte att anpassa bestämmelserna om primäravdrag till
de regler som gäller eller föreslås gälla för den årliga avskrivningen. .

Lantbrukarnas skattedelegation:
Delegationen anser det angeläget att möjlighet ges till förskjutning av
värdeminskningsavdrag. Däremot kan delegationen inte acceptera att detta
endast fär ske genom förlängning av avskrivningstiden. En sådan ordning
skulle strida mot principen att avskrivningstakten skall bestämmas med
hänsyn till tillgangarnas beråknade ekonomiska varaktighet. Förskjutna
viirdeminskningsavdrag måste därför få utnyttjas inom den ordinarie
avskrivningsperioden. Med denna viktiga reservation tillstyrker delegationen beredningens förslag. Delegationen tillstyrker även förslaget rörande
primäravdrag.

Länsstyrelserna i Malmöhus och Kopparbergs län ställer sig avvisande till
förslagen att viirdeminskningsavdrag och primäravdrag skall få förskjutas.
Liinsstyre/sen i Norrbottens län avvisar förslaget att primäravdrag skall få
fiirsk.iutas.
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Länsstyrelsen i Afalmöhus län:
Beredningen föreslår att värdeminskningsavdrag på hyggnadcr. i den man
de yrkats med lägre belopp än vad som högst kunnat medges enligt
avskrivningsplanen. skall få förskjutas till efter den antagna varaktighetens
slut. Detta motiveras med att ett företag eljest riskerar att gå mistt' om avdrag
för del av anskaffningskostnaden för byggnad som användes i rörelsen. Med
hänsyn till den vidsträckta rätten till förlustutjiimning torde emellertid denna
risk vara av ringa ekonomisk betydelse.
Det bör i sammanhanget m:kså observeras att vid en framtida försäljning
av en rörelsefastighet skall. .iiimlikt punkt 2 a av anvisningarna till 36 ~ KL.
värdeminskningsavdrag. som belöper på tid före avyttringen av fastigheten.
återföras till heskattning. dock inte för ar då avdraget understigit 3 000 kr.
Detta gäller oavsett om avdragen åtnjutits eller ej. Desamma hlir dessutom
föremål för indexuppräkning. r den avskrivningsplan för rörelsebyggnader
som bifogas självdeklarationen anges ackumulerade avdrag för värdeminskning t. o. m. året före beskattningsåret. Den föreslagna förskjutningsrätten
skulle - med hänsyn till realisationsvinstbeskattningen - förutsätta en
utökning av den årliga avskrivningsplanen med specificerade uppgifter om
för vilka år och med vilka belopp avdrag ej yrkats. Uppgifterna skulle behöva
avse varje byggnads hela varaktighetstid dvs. kanske en sextioårsperiod. Ett
sådant system är knappast praktiskt tillämpbart.
Det bör slutligen understrykas att enligt förslaget får ett förskjutet avdrag
åtnjutas först efter i genomsnitt kanske 15-30 års tid med påföljd att nuvärdet
av ett sådant avdrag vid en ekonomisk kalkyl blir relativt ringa.
På grund av det anförda avstyrker länsstyrelsen beredningens förslag på
denna punkt.
Primiirm'drag

Länsstyrelsen ansluter sig här till beredningens förslag utom vad avser den
obegränsade rätten att förskjuta primäravdrag. Som anförts ovan skulle en
sådan rätt ge upphov till praktiska problem. Det torde vara i det närmaste
omöjligt att efter en tidsperiod av kanske 30 år varunder förekommit ett
flertal ägarbyten avgöra om rätten till primäravdrag för en byggnad utnyttjats
till fullo. Länsstyrelsen förordar därför att vissa tidsbegränsningar uppställes.
En skattskyldig hör kunna medges primäravdrag under t. ex. en tioårsperiod
efter det att en ny-. till- eller ombyggnad uppförts på plan. Av praktiska skäl
bör vidare en begränsning ske pil så sätt att en köpare inte äger riitt att
utnyttja en säljares förskjutna avdrag.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län:
Värdeminskningsavdraget skall avspegla byggnadens fysiska och ekonomiska förslitning. De faktorer som påverkar denna förslitning torde icke ha
något samband med företagets aktuella vinstsituation. Ett värdeminskningsavdrag som visst år ej kan utnyttjas, kan återtagas genom bestiimmelserna i
förlustutjämningsförordningen. Enligt SFS J978:53 har tiden för förlustavdrag såvitt avser aktiebolag och ekonomiska föreningar förlängts till 10 år.
Vid beräkning av realisationsvinst skall omkostnadsbeloppet minskas med
värdeminskningsavdrag på byggnad därest dessa för år överstigit 3 000 kr.
Betydande utredningssvilrigheter torde uppkomma för silviil skattskyldiga
som för taxeringsmyndigheterna att vid realisationsvinstberäkning utröna
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om avdraget för visst år överstigit 3 000 kr. om möjlighet att förskjuta
avdragen medges. Beredningens förslag att värdeminskningsavdrag och
primäravdrag skall kunna förskjutas biträdes därför inte av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län:
Motiven för primäravdraget när detta infördes 1969 var behovet av ökad
avskrivningstakt jämfört med vad en strikt lineär avskrivning med väsentligen fastlagda procentsatser ger. Avdraget bestämdes till 10 procent med lika
fördelning över de första fem åren av en nyuppförd rörelsebyggnads livstid.
Att avdraget fick denna enkla utformning motiverades med främst praktiska
skäl.
Beträffande de vanliga värdeminskningsavdragen har beredningen föreslagit att dessa. i motsats till vad som nu är fallet, ska få förskjutas. Detta
innebär att värdeminskningsavdragen ges en resultatreglerande funktion.
Mot detta har länsstyrelsen inga invändningar.
Samma regler om förskjutning föreslås gälla även primäravdragen.
Dessutom föreslås beträffande dessa den ändringen att avdrag ska medges
med högst 2 procent, dvs. avdragets storlek kan varieras inom den angivna
ramen.
Reglerna om primäravdrag har hittills varit förhållandevis lätta att
tillämpa. De föreslagna ändringarna medför emellertid att reglerna kompliceras högst avsevärt och blir praktiskt svårare att hantera. Det kan dessutom
starkt ifrågasättas om det är motiverat att på föreslaget sätt bygga in
ytterligare resultatutjämningsmö jligheter.
Länsstyrelsen föreslår att rätten till primäravdrag antingen bibehålles i sin
nuvarande utformning med 2 procent under de första fem åren eller också
helt slopas.
Enligt KF bör det av lagtexten framgå att värdeminskningsavclrag på
nyuppförd byggnad medges fr. o. m. den tidpunkt då den färdigställts eller
senast då den tagits i bruk. Detta bör gälla också för markanläggningar.
Förbundet anser att uttrycket "uppförts eller tagits i bruk" i lagtexten inte är
helt klart.
Länsstyrelsen i Stockholms län pekar på en formulering i punkt 16 femte
stycket av anvisningarna till 29 § kommunalskattclagen som gett upphov till
felaktig tillämpning. Det gäller uttrycket "för år räknat". Enligt läns~tyrelsen
bör formuleringen ändras så att det framgår att avdraget skall räknas från
tidpunkt då anläggningen tas i bruk.

2.2.2 Avskrivning på fastighet som används i rörelseliknande verksamhet
Beredningens förslag att de avskrivningsregler som gäller för en fästighet,
som används i rörelse, skall få tillämpas även i fråga om fastighet, som
används för ett med rörelse jämförligt ändamål. tillstyrks eller lämnas utan
erinran av samtliga remissinstanscr. Kammarrätten i Stockholm och länsstyrelsen i Kristianstads län anser dock att det utvidgade tillämpningsområdet
bör definieras tydligare. Länsstyrelsen anför:
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Uinsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag att utvidga tillämpningsområdet av punkt 3 av anvisningarna till 25 § kommunalskattelagen. Sålunda
skall reglerna om värdcminskningsavdrag för rörelsebyggnader kunna
tillämpas på sådan fastighet, som hyrs ut och används i rörelse eller därmed
jämförlig verksamhet bedriven av annan än fastighetsägaren. Begreppet
"rörelse eller därmed jämförlig verksamhet" är emellertid inte helt
otvetydigt. Sålunda torde det inte helt entydigt kunna sägas. att en ideell
förenings kontors- och samlingslokaler eller en statlig institutions lokaler
inryms under begreppet "därmed jämförlig verksamhet". Lagtexten bör
därför kompletteras så att av denna klart framgår, att anvisningspunkten är
tillämplig på alla typer av kontors- och samlingslokaler.
2.2.3 Mindre skador på byggnad

Beredningen anser att mindre skador på byggnad skall betraktas som
driftförlust oavsett hur skadan har uppkommit. Kostnad för avhjälpande av
skadan skall vara avdragsgill som reparationskostnad och eventuell skadeersättning skall tas upp som intäkt. Enligt beredningen bör de mindre
skadorna avgränsas genom en schablonregel. Denna innebär att driftkostnad
skall anses föreligga, om kostnaden för återställande av skadad byggnad i
ursprungligt skick kan antas uppgå till högst 15 procent av byggnadens
taxeringsvärde vid skadetillfället.
Förslaget tillstyrks av SHIO och Familjeföretagens förening. SJ!eriges
advokatsamfund. Näringslivet.i· skattedelegation och länsstyrelserna i Uppsala, Södemumlands, Östergötlands, Jönköpings och Malmöhus län. Länsstyrelserna i Uppsala och Malmöhus län anser att ändringarna också bör omfatta
inkomstslagen jordbruks fastighet och annan fastighet. Även Lantbrukarnas
skattedelegation ställer sig bakom förslaget. Enligt delegationen bör dock
som alternativ en fast beloppsgräns användas som schablonregel. Delegationen anför:
Såsom beredningen anfört vållar begreppet kapitalförlust problem vid
bedömningen av avdragsrätten för reparationskostnad i samband med skada
på byggnad resp. skatteplikten för erhållen skadeersättning. Många fall har
fått föras upp till högsta instans och regeringsrätten har i gränsfallen ofta
kommit till skiljaktiga resultat. Man kan härvid spåra en ny syn på det s. k.
normalitetsrekvisitet. Vad som tidigare ansågs onormalt och därför hänfördes till kapitalförlust anses i dag som en normal driftförlust. Detta gäller även
beträffande förluster utanför skadeområdet.
Enligt delegationens uppfattning föreligger behov av en allmän översyn av
kapitalförlustbegreppet. Vad gäller s!rndor på byggnader anser delegationen
att begreppet bör slopas helt. Man bör vidare skilja mellan mindre skador
som kan åtgärdas genom reparationer och större skador, där avhjälpandekostnaden i princip bör aktiveras och avskrivas. Vid avgränsningen av de
mindre skadefallen kan det av praktiska skäl anses lämpligt att använda en
schablonregel av föreslagen modell. Det bör dock uppmärksammas att
byggnader på jordbruksfastighet och i rörelse kan ha åsatts kollektivt
bestämda taxeringsvärden. Med hänsyn härtill bör i <lessa fall den angivna
procentsatsen gälla det kollektiva taxeringsvärdet. Delegationen finner det
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också befogat att alternativt ha en fast heloppsgräns som förslagsvis kan
sättas till 3 basbelopp. Till mindre skada hör således hänföras skada diir
avhjälpandekostnaden inte överstiger antingen 15 procent av byggnadens
taxeringsvärde (byggnadernas kollektiva taxeringsvärde) eller 3 basbelopp.
I fråga om större skador hör. som ovan nämnts, kostnaden för
återställande av byggnaden i ursprungligt skick aktiveras och läggas till det
gamla avskrivningsunderlaget för byggnader. I det fall skadeersättning
uppburits biir dock, såsom kommer att framgå av avsnitt 11.5.5, endast den
del av kostnaden som överstiger erhållen ersättning fä aktiveras och
avskrivas.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att besviirliga tröskeleffekter uppkommer genom den föreslagna schahlonregeln med åtföljande
kontrollsvårigheter vid gränsfallen. Länsstyrelsen tillstyrker dock förslaget,
eftersom det undanröjer rådande tveksamhet om mindre omfattande skador
på byggnad är driftförlust eller kapitalförlust.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Holms län har i princip inte något att erinra
mot förslaget men ställer sig ändå tveksam till detta. Länsstyrelsen anför:
Beredningen föreslår en schablonregel, som innebär, att om kostnader för
återställande av den skadade byggnaden i ursprungligt skick uppgår till högst
15 procent av byggnadens taxeringsvärde vid skadetillfället, så bör skadan
skattemässigt behandlas som driftförlust. Taxerat byggnadsvärde är emellertid inte något enhetligt begrepp i detta sammanhang. Det kan omfatta
flera byggnader. Bedömandet av om det är fråga om en omfattande eller
mindn: omfattande skada som drabbat en av de i komplexet ingående
byggnaderna, kan då knappast ske med utgångspunkt från taxerat byggnadsvärde. En procentregel leder till att en skada i ett fall anses som omfattande,
medan en lika stor skada i ett annat fall anses som mindre omfattande.
Länsstyrelsen har inget förslag att framföra utan vill här endast framhålla de
olägenheter som är förenade med beredningens förslag.

Länsstyrelsen i Stockholms län delar beredningens uppfattning att det vore
praktiskt att i fråga om smärre skador på byggnad inte behöva undersöka om
det rör sig om kapitalförlust eller driftförlust. Enligt länsstyrelsen innebär
emellertid anknytningen till "byggnadens taxeringsvärde" svårigheter.
Länsstyrelsen anför:
"Byggnadens taxeringsvärde" är inte något i skattelagarnas mening
vedertaget begrepp. Enligt 10 § kommunalskattelagen skall vid fastighetstaxering för s. k. annan fastighet anges ett delvärde som betecknas
"byggnadsvärde". Som sådant värde skall enligt punkt 3 av anvisningarna till
nämnda paragraf redovisas det mervärde, som taxeringsenheten har på
grund av att den är bebyggd. Detta innebär att taxerat byggnadsvärde ofta
inte är något uttryck för byggnadens tekniska nuvärde vid taxeringstidpunktcn.
Rörelsebyggnad torde i de flesta fall återfinnas på någon av tre
fastighctstyper enligt riksskatteverkets anvisningar för fastighetstaxering;
hyres- och kontorsfastighet, industrifastighet eller specialfastighet. Taxeringsvärde för dessa typer av fastigheter beräknas antingen med hjälp av
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avkastningsmetoden eller enligt anliiggningskostnadsmctoden. I det förra
fallet beriiknas taxeringsvärdet genom kapitalisering av en verklig eller tänkt
hyresavkastning. Som byggnadsvärde anges i så fall skillnaden emellan
markviirdet och taxeringsvärdet. I det senare fallet beräknas värdet av mark
och byggnad separat; byggnadsviirdet med utgångspunkt från verklig
byggnadskostnad. Såsom byggnadsvärde anges för varje taxeringsenhet bara
ett värde oavsett om i taxeringsenheten ing~h flera fastigheter eller om flera
byggnader finns på samma fastighet.
Av den föreslagna lagtexten framgår inte om utredningen avsett 15 lJ(. av
taxeringsenhetens byggnadsvärde-i fråga om stora industrianläggningar kan
detta uppgå till HlO-tals milj. kr. - eller av det värde varmed den skadade
byggnaden ingår i taxeringsvärdet. Detta senare viirde framgfir inte av
fastighetslängden, om det finns flera byggnader på fastigheten. Ofta torde
det t. o. m. vara omöjligt att utläsa av fastighetstaxeringsniimndens anteckningar i fastighetsdeklarationen. Det hör iiven pt1pekas att enligt 5 ~ 5 mom.
kommunalskattelagen i byggnadsvärde för industribyggnad numera vanligtvis inte ingt1r värdet uv industritillbehör på fastigheten enligt 2 kap. 3 §
jordabalken. Om en anknytning till taxeringsviirdet över huvud taget anses
möjlig bör lagtexten förtydligas.
Även AO anser det vara diskutabelt att knyta gränsdragningen mellan
driftförlust och kapitalförlust till en viss procentsats av fastighets taxerade
byggnadsvärde. Detta kan ge slumpartade effekter. beroende på att såsom
byggnads taxeringsvärde anges för varje taxeringsenhet bara ett enda värde
även om det i taxeringsenheten ingår flera fastigheter eller om flera
byggnader finns pli en och samma fastighet. Enligt AO uppkommer en annan
komplikation om byggnad skadas utan att repareras. AO anför:
I sådana fall kan stora utredningssvårigheter uppkomma i frågan om
15-procentsgränsen överskridits eller inte. En reparation som vidtas kan
också avse tidigare inträffade skador eller eftersatt underhåll.
Jag vill ifrägasiitta om regeln inte i stiillet kan inarbetas i punkt 17 av
anvisningarna till 29 \i komnrnnalskatt..:lagen och avse smf1skador utan
närmare precisering. Har skadan behandlats som driftförlust eller reparationen omkostnadsförts bör utfallande flirsiikringscrsiittning beskattas.
RS'v', TOR och länsstyrelserna i Kristianstads och Hallands län ställer sig
avvisande till förslaget.
RS'v':

Den föreslagna schablonregeln kan medföra tillämpningssvårigheter. I de
fall arbetet med att återställa den skadade byggnaden påbörjas men inte
hinner slutföras under ett beskattningsår kan det i vissa fall vara svårt att vid
upprättandet av deklarationen för det beskattningsår arbetet påbörjas
beräkna om den totala kostnaden kommer att över- eller understiga 15 % av
taxerade byggnadsvärdet. Beredningen synes (s. 5.IO och 616) nämligen avse
att den faktiska kostnaden för återställandet skall vara avgörande för
bedömningen om skadan skall få anses vara driftförlust. Den föreslagna
författningstexten synes emellertid inte lika strikt knyta den föreslagna
15-proccntsrcgeln till det faktiska kostnadsförhållandet. Även om förslaget
vid rättstillämpningen kan komma att ges en något generösare tolkning än
6 Riksdagen 1980/81. 1 .wm/. Nr 6X. Bil. B
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berL'dningL'n avsett torde nu behandlade bedömningsfräga ändå kvarstå.
Problemet hur kostnader för att avhjälpa mindre skador på byggnad skall
behandlas synes inte kunna lösas utan hänsynstagande till gränsdragningen
ifråga om den skattemässiga behandlingen av ombyggnads- resp. rcparationsarbete på byggnad. För denna uppdelning avses inte 15-proccntsrcgeln
gälla. Frågan uppstår då hur gränsdragningen ombyggnad- reparation skall
göras när byggnad ombyggs i samband med att en mindre skada avhjälps.
Pä grund av de nu behandlade tillämpningssvårighetcrna men också därav
följande kontrollproblem avstyrker RSV förslaget i denna del.

TOR:
·Anknytningen av schablonregeln till byggnadens taxeringsvärde kan antas
komma att medföra tilWmpningssvitrigheter. Det beror pa att det i
taxeringsenhcten kan ingå flera byggnader. Avser skadan t. ex. en byggnad i
ett större industrikompkx med ett enda taxeringsvärde är det uppenbart att
man stöti:r pil problem. En annan svårighet har samband med reparationsarbetets förläggning i tiden. Det kan ha påbörjats under beskattningsåret
men vid deklarationstillfället iir det oklart om den totala kostnaden kommer
att uppgå till 15 procent av taxeringsvärdet. Enligt TOR:s mening bör
förslaget inte leda till lagstiftning.

Uimstyrelsen i Kristianstads län:

*

Med hänsyn till lagregelns plai:ering i punkt 10 anvisningarna till 29
kommunalskattelagen synes beredningen mena, att det framlagda förslaget
endast skulle avse rörelsebyggnader. Skall en reglering ske av hur
beskattningseffekterna blir av mindre skador på byggnad mästc emellertid
dessa regler enligt länsstyrelsens uppfattning ha generell tillämpning på alla
byggnader oavsett det inkomstslag till vilket de hänförs. Vid en sådan
utvidgning av tillämpningsområdet framstär bristen i förslaget tydligare. På
många jordbruksfastigheter har framför allt ekonomibyggnaderna mycket
lf1ga taxeringsvärden. Ekonomibyggnadernas värde uppgår sålunda i många
fall på äldre jordbruksfastigheter till 3 000 kr eller ännu lägre belopp. En
brand eller liknande skad1 i ett dylikt best{md av ekonomibyggnader skulle
med de föreslagna reglerna så gott som alltid klassas som kapitalförlust. Å
andra sidan skulle, vad avser hyresfastigheter och vissa verkstadsbyggnader,
skadorna absolut sett kunna uppgå till betydande belopp och ändå klassas
som driftförlust. Exemplifieringen pekar på det olämpliga i att försöka
definiera begreppet mindre skada genom att sätta kostnaden i relation till det
taxerade byggnadsvärdet vid skadetillfället. Svårigheterna att i lagtext
någorlunda rättvisande definiera begreppet mindre skada bedöms dessutom
av länsstyrelsen som sa stora, att någon lagreglering överhuvud inte bör
komma till stånd på denna punkt. Liksom hittills bör det ankomma på praxis
att närmare definiera begreppet och att dra upp gränsen mellan drift- och
kapitalförlust.

Länsstyrelsen i Hallands län:
Skador på byggnader genom brand eller andra normalt inte påräkneliga
händelser hänförs för närvarande till icke avdragsgill kapitalförlust. Ur
många aspekter kan detta synas stötande. Fråga iir ju dock om kostnader,
som hänför sig till objekt i skattepliktig förviirvskälla, vilka i och för sig för
skrivas av enligt plan. Gränsen mellan pariikneliga och icke påräkneliga
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händelser kan vidare ibland vara svår att dra. Något inkonsekvent är det
också att som nu sker medge avdrag för restvärdet vid utrangering av annan
anledning än skada. Gentemot de kritiska synpunkter. som nu framförts mot
att hiinföra skada på byggnad till kapitalfiirlust. kan invändas att å andra
sidan försäkringsersättning för skadad byggnad inte är skattepliktig ens enligt
realisationsvinstreglcrna.
Genom sitt förslag att hänföra kostnader för mindre skador p:I byggnad till
driftskostnad gör beredningen en principiellt viktig men till sin omfattning
inte särskilt betydande ändring i förhållandet mellan kapitalförlust och
driftförlust. Förslaget är enligt länsstyrelsens uppfattning inte bra dels ur elen
synpunkten att det bryter en princip utan att ändra på den helt - med den
hcgreppsförvirring detta skapar - dels diirför att den praktiska tillämpningen
blir svår. Den föreslagna schablonregeln kan synas lätt att tillämpa och blir
det säkert också i sådant fall då skada hänför sig till fastighetstaxeringsenhet
med endast en byggnad. Mindre lätt blir tilliimpningen i fråga om exempelvis
skada på viss byggnad i ett stort industrikomplex. omfattande en mängd
byggnader med ett enda taxerat byggnadsvärde, som är omöjligt att fördela
på de olika byggnaderna annat än möjligen med ledning av fastighetstaxcringsnämndens arbetsanteckningar. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte
tiden är mogen för att hänföra alla kostnader för skador på byggnader- i vart
fall på industribyggnader - till driftskostnader. I så fall fär utfallande
försäkringsbelopp beskattas i det inkomstslag till vilket skadad byggnad är att
hänföra.

2.2. 4 Beräkning m· m·skrii•ningsunderlag eller utrangeringsavdragför skadad
fastighet
Enligt beredningens förslag skall avskrivningsundcrlag för en byggnad,
som skadats genom brand eller dylikt, inte påverkas av kostnad för ny-, tilleller ombyggnad som bestritts med försäkringsersättning. Endast kostnad
som bestritts av den skattskyldige själv skall fä tillföras avskrivningsunderlagct för byggnaden.
Förslaget tillstyrks eller lämnas i huvudsak utan erinran av RSV,
länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus och Äfrsborgs liin. KF, Lantbrukarnas skattedelegatio11,
SHIO och Familjeföretagens förening samt SFeriges advokatsamfund.
Länsstyrelsen i Uppsala län anser att regeln också bör gälla i inkomstslagen
jordhruksfastighet och annan fastighet. Även länsstyrelsen i Malmöhus liin
anser att ändringen bör omfatta inkomstslaget jordbruksfastighet och - då
fastighet hyrs ut för rörelseändamål - inkomstslaget annan fastighet.

ta11tbrukarnas skattedelegation framhåller att regeln hör omfatta alla
ersättningsfall och inte bara försäkringsfall. Har däremot någon ersättning
inte utgått bör såväl det gamla avskrivningsunderlaget som nyuppförandeknstnaden få medräknas.

KF har inget att invända mot vad beredningen föreslagit men efterlyser
regler för hur hel eller partiell självrisk i samband med skadefall skall
behandlas skattemässigt. Förbundet anför:
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Om en skattskyldig väljer att själv stå risken för skadefall i stället för att
teckna försäkring. bör skadan enligt KF:s mening få behandlas som
driftsförlust, då denna kostnad för anses motsvara inbesparade försäkringspremier. Vid skadefall på byggnad bör således utrangeringsavdrag medges
för restvärdet av förstörd byggnad eller del av byggnad och anskaffningskostnaden för ersättningsbyggnad läggas till grund för avskrivning.

Näringslivets skattedelegation. ,'frenska försäkringsbolags riksförhund och
länsstyrelserna i Hallands och Göteborgs och Bohus län stiil\cr sig avvisande
till förslaget.
Näringslivets skat1edelega1ion:
Enligt gällande rätt betraktas förlust som uppkommit på grund av
byggnads förstörelse genom brand c. d. som kapitalförlust. I konsekvens
hiirmed gäller att avdrag inte får göras för den förstörda byggnadens
skattemässiga restvärde samt att erhållen försäkringsersättning är skattefri.
Ev. återuppförd byggnad får avskrivas i vanlig ordning. Enligt beredningen
innebär det förhållandet att försäkringsersättningen ofta täcker åtcranskaffningskostnaden att denna ordning är otillfredsställande. Beredningen
föresE1r därför att återuppbyggnadskostnaden i den mån den täcks av
försäkringsersättning inte skall få påverka avskrivningsunderlaget. I gengäld
skall förlusten inte betraktas som kapitalförlust, dvs. fortsatt avskrivning
skall få ske av elen förstörda byggnadens skattemässiga restvärde.
Beredningens förslag strider på ett uppseendeväckande sätt mot de
grundliiggande principerna för avgränsningen mellan å ena sidan kapitalvinst
och kapitalförlust och å andra sidan rörelsevinst och rörelseförlust, vilka
principer beredningen inte i och för sig ifrågasatt eller ens närmare
diskuterat. Vi finner det vid sådant förhållande felaktigt att på en enstaka
punkt frtmgå dessa principer. Beredningens motiv härför -·att fråga iir om
betydande värden - kan inte heller anses särskilt starka. De av beredningen
patalade förhållandena heaktas ju enligt gällande regler vid den realisationsvinstbeskattning. som numera omfattar 1()0 I/" av den realiserade vinsten .

.'frenska försäkringsbolags rik.lförbund:
Riksförbundet instämmer i att beredningens uppfattning från fiskala
utg<lngspunktcr kan anses sakligt grundad. Riksförbundet vill emellertid
erinra om att den föreslagna ändringen innebär en skatteregel som står i strid
med reglerna i bokföringslagen och aktiebolagslagen. Detta kan inte anses
tillfredsställande oc.:h går även emot elen eljest dominerande strävan till
överensstämmelse mellan redovisningspraxis och skatteregler.
Ända sedan kommunalskattelagens tillkomst har skillnaden mellan
driftsförlust och kapitalförlust varit av grundläggande betydelse. Riksförbundet kan inte finna att beredningen tillräckligt motiverat det föreslagna
avsteget frän denna princip. Den utredning som beredningen har anfört är
enligt riksförbundets mening alltför ofullständig för att kunna ligga till grund
för lagstiftning.
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Länss(vrelsm i Hallands län:
I fråga om behandlingen av utfallande försäkringsersättningar vid skada på
byggnad går beredningen ett steg längre i förslag till ändring av nu rådande
förhållande mellan kapitalvinst/-förlust och driftsvinst/-förlust. Här föreslår
beredningen nämligen att försäkringsbeloppen i praktiken skall beskattas i
sin helhet i det fall att ny byggnad uppförs för att ersätta den skadade.
Beskattningen sker på så sätt att värdeminskningsundcrlaget för den nya
byggnaden minskas med försäkringscrsättningens belopp. Förslaget kan med
beredningens bestickande argumentering synas ge ett materiellt rättvist
resultat men är i princip oriktigt. Försäkringsersättningen avser ju ett objekt,
som inte längre finns, medan anskaffningskostnaden för den nya byggnaden
är en realitet för sig. Beskattningen blir inte heller konsekvent i s~itfant fall då
försäkringsersättningen överstiger nybyggnadskostnaden, kanske på grund
av att den skadade byggnaden inte återuppförs eller återuppförs endast
delvis. Länsstyrelsen har ovan ifrågasatt om inte försäkringsersättningar för
byggnader bör beskattas som intäkt i viss förvärvskälla medan kostnadsavdrag- genom extra avskrivning eller genom utrangeringsavdrag- medges för
den skadade byggnaden. Om en så genomgripande ändring av gällande
principer inte anses kunna genomföras får man söka andra vägar. Bättre än
beredningens förslag synes det då enligt länsstyrelsens mening vara att
beskatta försäkringsersättningar enligt reglerna för realisationsvinst. Det bör
i så fall övervägas att införa en speciell regel för beräkning av ingångsvärde,
innebärande att detta skall bestämmas till hela eller del av eventuellt
förefintligt taxeringsmässigt restvärde för den skadade byggnaden eller det
skadade byggnadskomplexet. Om byggnad återuppförs bör uppskov medges
med realisationsvinstbeskattningen.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län:
Beredningen föreslår nu att försäkringsersättning skattemässigt skall
behandlas på samma sätt som statsbidrag. Om det är fråga om en delskada
torde någon ändring i nu gällande praxis inte inträffa. Men när det gäller
uppförandet av en ny byggnad. medför förslaget att försäkringsersättningcn
indirekt beskattas genom att den del av anskaffningskostnaden som bestridits
med densamma, inte får inräknas i avskrivningsunderlaget. Avskrivningen
för den nya byggnaden skall i stället ske på grundval av den förstörda
byggnadens skattem'ässiga restvärde. Länsstyrelsen är tveksam till förslaget,
eftersom det indirekt innebär en beskattning av en eljest skattefri ersättning.
Ytterligare ett skäl är att den erhällna försäkringsersättningen enligt gällande
regler skall beaktas vid en eventuell framtida realisationsvinstberiikning. En
ändring inom företagsbeskattningen måste därför medföra en ändring i
reglerna om realisationsvinstbeskattning, när det gäller rörelsefastighet.
Länsstyrelsen vill även framhålla, att begreppet "byggnad som används i
rörelse" inte är entydigt. Det är oklart om avsikten är att i begreppet även
inräkna fastighet som används i annans rörelse. Ett genomförande av
beredningens förslag i detta hänseende skulle medföra att försäkringsersättningen blir behandlad på olika sätt beroende på om fastigheten återuppförs
eller inte. En underlåtenhet att återuppföra en nedbrunnen byggnad skulle
medföra fördelar från skattesynpunkt. Länsstyrelsen anser därför att frågan
måste utredas ytterligare, innan definitiv ställning tages till densamma.
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Enligt beredningens förslag skall den nya regeln tillämpas genomgående i
fråga om byggnadsarbete som avser Merställandc av delskada på byggnad.
Om en helt ny byggnad skall uppföras skall regeln tillämpas endast om den
nya byggnaden kan anses ersätta den förstörda. Beredningen föreslår i detta
hänseende att byggnad, som anskaffas eller börjar uppföras inom tre år efter
den dag då den ursprungliga byggnaden förstörts och som är avsedd för
samma verksamhet som den förstörda byggnaden, skall anses utgöra
ersättningsbyggnad. Detta skall gälla även om den nya byggnaden inte
uppförs av den ursprungliga fastighetens ägare utan av en till denna
närstående person. Den av beredningen föreslagna avgränsningen av
begreppet ··ersättningsfastighet" kritiseras i några yttranden.
RSV:
Beredningen uttalar (s 615) att om efter skadefallet en ny byggnad uppförs
på en annan ort torde denna endast i undantagsfall kunna behandlas som
ersättningsfastighet. Uttalandet - som i och för sig saknar motsvarighet i
lagtcxtförslaget - torde om det följs kunna få till följd att skattskyldig för att
komma i åtnjutande av skattemässiga förmåner strävar efter att uppföra
ersättningsfastighet på annan ort.
Beredningen föreslilr en absolut tidsfrist om tre år frän skadctillfället inom
vilken tid en nybyggnad skall kunna anses utgöra ersättningsfastighet. Det
synes inte vara närmare utrett vilken effekt en sådan tidsgräns kan förväntas
få. Det kan emellertid inte uteslutas att regeln kommer att leda till att
uppförandet av ersättningsbyggnaden fördröjs på grund av skatteskäl.
De ovan anförda konsekvenserna av beredningens uttalande respektive
lagförslag hör enligt RSV:s mening undvikas. RSV avstyrker därför den
föreslagna trcårsgriinsen. Det borde inte medföra några större tilliimpningsproblem att denna gräns förutan bestämma om en byggnad skall anses utgöra
ersättning för den skadade. Till ledning för denna bedömning kan direktiv
ges genom motivuttalanden.
Liinsstyrelsen i Älvsborgs län:
Begreppet ersättningsfastighet har inte närmare preciserats i lagförslaget.
I kommentaren till detta sägs på s 615 följande: "Har byggnaden uppförts på
en annan ort torde den dock endast i undantagsfall kunna behandlas som
ersättningsfastighet". Denna tolkning kan locka företag att etablera sig på
annan ort. Begreppet ersättningsfastighct bör därför enligt länsstyrelsens
mening ges en mer vidsträckt betydelse. Detta bör även gälla kravet på
likartad verksamhet. En ny fastighet kan vidare uppföras av en utomstående
person som finansierar byggnationen genom lån från den ursprunglige
ägaren. Denne kan sedan förvärva fastigheten efter att först ha hyrt den i
drygt tre år. Lagförslaget omfattar inte heller detta fall.
Näringslivets skattedelegation:
Beredningen föreslår att den förordade ändrade gränsdragningen mellan
kapitalförlust och driftsförlust skall tilliimpas i de fall en förstörd byggnad
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inom tre år frtm skadetillföllet ersätts med en annan byggnad. En sådan
avgränsning framstår som helt godtycklig och i hög grad ägnad att skapa
tillämpningssvårigheter ävensom att snedvrida verksamhetsplancringen.
Redan det i och för sig självklara behovet av en dylik spärrcgel utgör enligt
vär mening tillriiekligt skiil för att inte genomföra beredningens förslag.

Sfi 10 och Familjeföretagens förening förordar att den föreslagna treårsregeln slopas, då den kommer att bli svårtillä,?1pbar och i vissa lägen skapa
inte önskvärda tröskeleffekter. Sveriges advokatsamfund ifrågasätter lämpligheten av treårsregeln. eftersom den får som en följd att skattskyldiga som
välj~r

att uppskjuta en i och för sig välmotiverad investering premieras i
skattehänseende.

Beredningen anför att vissa problem kan uppstå om skadan inte atcrställts
under det år då den inträffade utan först ett senare ar. Ilar värdeminskningsavdrag för det beskattningsår under vilket skadan intriiffat beräknats p~I
grundval av ett liigre belopp än det som skall giilla sedan skadan i1tgiirdats.
skall den skattskyldige ha riitt att fä dessa omprövade. Enligt beredningen är
en förutsättning för detta att han ht1llit sin riitt att anföra besvär öppen. Vad
beredningen uttalat i detta hänseende har föranlett kommentarer av ett par
remissinstanser.

RSV:
Beredningen uttalar angående omprövning av värdcminskningsavdrag i de
fall skadan avhjälps ett senare beskattningsår än det när skadan inträffade (s
615 m) att en förutsättning härför givetvis är att den skattskyldige har hållit
sin rätt att anföra besvär öppen. Beredningen har inte närmare utrett på vad
sätt detta skulle ske. Med hänsyn till den föreslagna rätten till förskjutning av
värdeminskningsavdrag synes inte någon omprövning av värdemi11skningsavdrag erfordras i nu behandlade fall.

Länsstyrelsen i /orfalmöhus län:
Med beredningens förslag kan ett senare ftrs återställande av en
byggnadsskada påverka ett tidigare lirs avskrivningsunderlag. Med hiinsyn
till beskattningsårets slutenhet medför detta processuella problem. För att
inte riskera att förlora en del av sin avdragsrätt måste den skattskyldige
anföra besvär över det tidigare årets taxering redan vid den ordinarie
besvärstidens utgång. Hans talan skulle sedan behöva bli vilande upp till tre
års tid. Då lagstiftaren inte utan mycket vägande skäl bör öka skattedomstolarnas arbetsbörda synes det vara att föredra att man i stället ger den
skattskyldige rätt att ta igen förlorade avdragsbelopp vid beskattningen för
det år då skadan åtgärdats. A vdragsfrågorna kan då i sin helhet behandlas av
taxeringsnämnden.
Beredningens förslag till lagtext har kritiserats av några remissinstanser.
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Länsst\'relsen i Stockholms län:

*

I föreslagen lagtext för punkt W av anvisningarna till 29 kommunalskattclagen andra stycket har angetts att kostnad för återställande av
rörelsebyggnad efter brandskada skall behandlas som driftsförlust även om
ägaren till den skadade byggnaden - eller honom närstående person anskaffar ersättningsbyggnad inom tre år. Det förefaller n[1got oklart- även
med hänsyn till vad som närmare angetts i motiven (s 514) - hur begreppet
närstående här skall uppfattas. Om man syftar på de s. k. fämansbolagsreg\erna bör detta klart anges.
Liknande synpunkter framförs av länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen anför vidare:
Författningsförslaget och vad beredningen anfört synes innebära att regeln
inte skall tillämpas i det fall försäkringsersättning erhållits men andra medel
använts för att finansiera återställandet. Länsstyrelsen vill ta upp det fall dä
den skattskyldige för återställandet kan visa att han haft tillgång till andra
medel vid sidan av försäkringsersättningen. Enligt länsstyrelsens mening kan
regeln då enkelt kringgås och bli verkningslös. Länsstyrelsen ifrågasätter
därför öm inte regeln bör avfattas så att den blir tillämplig så snart
försäkringsersättning utgått och byggnaden återställts oavsett om återställandet finansierats med försäkringsersättning eller med andra medel.
Kammarrätten i Stockholm:

Den föreslagna lagtexten (punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 29 §
kommunalskattelagen) synes inte på ett tillräckligt tydligt sätt återge vad som
anges i motiven. Lämpligen införs efter första meningen förslagsvis följande:
"Detta innebär att byggnadens anskaffningsvärde ej påverkas av sådana
kostnader för dess återställande som bestritts genom uppburen icke
skattepliktig försäkringsersiittning."
Enligt Sveriges advokatsamfund bör uttrycket "'driftförlust" för att
undvika missförstånd reserveras för de därmed avsedda fallen. En annan
begreppsbestämning biir därför användas i lagtexten.

2.2.5 Projekteringskostnader för byggnad som inte uppförts

Enligt beredningens förslag skall avdragsrätt föreligga för projekteringskostnader och liknande för byggnader och anläggningar. Har kostnader
nedlagts för att undersöka alternativa lösningar skall de projckteringskostnader. som kan hänföras direkt till det valda alternativet, liksom f. n.
inräknas i avskrivningsunderlaget för anläggningen. Kostnader för förkastade alternativ skall få dras av direkt.
Förslaget tillstyrks av A 0, länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands,
Östergötlands, Jönköpings. Göteborgs och Hohus och Kopparbergs län,
BFN, Näringslivets skattedelegation, Lantbrukarna.i· skattedelegation, SHIO
och Familjeföretagem förening, KF och Sveriges advokatsamfund.
Lantbrukarnas skattedelegation, som anser det vara i hög grad befogat att
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vidta de av beredningen föreslagna ändringarna rörande projckteringskostnaclcr. framhåller att motsvarande situation föreligger bctriiffandc brunnsborrning. Delegationen anför:
Det förekommer således ofta att man vid sökande efter vattentäkt inte
träffar på vatten förrän efter flera försök och i vissa fall inte alls finner nf1got
vatten. Skattskyldiga som råkat ut för detta har i praxis vägrats avdrag för
kostnader för brunnsborrning med motiveringen att det rör sig om en
kapitalförlust. Enligt delegationens bestämda uppfattning bör samma regler
gälla för misslyckad brunnsborrning soni för misslyckad projektering av
andra anläggningar.

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att den utvidgade riitten att dra av
projckteringskostnader bör begränsas och förses med en spärregel. Länsstyrelsen anför:
Beredningens förslag att projekteringskostnader för ej uppförda byggnader görs avdragsgilla förefaller väl motiverad vad avser kostnader för
planering m. m. av skräddarsydda lokaler. På s. 617 anför beredningen
visserligen att den föreslagna regeln i första hand torde komma att tillämpas
av större handels- och industriföretag men några begriinsningar i författningstexten har inte förordats. Enligt Hinsstyrelsens uppfattning bör avdragsrätten förbehållas den ovan angivna typen av lokaler. Projektcringskostnadcr för t. ex. arkitektritade enfamiljsvillor, vilka bedömts utgiira tiinkbara
personalbostäder, motiverar knappast en avdragsrätt. Det bör vidare
observeras att beredningens förslag till författningstext kan lämna utrymme
för kringgåendeåtgärder. Ett företag som uppför en byggnad skulle kunna
låta projekteringskostnaderna härför belasta ett närstående företag och
därigenom indirekt fä omedelbart avdrag för dessa kostnader. En spärregcl
mot sådana förfaranden bör införas i lagtexten.

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser vidare att reglerna bör gälla även i
inkomstslaget jordbruksfastighet och i vissa fall i inkomstslaget annan
fastighet, nämligen när fastighet hyrs ut för rörclseiindamM.
RSV efterlyser en precisering av begreppet "projekteringskostnader".
Verket anför:
Av beredningens redogörelse för giillande riitt (s. 510) framgår att till
projektcringskostnader e. d. torde hänföras arkitektkostnader och andra
kostnader, som nedlagts under planerings- och förberedelsearbetet. Beredningen har inte närmare preciserat vilka kostnader förslaget avser. Begreppet projektering återfinns bl. a. i 10 §första stycket 5) merviirdeskattclagen.
Förutvarande riksskattenämnden har närmare utvecklat vad som i denna lags
mening fär anses vara hänförligt till projektering. ritning. konstruktion eller
därmed jämförlig tjänst avseende mark, byggnad eller annan anläggning som
utgör fastighet ( riksskattenämndcns meddelande 1969: 111.1 ). Om den av
beredningen föreslagna avdragsrättcn genomförs erfordras enligt RSVs
mening från till:impningssynpunkt men kanske friirnst av kontrolltekniska
skäl ett klarläggande uttalande angt1ende vad som iir att hiinföra till
"projektering e. cl.". •
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Några remissinstanser är kritiska till den av heredningen föreslagna olika
hehandlingen av projckteringskostnader, som hiinför sig till projekt, som
inte kommer till utförande och kostnader för förverkligade projekt.

TOR:
TOR anser sig inte kunna tillstyrka. att projckteringskostnader, som
hänför sig till projekt, som inte kommer till utförande. hehandlas fördelaktigare - far avdragas direkt - än kostnader för förverkligade projekt. vilka
kostnader inlägges i avskrivningsunderlagct för anläggning varom fråga är.
Anses ändring i nuvarande regelsystem böra komma till stånd. bör kostnader
för säviil förkastade som förverkligade projekt avskrivas genom årlig
värdeminskning.

RSV:
Ifrågavarande projekteringskostnader föreslås av beredningen få dras av
som driftförlust medan projekteringskostnader som direkt leder till att
byggnader uppförs skall aktiveras och inräknas i avskrivningsunderlaget för
byggnaderna. Denna skillnad kan medföra tillämpningsproblem när det
gäller att hänföra en viss kostnad eller del därav till det ena eller det andra
slaget av kostnad. RSV förordar att även projckteringskostnadcr som avser
förkastade lösningar skall aktiveras och riiknas in i avskrivningsunderlagct,
så att nämnda tillämpningsproblem undviks.
Liknande synpunkter framförs av länsstyrelserna i Hallands och Kopparbergs liin.
Enligt beredningens förslag får företaget - om det på balansdagen inte vet
om något av ett eller flera möjliga investeringsaltcrnativ kommer att
genomföras - direkt dra av samtliga nedlagda projekteringskostnader.

Kommer något projekt till utförande senare skall dock de projekteringskostnadcr som kan antas ha samband med det valda alternativet aktiveras
skattemässigt. Detta tillgår så att dessa projekteringskostnader redovisas
som intiiktspost i deklarationen samtidigt som motsvarande belopp tas upp
pä värdeminskningsplan för byggnader resp. markanläggningar. Enligt
beredningen skall det också vara möjligt att tillfälligt balansera alla nedlagda
projekteringskostnader och dra av kostnaderna för förkastade alternativ det
beskattningsår då kostnadernas karaktär klarlagts.
Förslaget att projekteringskostnader avseende projekt som senare år
kommer till utförande i efterhand skall aktiveras kritiseras av några
remissinstanser.
BFN:
Att skattemiissigt medge avdrag direkt för kostnaden för förkastade
alternativ torde enligt BFN:s mening överensstiimma med företagens
bokföringspraxis. Sädana kostnader kostnadsförs i allmänhet i företagens
resultaträkning och har sedan tillagts i rörelsedeklarationen sasom icke
avdragsgill post. Beredningens förslag inncbiir en anpassning till bokföringspraxis och tillstyrks av BFN.
Att däremot i efterhand tvingas aktivera projekteringskostnadcr avseende
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projekt som senare år kommer till utförande innebär enligt BFN ett
fjärmande från redovisningspraxis. Att i efterhand aktivera en kostnadsförd
post torde inte stå i övercnsstiimmclse med bokföringslagens viirdcringsregler då det gäller anläggningstillgångar. Sålunda kan denna aktivering ske
enbart i deklaration. varigenom skapas en skillnad mellan fördagcns
redovisning och deklaration. som lever kvar under hela avskrivningstiden för
byggnaden.
Med utgångspunkt frän BFN :s strävan att medverka till en ökad
samordning av olika lagstiftning rörande företagens redovisning vill nämnden föresl[1 att en gång kostnadsförda projekteringskostnader må förbli
kostnadsförda och att sålunda någon aktivering i efterhand av kostnader för
senare valt alternativ skattemässigt inte kommer att krävas.
Om lagstiftaren emellertid väljer att gå på beredningens förslag torde detta
komma att kriiva en civilrättslig ändring av bokföringslagen sa att överensstämmelser uppnås mellan civillagstiftningen och skattclagstiftningen.
RSV:
Enligt förarbetena till bokföringslagen (BFL) (SOU 1973:57 s. 210 ö och
prop. 1975:104 s. 186 öx) m<lste grundprincipen för redovisningen vara att
resultatet innefattar endast realiserade vinster. RSV ifd1gasättcr mot
bakgrund härav om den i punkt 10 fjärde stycket andra och tredje meningen
av anvisningarna till 29 KL föreslagna regeln står i överensstiimmelsc med
BFL.

*

Näringslivets skattedelegation ifrågasätter nödvändigheten av den föreslagna skattemässiga aktiveringsskyldigheten i vissa fall av tidigare omkostnadsförda projekteringsarbetcn. Delegationen anför:
Till den del ifrågavarande kostnader är att hänföra till inventarier medför
aktivcringsskyldighetcn misstämmclse mellan bokförda och skattemässiga
värden med de konsekvenser för avskrivningsriitten som detta får enligt
beredningens förslag. Med hänsyn till de relativt begränsade kostnader det
hiir giiller bör man enligt dr mening av praktiska skiil kunna avst[i frän kravet
pä aktivering.
Liknande synpunkter framförs av SHIO och Familjef6retagt'ns förening.
Länsstyrelserna i Västernorrlands och Jiimtlands län förordar friin kontrolloch tilliimpningssynpunkt alternativet med aktivering av samtliga projekteringskostnader fram till den tidpunkt då företaget kan göra en definitiv
uppdelning av kostnader som kan föras upp på viirdeminskningsplan resp.
omkostnadsföras.
RSV tar upp frc\gan om hur projckteringskostnader skall dokumenteras.
Verket anför:
Om beredningens förslag genomförs. till den del det innebiir att avdrag
skall medges för projcktcringskostnader avseende projekt som inte leder till
någonting. anser RSV att man bör stiilla vissa uttryckliga krav på att den
skattskyldige skall dokumentera att kostnaderna haft ett direkt samband
med hans förvärvsverksamhet. Utan en sådan dokumentation är det sv?1rt att
kontrollera att yrkade avdrag verkligen avser avdragsgilla kostnader. I det
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fortsatta lagstiftningsarbetet bör närmare utredas på vilket sätt den
dokumentation. som RSV kräver, lämpligen kan fullgöras av de skattskyldiga.

2.2.6 Avyttring av fasta rörelseim·entarier i fastighet
Enligt nuvarande regler beskattas ersiittning för fasta rörelseinventarier
enligt realisationsvinstrcglerna i det fall fråga är om uthyrning till rörelse som
bedrivs av annan än fastighetens iigarc. Beredningen föreslår att den
ifrågavarande ersättningen skall tas upp som intäkt av annan fastighet.
Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser. I
ett par yttranden görs särskilda påpekanden.

Niiringsli1·ets skattedelegation:
Vi har ingenting att erinra mot att intäkt vid avyttring av till annan fastighet
hänförliga tillgångar som avskrivits enligt de för rörelse gällande inventarieavskrivningsreglerna i enlighet med beredningens förslag behandlas som
intäkt av annan fastighet. Vid sådant förhållande hör emellertid sista
meningen av tredje stycket i p. 1 av anv. till 28 ~ KL ändras. Enligt denna
mening skall nämligen sådan intäkt i vissa fall redovisas som intäkt av
rörelse.

/,anthrukamas skattedelegation:
Enligt dl'legationens uppfattning iir det principiellt riktigt att beskatta
ersiittning för fastighL'tsinventarier i förviirvskiillan. Delegationen förutsiitter att reglerna om siirskild skattcberiikning för ackumulerad inkomst iir
tilliimpliga betri"iffande ersiittningen pi1 samma siitt som i rörelse.
Delegationen anser det också befogat att dispensreglerna i 46 2 mom.,
sjätte st KL rörande avdrag för engångsbetald pensionsförsäkring vid
avveckling av lantbruk eller rörelse. skall få tillämpas på ersättning av
förevarande slag om fastighetsägaren själv haft hand om förvaltningen av
fastigheten. Inkomsten har i sädant fall i realiteten karaktär av Ainkomst.

*

2.2. 7 Vissa 1·id remissbehandlingen aktualiserade frågor
I remissyttranden har flera fri\gor rörande avskrivning av fastigheter tagits
upp som inte behandlats av beredningen. 1 detta avsnitt i'ltergcs synpunkter i
vissa frågor som inte har återgetts i tidigare avsnitt av remissammanställningen.
l.anthrukamas skalledelegation tar upp proportioneringsreglerna vid
onerösa förvärv av bebyggd fastighet. Delegationen anför:
Vid oneröst förvärv av bebyggd jordbruksfastighet eller rörelsefastighet
beriiknas den nye ägarens avskrivningsunderlag för byggnader med hjälp av
en proportioncringsregel enligt vilken köpeskillingen för fastigheten fördelas
i samma proportion som det taxerade byggnadsvärdet förhåller sig till det
totala taxeringsvärdet.
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Beträffande jordbruksfastigheter skall hiirvid justering ske med hänsyn till
ev. värde av överbyggnad. Eftersom byggnadsvärde pä jordbruksfastighet
kan bestå av olika delposter skall avskrivningsunderlaget beräknas siirskilt
för olika byggnader eller byggnadsbestånd. Innan avskrivningsunderlaget
erhålles skall i förekommande fall det framproportionerade byggnadsvärdet
reduceras med anskaffningskostnaden för fastighetsinventarier. Dock för det
sammanlagda avskrivningsunderlaget för byggnaderna jiimkas 0111 den del av
köpeskillingen för fastigheten som belöper på annat än byggnader - dvs.
mark, växande skog, naturtillgångar m. m. - visas mera avsevärt över- eller
understiga viirdet av dessa andra tillgtingar.
Såsom delegationen framhållit vid tillkomsten av jiimkningsregcln är
denna felkonstruerad och i praktiken niistan värdelös. Bevisningen bör avse
byggnaderna och inte de övriga tillgångsslagen. Det iir nämligen närmast
omöjligt att förebringa bevisning om viirdet pa de mi'tnga olika övriga
tillgångsslag som normalt förekommer på en jordbruksfastighet. Liggs
bevisningen på byggnadsvärdet kan man däremot rätta till uppenbara
felaktigheter, t. ex. i de fall då betydande nybyggnation förekommit pä
fastigheten kort tid före förviirvet. Delegationen finner det ~tötande att man i
dessa fall pä grund av bevissvårigheter rörande värdet pt1 de övriga
tillgångsslagen inte skall kunna erhtilla jämkning. Till bilden hör ocksä de
sv{1righeter som finns vid fastighetstaxeringen niir det gäller att fä till stämt
värdemässigt korrekta inbördes förhällanden mellan de olika delvärden som
ingår i taxeringsvärdet pä jordbruksfastighet. De s. k. regressionsanalyser
som görs vid marknadsvärdeanpassningen av de olika dclviirdena kan
närmast karaktäriseras som kvalificerade gissningar. Även 0111 det totala
taxeringsvärdet skulle vara rätt kan man därför inte utgä från att delvärdena
är riktiga i förhållande till varandra.
Som skiil mot att ändra jämkningsregeln har anförts att byggnadsvärdet i
teorin är ett restvärde och att motsvarande bestiimmclser gäller för
rörelsefastigheter. Delegationen tillbakavisar bestämt att en teoretisk syn
skall få hindra en materiellt riktig lösning. Att byggnadsvärdet vid
fastighetstaxeringen betraktas som ett restvärde understryker snarare
behovet av en praktiskt fungerande jämkningsregel. Vad gäller rörelsefastigheterna är det vanligen lättare att förebringa bevisning om markviirdet iin
byggnadsvärdet. Det rör sig med andra ord om det omviinda fiirhiillandet i
jiimförelse med jordbruksfastigheter. Av just praktiska skiil iir jiimkningsregeln för rörelsefastigheter riktigt utformad.
Delegationen får därför ånyo framföra kravet att jämkningsregeln ändras
på sätt ovan anförts.
En annan sak är att proportioncringsregeln för rörelsefastigheter är i
behov av en översyn, vilket sammanhänger med de ändringar som gjordes
vid 1975 års allmiinna fastighetstaxering. På grund av att det särskilda
maskinvärdet togs bort och de s. k. industritillbehören inte ing<\r i
taxeringsvärdet leder regeln till ett felaktigt resultat i de fall da fastighetsförvärvet omfattar industritillbehör. Industritillbehören utgör ju fast egendom och måste särredovisas på något sätt vid förvärvet för att proportioneringsregcln skall bli rättvisande. Frågan synes dock ha kunnat bemästras
hjälpligt på grund av den föreliggande jämkningsmöjligheten.
Delegationen anser vidare att avskrivningsreglerna vid benefika förvärv av
hyggnader och inventarier bör ändras. Delegationen anför:
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Efter förslag från den särskilda arbetsgruppen inom företagsskatteheredningen ( DsFi 1976: 10) ändrades bestämmelserna i p 3 b sista st anv till 29
KL s{1 att anknytningen till stämpelvärdet vid förvärv av byggnada och
inventarier på grund av arv eller testamente borttogs. Däremot tog man i
detta sammanhang inte upp fd1gan om rätt för nye ägaren att vid bencfika
förvärv fä överta förre iigarens avskrivningsplan på samma siitt som gäller för
markanläggningar. Denna fråga ansågs ligga inom företagsskattcberedning~ns utredningsuppdrag.
Delegationen. som vid flera tidigare tillfällen krävt en lagändring med
angiven innebörd. nödgas emellertid konstatera att beredningen inte
behandlat frågan i sitt slutbetiinkande. Delegationen finner detta märkligt
särskilt som skatteutskottet anmiirkt att fr{Jgan om mö.iligt borde behandlas
med förtur (SkU 1974:20).
Enligt delegationens bestämda uppfattning finns det inga skiil att motsätta
sig den begärda lagändringen. Den nuvarande regeln, att den förre ägarens
taxeringsmiissiga restvärde skall anses som anskaffningsvärde för den nye
ägaren, innebär ett degressivt avskrivningssystem, som står i strid med den
grundläggande principen att avskrivningstaktcn skall bestiimmas av de skilda
tillgangarnas beräknade ekonomiska varaktighet. Effekten härav är självfallet mest påtaglig för byggnader. Om en förvärvskälla vid upprepade tillfällen
förvärvas genom henefika fång blir byggnadsavskrivningarna orimligt läga.
Delegationen kräver att den moderna syn som kommit till uttryck för
markanläggningar iiven skall gälla för byggnader: Tredje meningen i sista
stycket av punkten 3 b anv till 29 KL kan t. ex. ges följande lydelse:
"Har tillgäng i samband med förvärv av den rörelse. vari den nyttjas.
erhållits annorledes än genom köp eller byte eller därmed jämförligt fång.
skall. där ej särskilda omständigheter till annat föranleda. den nye ägaren få
ätnjuta de värdeminskningsavdrag som skulle ha tillkommit förre ägaren om
denne fortfarande iigt tillgången."

*

*

Näringslii·ets skattedelegation redovisar samma uppfattning.
l.anthrukamas skattedelegation behandlar också frågan om justering av
avskrivningsunderlag på grund av iindrad bcskattningsnatur på fastighet.
Delegationen anför i detta hänseende:
Om fastighet eller fastighctsdel omtaxeras från jordbruksfastighet till
annan fastighet eller vice versa uppkommer frågan hur detta skall påverka
avskrivningsunderlaget. Fr:lgan, som främst gäller byggnader men iiven
torde kunna avse markanliiggningar och inventarier. har liimnats oreglerad
av lagstiftaren och har ej heller varit föremftl för någon närmare analys.
Emellertid har praktiska fall inträffat då tvist uppkommit om hur man skall
förfara.
Det vanligaste fallet har gällt bostadsbyggnader som inte ansetts erforderliga för jordbruket. s. k. överloppsbostäder. och som därför utbrutits till
annan fastighet. Efter utbrytningen har de i allmänhet taxerats enligt
schablonmetod. Man har då tvekat om och i vad mån avskrivningsunderlaget
för byggnader p{1 jordbruksfastighcten skall justeras med hiinsyn härtill.
Enligt delegationens uppfattning bör en lagreglering komma till stånd.

Niiringsliiws skattedelegation erinrar om att det finns regler för avskrivningsunderlagets beräkning för det fall skattskyldig erhållit bidrag fri.in staten
för anskaffning av byggnader och markanläggningar men att det är oklart hur
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bidrag från annat häll. t. ex. kommun eller enskilt företag. skall behandlas.
För att undvika risken för att rationella samarbetsformer mellan företag samt
mellan kommuner och företag skall motwrkas av de negativa konsekvenser
en omedelbar beskattning av bidragen skulle fa. bör enligt delegationen
regler motsvarande de som gäller för statsbidrag införas också för hår
avsedda bidrag.

,\'dringslit·ets skattedelegation anser vidare att samma regler som för
inventarier bör bli tilliimpliga för byggnader och markanläggningar i de fall
kontraktsavskrivning skett eller investeringsfond tagits i ansprak. Det krävs
därför hänvisningar i punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 §
kommunalskattelagen till punkt 3 sjunde stycket i de föreslagna anvisningarna till samma paragraf.
Några rcmissinstanscr tar upp frågan om avskrivningsunderlagct för
byggnader och markanläggningar vid fusion.

Niiringslirets skattedelegation:
Enligt nuvarande anvisningar till 29 § KL skall avskrivningsunderlagct för
byggnad vid fusion beräknas på samma sätt som gäller för inventarier. 1
förslaget till ändrade bestämmelser i 2 § 5 mom. Si, där fusionsbestiimmelserna samlats. har regler getts för inventarier. Däremot finns inte. vare sig
genom särskild bestämmelse eller genom hänvisning i p. 7 av anv. till 29 §.
någon motsvarande regel för byggnader. Enligt vår mening bör samma
bestämmelse som föreslagits för inventarier gälla också för byggnader. Den
innebär visserligen en ändring jämfört med vad nu gäller, nämligen att
avskrivningsplanen får tas över av det fusionerande företaget. men denna
ändring är sakligt väl befogad. Motsvarande ändring bör som vi framhållit i
fdga om inventarieavskrivningen göras för det fall diir genom benefikt fting
byggnad förviirvats i samband med förvärv av rörelse.
Särskilda regler för beräkning av avskrivningsundcrlag för markanliiggningar vid fusion saknas f. n. Vi forcsUr att samma bestämmdscr som vi hiir
förordat för byggnader införs också för markanläggningarna.

Lantbrukarnas skattedelegation är av samma uppfattning. Delegationen
anser att avskrivningsrcglerna vid fusion kan formuleras enligt följande:
Vid slidan fusion, som avses i 28 § 3 mom. första och andra stycket. skall
moderbolag eller övertagande förening. som övertager tillgilng fdn dotterbolag eller överlåtande förening. få t1tnjuta de viirdeminskningsavdrag som
skulle ha tillkommit det iiverliitandc företaget om det fortfarande ägt
tillgången.

KF:
Enligt giillande regler skall som anskaffningsvärde för sådan tillgång anses
det belopp som vid fusionstillfället kvarstar i beskattningsavseende oavskrivet hos det iiverlätande företaget. Detta medför vid oföriindrad procentsats
en förlängning av avskrivningstiden utöver vad som eljest gäller för
tillgangen i fr{1ga. KF anser att lagtexten bör ändras s~1 att det övertagande
bolaget eller föreningen fi:tr fortsätta det fusionerade företagets vi:irdcminskningsplaner för såväl byggnad som markanliiggning. Samma regler bör iiven
giilla vid överlåtelser av fastigheter mellan koncernföretag.
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Några remissinstanser behandlar fall då utrangeringsavdrag inte bör
medges.

Länsstyrelsen i Östergötlands liin:
Beträffande avskrivning på rörelsebyggnader behandlar beredningen
enbart i förbigående frågan om utrangeringsavdrag och konstaterar felaktigt
p[\ s. 507 att utrangeringsavdrag inte kan erhållas vid uthyrning av byggnad
för riirelseiindamål chl riirelsereglcrna tilliimpats för värdeminskningsavdrag
m. m. Enligt nu gällande lag medges avdrag för utrangering av byggnad till
den del byggnaden använts för rördseändamiil och om det verkligen rör sig
om en definitiv utrangering (sista stycket av punkt 7 av anvisningarna till 29 §
kommunalskattelagen och andra stycket av punkt 3 av anvisningarna till 25 §
kommunalskattclagen).
Yiirdeminskningsavdrag för rörelsebyggnad ska - om denna förvärvats
genom köp - bestämmas med utgångspunkt M111 den verkliga anskaffningskostnaden (sista stycket av punkt 3 b av anvisningarna till 29 § kommunalskattdagen). Om köpeskillingen avser både byggnad och mark ska
anskaffningskostnaden fördelas på byggnad och mark i förh?11lande till det
vid förviirvet giillande taxerade byggnadsvärdets resp. markvärdets andel av
det totala taxeringsvärdet (sjätte stycket av punkt 7 av anvisningarna till 29 §
kommunalskattclagen).
Till "proportioneringsregeln" finns en "jämkningsrcgel" knuten. Enligt
denna får det framproportionerade byggnadsvärdet jämkas om det framräknade markvärdet visas avsevärt över- eller understiga ett skäligt värde på
marken (sjätte stycket av punkt 7 av anvisningarna till 29 § kommunalskattclagen).
Av förarbeten och kommentarer till lagtexten framgår att ett frångående
av "proportioneringsregeln" förutsätter antingen att relationen mellan
taxerat byggnadsvärde och taxerat markvärde iir felaktig eller att omständigheter intrilffat efter taxeringsvärdets fastställande, som kan påverka
relationen mellan mark- och byggnadsviirdena.
Det torde inte vara ovanligt att företag för att erhålla tomtmark för
nybyggnation anskaffar iilclre bebyggda fastigheter som helt eller delvis
används för rörelseiindamål. I avvaktan på rivning hyrs fastigheterna ut
under en kortare tidsperiod. varvid företaget yrkar värdeminskningsavdrag
pt1 ett byggnadsvärde som bort jämkas men med hiinsyn till gällande regler
inte kan jiimkas. I samband med att fastigheterna rivs yrkar företaget
utrangeringsavdrag för det oavskrivna beloppet på rörelsebyggnaderna.
Varken lagstiftning eller förarbeten syns f. n. ge något entydigt svar på om
företagen i nämnda fall är berättigade till utrangeringsavdrag. Eftersom det
inte torde föreligga något motiv för att investera i ett byggnadsbcstånd, som i
och för sig inte behövs för verksamheten, har dylika förvärv niirmast karaktär
av markanskaffning varför utrangeringsavdrag inte biir vara möjligt. Enligt
länsstyrelsens uppfattning är det därför önskvärt att regler intas i kommunalskattelagen eller annat uttalande göres som i angivna fall klart anger när
jämkningsrcgeln ska användas och när utrangeringsavdrag kan medges.
Liknande synpunkter framförs av länsstyrelserna i Västmanlands och
Norrbollen.\' liin.
Lantbrukarnas skattedelegation föreslår att avskrivningsreglerna för_ markanläggningar ändras. Delegationen anför:
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Avskrivningsreglerna för markanläggningar tillkom genom lagstiftning
1969 ( prop. 1969: 100. Be U 1969:45) och giillde di\ endast riirelsefastigheter.
Genom 1972 t1rs jordbruksbeskattning kom reglerna att omfatta även
jordhruksfastighet.
I begreppet markanläggning ingar i stort sett alla markarbeten och
anläggningar som inte får avskrivas som byggnad eller inventarier. Även
kostnad för rivning av byggnad o. d. är att hänföra till markanläggning.
Avdrag medges för värdeminskning av markanläggning med 5 % om året
beräknat på ett belopp motsvarande 75 % av anskaffningskostnaden. Dock
medges avdrag för täckdike pä jordbruksfastighet med JO 9;, av hela
anskaffni ngskostnadcn.
Enligt delegationens uppfattning bör reglerna omprövas. Delegationen
finner det framför allt otillfredsställande att inte hela anskaffningskostnaden
för markanläggningar för liiggas till grund för avskrivningar.
Som motiv för att endast medge 75-procentig avskrivning angavs i 1969 års
förarbeten att vissa markarbeten kunde sägas ha ett bestående värde.
Delegationen anser att detta motiv numera saknar bärkraft. På grund av det
ekonomiska livets lagar, diir teknik och strukturrationalisering framtvingat
en Umgt driven specialisering. har det blivit alltmer uppenbart att anläggningar av förevarande slag har en begränsad ekonomisk varaktighet.
Beträffande rörelsefastigheter rör det sig vanligen om anliiggningar som är
skräddarsydda för den speciella produktion som bedrivs på fastigheten.
Lägger företaget ifråga ner verksamheten eller övergär det till annan
produktion blir ofta de gamla anläggningarna helt viirdelösa. Vid nedliiggning av verksamhet är det också svårt att över huvud taget finna någon
ersättningsindustri eller dylikt. särskilt i det fall fastigheten ~ir belägen på
mindre ort.
När det gäller jordbruksfastigheter utgör brunnar och skogsvägar de
vanligast förekommande markanläggningarna. Skogsvägarna kan dessutom
sägas ha stått modell för den ifrågavarande avskrivningsmetoden. Båda dessa
typer av anläggningar har begränsad livslängd. Ingen torde således kunna
hävda att en brunn har evig varaktighet. Inte minst elen langa torkperioden
under mitten av 1970-talct har medfört att vattentillgången sinat och nya
brunnar måst borras. Beträffande skogs vägarna har nya avverkningsmetoder
- kalavverkning med stora skogsmaskiner - stiillt helt nya krav på vägar.
Delegationen hävdar säledes att praktiskt taget inga markanläggningar i
dag har ett bestående värde. Hela anskaffningskostnaden bör därför utgöra
avskrivningsunderlag. Dessutom kan hävdas att flertalet av de mest
betydelsefulla och kostnadskrävande anläggningarna har en kortare ekonomisk livslängd än 20 är. A vskrivningsprocentcn hör därför vara högre än 5 för
dessa anläggningar.
Den av delegationen föreslagna ändringen skulle undanröja de oneutrala
effekter som i dag uppkommer i de fall då investeringsfond eller dylikt inte
kan utnyttjas för utförande av markanläggning.
Ett ytterligare skäl att medge avdrag för hela anskaffningskostnaden är att
enligt 1976 års realisationsvinstregler viirdeminskningsavdragen skall indexuppräknas när de återförs till beskattning vid fastighetens avyttring.
Även S1'ensk industriförening anser att avskrivningsunderlaget avseende
markanläggningar bör ändras från 75 % till J()O \,o av anskaffningskostnaden.

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 6/i. Bil. B
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2.3 Pågående arbeten (11. 71

2.3. J Allmiinna sy11p11nkter

2.3.1.1 Behovet av ny lagstiftning
Flertalet remissinstanser- därihland ett antal länsstyrelser, BFN, Näringslivets skattedelegation och TOR - delar beredningens uppfattning att det
nuvarande riittsliiget såvitt gäller den skattemässiga behandlingen av
pågående arbeten är ovisst och att klarläggande regler behöver införas. RSV,
/iinsstyrelse11 i Götehorgs och Bohuslän samt Lanthrukamas skattedelegation
anser dock att ytterligare utredning hehövs innan ny lagstiftning kan
genomföras.

Länsstyrelsen i Östergötlands län:
Klara regler för värdering av detta slag av tillgångar har hittills saknats.
Beredningens förslag att löpande räkningsarbeten vinstberiiknas allteftersom delfakturor utställs, medan arbeten till fast pris vinstheräknas först
sedan arbetet i sin helhet är färdigt. överensstiimmer med de regler som
föreslås för hyggnadsrörelse. I reservation och särskilt yttrande har
framhållits att begreppen fast pris och löpande räkning inte är tillriickligt
definierade skatterättsligt för att tilliimpningssvårigheter ska undvikas. De
nämnda hegreppen har hämtats från byggnadsbranschen men torde såvitt
kan bedömas i stort kunna vara tillämpliga även för ifrågavarande hranscher.
Även om reserveringsmöjligheterna i praktiken kan variera något mellan
löpande räkningsarbeten och fastprisarbetcn. torde detta i regel skattemässigt ha marginell hctydelse, varför motiv för att hårddra hestiimmelserna
saknas.
Att konstruera regler för rätt heskattningsår som helt undviker tvister om
niir ett arbete är färdigställt är svårt. De riktlinjer som beredningen för sin del
angett torde vara tillräckligt detaljerade för den praktiska tillämpningen.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län:
Det är angeläget att frf1gan rörande den skattemässiga behandlingen av
pågående arbeten i hantverks- och konsultföretag m. fl. får sin lösning vare
sig det sker i form av regler intagna i kommunalskattclagen eller i form av
anvisningar från riksskatteverket. Många svårbemästrade problem. inte
minst från kontrollsynpunkt. är förknippade med viirdering av pägåendc
arheten och tidpunkt för vinstavräkning av pågående arbeten i hantverksoeh konsultföretagen.

Länsstyrelsen i Jämtlands län:
Beredningens förslag innebär regler liknande dem som giillcr och föreslas
gälla även i fortsättningen för företag inom byggnadsbranschen. Även om
vissa gränsdragningsproblem mellan arbeten på löpande räkning resp. till
fast pris kan förmodas uppstå synes reglerna ändå vara tillräckligt detaljerade
för praktisk tillämpning. Länsstyrelsen tillstyrker säledes förslaget i dess
huvuddrag men vill ifrågasätta vissa delar.

Länsstyrelsen i Norrbottens län redovisar samma uppfattning som länsstyrelsen i Jämtlands län.
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BFN:

Vad gäller pågående arbeten i hantverks- och konsultföretag m. fl. har
skattereglerna hittills varit oklara. Detta har medfört att årsredovisningarna
för denna typ av företag ofta är intetsägande eller vilseledande. BFN anser
det därför ytterst angeläget att klara regler införs i skattelagstiftningen.
Näringslivets skattedelegation:

Beredningen föreslår att en lagreglerad skyldighet införs för hantverksoch konsultföretag att redovisa pågående arbeten. Vi tillstyrker att så sker.
Vid den närmare utformningen av bestämmelserna härom hör man dock
bättre än beredningen söka uppnå en för de ifrågavarande företagen praktisk
ordning. Vi hänvisar i detta avseende till vad ledamoten Helmers anfört i sin
reservation samt till de yttranden som avgivits av företrädare för berörda
branscher.

TOR:
Detta område av skatterätten kan sägas ha varit oreglerad alltför länge.
Det är därför angeläget att det nu ges så klara regler som möjligt både ifråga
om värdering och resultatavräkning. Det får accepteras att man inte kan
uppnå exakthet. Att t. ex. i fråga om fastprisarbeten konstruera regler för
rätt beskattningsår som helt undviker tvister om när arbetet är färdigställt
låter sig inte göra. Enligt TOR:s mening är dock de riktlinjer beredningen
angett tillräckligt detaljerade för den praktiska tillämpningen.

RSV:
Redan år 1966 framställdes hos dåvarande riksskattenämnden krav på
tillämpningsanvisningar angående hur pågående arbeten skattemässigt
skulle redovisas. Riksskattcnämnden arbetade sedan fram till lir 1970 med
utformandet av anvisningar för konsulterande arkitekters redovisning av
pågående arbeten (RN dnr 50/1966). Detta arbete avbröts i och med att
utredningen om företagens beskattning aktualiserades. varvid riksskattenämnden beslutade överlämna arbetsmaterialet till företagsskattcbt:rcdningen. Också det nu framlagda förslaget kräver. om det leder till lagstiftning.
tillämpningsanvisningar. Enligt RSV:s bedömning skulle arbetet mt:d sådana
anvisningar bli minst lika omfattande som det arbete riksskattenämnden lade
ned under åren 1966--1970. Som grund för en närmare reglering av de frågor
som rör ifrågavarande område borde därför genomföras en mer ingående
kartläggning av olika branschers avtals- och redovisningspraxis än beredningen redovisat. Först med stöd av ett sådant material torde en lämplig
lagreglering med relativt klargörande motivuttalanden kunna <istadkomrnas.
RSV anser därför att ytterligare utredning krävs innan nu behandlade frågor
närmare lagregleras.
Länsstyrelsen i Göteborgs och

BohtL~

län:

I kommunalskattelagen finns för närvarande inte några regler om den
skattemässiga behandlingen av pågående arbeten. Bokföringslagen bygger
däremot på den s. k. realisationsprincipen. som innebär, att ett arbete skall
vinstredovisas, när det är slutfört. Praxis på skatteområdet har inte
utvecklats helt i enlighet med bokföringslagens intentioner. Rättslägct är
osäkert. Beredningen anser det därför angeläget att regler tillskapas
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angående den skattemiissiga behandlingen av pag<'tende arbeten i hantverksoeh konsultföretag. Striivan hör vara att uppnå överensstämmelse mellan
skattclagstiftningen och bokfiiringslagens redovisningsprinciper. Vissa skillnader torde dock bli ofrånkomliga med hänsyn till de skilda syften som
bokföringslagen och skattelagstiftningen har.
Länsstyrelsen anser i likhet med vad beredningen funnit, att det iir
angeläget att en fast och klar praxis tillskapas. För närvarande torde läget
vara sådant, att företag inom vissa branscher genom att fördröja fakturering
och uppdragsgivarens utbetalningar till ett följande riikenskapsår, kunnat
skapa reserver. I saknad av fasta regler har taxeringsmyndigheterna i
allmänhet inte kunnat ingripa mot alltför stora reserveringar. Med hänsyn till
förslaget om att företag i framtiden skall fä göra avsättning till resultatutjämningsfond. framstår det som iin mera angeläget att hithörande frågor
regleras. Det är emellertid inte nagon liitt uppgift att tillskapa ett regelsystem
som fyller rimliga krav på enkelhet och som kan tillämpas av företag inom vitt
skilda områden. Beredningen har inte redovisat vad dess förslag betyder för
företag inom olika branscher. Innan lagstiftning sker bör beredningens
förslag praktiskt testas på företag inom skilda branscher.

Lantbrukarnas skattedelegation:
Delegationen anser det angeläget att den skattemiissiga behandlingen av
pågående arbeten i konsultföretag regleras. Praxis är på denna punkt
svävande och ingen torde i dag kunna säga vad som iir gällande riitt.
Emellertid anser delegationen att beredningens förslag behöver överarbetas och större hiinsyn tas till de speciella förhållanden som råder inom olika
branscher. Inriktningen bör vara att åstadkomma praktiskt fungerande
regler som knyter an till vad som kan anses vara god redovisningssed inom
respektive bransch.

Sveriges adl'()katsamjimd avstyrker beredningens förslag till generella
anvisningsrcgler avseende den skattemässiga behandlingen av pågående
arbeten. Enligt FAR iir de föreslagna reglerna rörande konsultföretags
redovisning av pågående arbeten svt1rlästa och oklara.

2.3. l.2 Lagstiftningens omfattning och principiella uppbyggnad
Omfattningen av ett nytt rcgelsystcm. såsom det kommit till uttryck i
beredningens lagförslag. kritiseras av bl. a. RFN och Näringslivets skattedelegation.
BFN:

Slutligen vill BFN konstatera att de angivna reglerna endast synes vara
avsedda för hantverks- och konsultföretag vilket BFN finner riktigt. De avses
tydligen ej gälla tillverkningsföretag som vid sidan av sin normala verksamhet bedriver konsultarbeten. Denna begriinsning bör emellertid också
framgå av lagtexten. I skattelagstiftningen bör diirför en klar definition av
hantverks- och konsultföretag göras.
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Näringslivets skattedelegation:

Den av beredningen föreslagna ordningen för redovisningen av p[1gående
arbeten skall enligt motiven giilla för hantverks- och konsultföretag.
Begränsningen till dessa typer av företag hör givetvis framgi'i även av
lagtexten. I annat fall föreligger risk för att bestämmelserna kommer att
uppfattas som tillämpliga iiven för tillverkningsindustrins beställningsarbeten m. m. En sådan ordning vore helt oacceptabel. Eftersom beredningen
inte heller synes ha avsett någon ändring för tillverkningsföretagens del. vill
vi i detta sammanhang endast hänvisa till den diskussion av denna fråga som
fördes i samband med 1955 års lagstiftning och som ledde till att
finansministern i prop. 1955:1 (sid. 255) avvisade ett förslag om att
beställningsarheten m. m. vid lagervärderingen skulle undantas fr(m huvudregelns tillämpning.
Beredningens förslag att ett regclsystem bör gälla för arbeten på löpande
räkning och ett annat för arbeten till fast pris godtas allmiint av remissinstanserna. RSV och Lantbrukarnas skattedelegation anser dock att reglerna
om aktivering av kostnader vid arbeten till fast pris bör göras frivilliga. RSV
anför:
Beredningen föreslår att alla arbeten som utförs till fast pris skall
resultatberäknas först när arbetet är färdigställt. Sa länge ett sådant arbete är
under utförande skall, enligt förslaget. värdet av nedlagda kostnader upptas
som tillgång vid den skattemässiga resultatberiikningen. De av ben:dningen
angivna värderingsgrunderna för denna tillgång leder till att kvaliteten på
företagets kostnadsredovisning blir av avgörande betydelse för tillgångens
värdesättning. Ett sådant åsatt viirde är ytterst svårkontrollerbart och
svårberäknat. RSV anser därför att företag inte bör tvingas att tillämpa
denna redovisningsmetod. Den i punkt 3 nionde stycket första meningen av
anvisningarna till 41
KL föreslagna regeln hör således. enligt RSV :s
mening. göras fakultativ.

*

Länsstyrelsen i Gotlands liin ifrågasätter om inte endast en mt::tod för
resultatberäkning av pågående arbeten bör fo. användas oavsett företagsform, företagsstorlek eller om fast pris eller löpande riikning tillämpas.
FAR och SRS anför att reglerna om fast pris bör tillämpas även i fråga om
arbete som utförs på löpande räkning. Även SBEFmotsätter sig förslaget att
- såvitt gäller arbeten pa löpande räkning - intiiktsredovisningen skall ske i
takt med faktureringen.
FAR:
Beredningen har föreslagit att om fast pris avtalats skall nedlagda
kostnader redovisas som påg{1ende arbde. Utföres däremot uppdraget på
löpande räkning skall enligt beredningen resultatberäkning ske i takt med
faktureringen. Det mf1ste emellertid framhållas att förtida redovisning av
vinst, oavsett arten av verksamhet. står i strid mot god redovisningssed.
Dessutom vill FAR understryka följande: Ett arbete pii löpande räkning kan
inte avbrytas när som helst utan ekonomiska konsekvenser för uppdragstagaren. Detsamma är förhållandet rörande exempelvis ett revisionsuppdrag
med ett stort antal delprestationer vilka var för sig inte har ni1got egentligt
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värde för uppdragsgivaren förrän uppdraget i sin helhet är avslutat. Det är
heller ingalunda självklart att kontinuerlig debitering accepteras av uppdragsgivaren. Nägon skyldighet att delfakturera föreligger inte för uppdragstagaren s{1vida detta inte särskilt avtalats.
FAR anser att resultatberäkning i takt med faktureringen som generell
regel strider mot god redovisningssed. och en sådan regel kan ej heller
tillämpas i praktiken. Såsom FAR uppfattar god redovisningssed för
konsultföretag skall vinstavräkning av arbeten på s. k. löpande räkning inte
ske förrän uppdraget i sin helhet är avslutat och slutfakturerat. Om
fakturering sker före denna tidpunkt bör denna redovisas som skuld. Av
detta följer att både den som utfört ett arbete till ett på förhand avtalat pris
och den som utfört arbete på löpande räkning bör tillgångsredovisa arbetets
nedlagda kostnader som pågående arbete.
FAR anser således att god redovisningssed upprätthålles om såväl s. k.
löpande räkningsarbeten som anbudsarbcten resultatavräknas när uppdraget slutförs. vilket medför att under arbetets gång nedlagda kostnader upptas
som tillgång under rubriken "Pågående arbeten" till direkt nedlagda
kostnader samt att erhållna förskott skuldbokföres och resultatavräkning
sker när uppdraget är slutfört. Resultatavräkning bör sålunda ske för
exempelvis rcvisionsuppdrag vid tidpunkten för revisionsberättelsens avgivande och för konsultuppdrag vid avgivande av slutrapport.
SBEF:

På sidan 537 i betänkandet uttalar beredningen att varje faktura avseende
byggnadsentreprenad på löpande räkning innefattar en sådan ekonomisk
uppgörelse att resultatberäkning bör ske i takt med faktureringen. Uttalandet synes bygga på det förhållandet att enligt 6 kap. 6 §i AB 72 vid löpande
räkning ersättning utgf1r enligt självkostnadsprincipen för vissa kostnader
och att därutöver tillkommer cntrcprenörarvode beräknat till viss procent av
kostnaderna. Mot bakgrund av vad beredningen ansett sig kunna konstatera i
dessa hänseenden föreslår beredningen att vid löpande räkningsarbcten
belopp, som fakturerats eller enligt god n:dovisningssed hade kunnat
faktureras, skall tas upp som intäkt i stället för att aktiveras i avvaktan på att
entreprenaden slutförts.
SBEF motsätter sig bestämt att beredningens förslag i denna del blir
föremål för lagstiftning. Skälen hiirtill är följande.
Av förarbetena till bokföringslagen och enligt den branschpraxis som
SBEF rekommenderade i sin utgåva "Byggnadsföretagets årsredovisning".
Stockholm 1977. bör resultatavräkning inte ske förrän arbeten slutförts och
entreprenören skilt sig från uppdraget. Skälet härtill är naturligtvis att det
inte är tillåtet enligt bokföringslagen att redovisa vinst innan den är
realiserad. Beredningen synes emellertid ha haft den uppfattningen att
självkostnadsprincipcn och entreprenörarvode baserat på vissa angivna
kostnader garanterar att faktura vid löpande räkningsarbeten innebär full
kostnadstiickning för entreprenören. Löpande räkningskontrakt innebär
emellertid inte alls någon sådan garanti och det ekonomiska resultatet av
arbetet föreligger därför inte förrän hda åtagandet är slutfört. Bl. a. följande
omständigheter kan nämligen påverka resultatet av ett löpande räkningsarbete så att entreprenören inte ens får kostnadstäckning. Sedan arbetet
slutförts kan beställaren göra gällande att kostnaderna varit oskäliga. Detta
kan då leda till att såväl tidigare fakturerade kostnader som entreprenörarvoden måste jämkas och återbetalas eller att beställaren vägrar att betala den
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resterande, ofta ansenliga fordran som entreprenören kan ha vid entreprenadtidens utgång. En entreprenör st{ir vanligen ansvaret för entreprenaden
under hela utförandetiden. Detta innehär att han ansvarar för kostnader som
kan uppkomma till följd av att han själv, hans anställda, hans underentreprenörer eller underleverantörer gör misstag i något hänseende. Vidare kan
ansvar föreligga för skador som utomstående förorsakar eller som uppkommer till följd av andra omständigheter. Ovanligt är sålunda inte kostnader till
följd av vandalisering, sotskador. vatten- och avloppsliickage m. m. Avtal
avseende löpande riikningsarbetcn är som regel försedda med vitesklausul i
händelse av försening med entreprenadens färdigstiillande. Eftersom vitet
aktualiseras först n~ir entreprenören skilt sig från arbetet, kan vitesrisken inte
beaktas vid faktureringen under arbetets gång. Beträffande den s. k.
självkostnadsprincipen är det vidare mycket vanligt att enligt kontraktet ett
fast arvode hestiims för arhetsplatskostnadcr och kostnader för maskinpark.
Detta innebär risk att arvodet inte ger full kostnadstäekning. Dessutom
förekommer ibland entreprenader diir avtalet iir konstruerat som en
fastprisdel och en löpande riikningsdel på annat sätt än enbart fast pris för
arbetsplatskostnader och maskinpark.
De här redovisade omständigheterna visar enligt SBEF:~ mening mycket
klart att det iir direkt felaktigt att som beredningen föreslår frångå de
principer som enligt fast redovisningspraxis tillämpas vid löpande räkningsarbeten. SBEF anser därför att entreprenader på löpande räkning även i
framtiden skall resultatavräknas först sedan entreprenaden i sin helhet
färdigställts och slutbesiktigats.

SRS:
SRS ifrågasätter. om det överensstämmer med praxis att pågående
uppdrag resultatberiiknas i takt med delfakturering. Först niir uppdraget i sin
helhet är slutfört och slutfaktura utfärdats bör vinstavräkning enligt
samfundets uppfattning ske. Detta innebär. att ett revisionsuppdrag
vinstavräknas först när revisionen är fullbordad, dvs. när revisionsh~riittelse
avgivits. För övriga uppdrag, exempelvis ekonomiska utredningar. bör
vinstavräkning ske. när den slutliga redogörelsen över utredningen överlämnats till uppdragsgivaren. SRS anser, att såväl beträffande uppdrag på
löpande räkning som till fast pris bör nedlagda direkta kostnader upptas som
tillgång intill dess uppdraget är slutfört.
Liknande synpunkter framförs av SPA och i den av AB Jacobson &
Widmark. lngenjör~firman Orrje & Co AB och Vattenbyggnads byrån (VBB)
ingivna skrivelsen.

2.3.2 Arbete på löpande räkning
2.3.2.1 Gränsdragningen mellan löpande räkning och fast pris
I åtskilliga remissyttranden påtalas behovet av en klar definition av vad
som skall anses utgöra arbete på löpande räkning och vad som skall anses
utgöra arbete till fast pris.
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RSV:
Beredningen har inte närmare avgränsat vad som är att hänföra till arhete
som utförs till fast pris resp. sådant som utförs på löpande r~ikning. Denna
gränsdragningsfråga torde liksom den ovan berörda frågan när ett arbete
skall anses vara färdigställt leda till tillämpnings- och kontrollsvårigheter.

Liimstyrelsen i Göteborgs och Bolws lii11:
Begreppen fast pris resp. löpande räkning är säledes centrala punkter i
beredningens förslag. Vissa reservanter har framhållit. att begreppen inte är
entydiga och att marknaden uppvisar en serie varit:rande former av avtal som
inte kan definieras med hjälp av allmänna formuleringar. Länsstyrelsen
instämmer i detta uttalande. En förutsättning för en enkel rättsti!Himpning
måste vara, att de håda begreppen ges en klar och entydig skattemässig
definition.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län:
Beredningen har av olika skäl inte kunnat ange när skatkmässig
resultatberäkning skall ske utan menar att detta för avgöras vid rättstilliimpningen. I detta sammanhang torde gränsdragningen mellan löpande räkning
och fast pris vara av stor betydelse. För att erhålla en grund för tillämpningen
har vissa reservanter efterlyst en skatterättslig definition av begreppen.
Länsstyrelsen instämmer häri och vill i avsaknad av preciseringar påpeka
följande. Vad först angar arbeten på "löpande riikning" bör vinstbcriikning
ske i takt med faktureringen. Vid en fördröjning av denna bör taxeringsmyndigheterna ha möjlighet att gripa in och göra ett tillägg. Den av
reservanterna uttalade meningen att det saknas anledning till korrigering
torde medföra att nuvarande möjligheter till ej acceptabel resultatn:glering
skulle bibehållas.

Lantbrukarnas skattedelegation:
Under alla omständigheter erfordras en definition av begreppen "fast
pris" och "löpande räkning". Det torde finnas en mängd olika avtalskonstruktioner där tvekan kan uppstt1 till vilken kategori avtalet iir att hänföra.
Skall t. ex. alla avtal med kostnadstak hänföras till fast pris? Det kan inte
accepteras att företagen skall sväva i ovisshet p{1 denna punkt.

Svenska ko11s11ltföreni11gen:
Arvoderingen till konsultföretagen inom Konsultföreningens sfär sker på
en mängd olika sätt. Det är mycket vanligt med blandformer och
kombinationer av vad beredningen kallar fast-pris- resp. löpande-räkningsuppdrag. Ibland används ett s. k. tvi'tstcgsförfarande som innebiir att
konsultföretaget arbetar på löpande räkning i projekteringens inlcdningsskede då antalet frihetsgrader är stort. medan företaget. efter det projektet
fält bestämd form, arbetar på fast pris. Vanligen tillämpade mellanformer är
också s. k. incitamentsavtal av skilda konstruktioner samt fast pris för viss
prestation knuten till tidsenhet. Den 5enare formen är ofta använd i samband
med kontroll (supervision) av internationella entreprenader. Det iir således
icke sällan svårt att avgöra om ett uppdrag är att hänföra till fast-pris- eller till
löpande-räkningsuppdrag. Det är vidare ej heller ovanligt att ett fastprisuppdrag p. g. a. ändrade förutsättningar måste kompletteras med ett
eller flera löpande-räkningsuppdrag eller att ett fast-pris uppdrag övergär i ett
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löpande-riikningsuppdrag. Avslutningsvis kan här anföras att det mänga
gånger synes vara tillfälligheter som avgör om ett uppdrag liimnas ut pä fast
pris eller löpande riikning.
Av vad nu sagts framgår att det ofta är ogörligt att klassa ett uppdrag som
fast-prisuppdrag eller löpande-riikningsuppdrag och att skattesystem.:! bl. a.
av detta skäl måste vara neutralt i förhållande till crsättningsform.

SN.S:
Enligt samfundets mening iir det ofta svärt att dra en klar gräns mellan
arbeten på löpande räkning och andra arbeten. Även för arbL:ten pf1 löpande
riikning finns risk för förluster. Ett avbrytande av ett arbete innebär ofta
ekonomiska konsekvenser för uppdragstagaren, iiven om arbetet utförs på
löpande räkning. I många fall består ett konsultuppdrag av ett flertal olika
delprestationer. Först när arbetet i sin helhet är slutfört för dessa delar ett
värde för uppdragsgivaren. Samfundets ledamöter rekommenderas visserligen i samfundets etiska regler att inte åta sig uppdrag till fast arvode, men det
torde vara ganska vanligt att ett tak anges för arvodet. 0{1 ett arbete är
slutfört och arvodet skall beräknas med ledning av nedlagd tid kan ofta en
skälighets korrigering av slutsumman ske. Även om ett uppdrag utförs på
löpande riikning föreligger inte någon skyldighet för uppdragstagaren att
delfakturera.
Svårigheterna att finna en klar gräns mellan arbete pil löpande riikning och
arbete till fast pris framhålls också av bl. a. Sveriges adl'Okatsamfund och

Statskonsult AB.
Flera remissinstanser behandlar i sina yttranden förslaget om att mindre
företag skall - oavsett debiteringsform - få tillämpa reglerna för löpande
räkning.
Länsstyrelsen i Stockholms län:
Beredningen föreslår att löpande vinstavräkning generellt skall få tillämpas av de företag som enligt I li bokföringslagen undantagits fr[m bestämmelserna om årsbokslut. Enligt länsstyrelsens uppfattning iir den föreslagna
griinsen alltför snäv. Det vore av värde om flera av de mindre fört:tagen
kunde utnyttja det enklare redovisningsförfarande som detta innebär.
Gränsen bör diirför siittas h\igre, förslagsvis vid 500 0110 kr.

Länsstyrelsen i Götchorgs och Bohus liin:
Att fragan om att fä en klar och enkel riittstilliimpning iir svf1rliist, framg{1r
också av att beredningen ansett sig böra föresli1 att löpande resultatberiikning
skall fä tilliimpas även för arbeten till fast pris av företag som inte iir skyldiga
enligt bokföringslagcn att uppriitta iirsbokslut. Metoden för enligt förslaget
anviinclas endast av fysisk person som driver sin verksamhet utan hitriide av
flera än två örsanstiillda och i vars riirelse den ilrliga bruttoomsiittningen
understiger 200 !100 kr.
Enligt länsstyrelsens mening är det inte lämpligt att införa olika regler för
olika företag beroende pli dess storlek. Om en st1dan griins anses erforderlig,
bör den sättas avscviirt högre. förslagsvis vid en omsättning på 500 UUO
kr.
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SH JO och Familjcförctagen.1· förening:

Beredningen konstaterar att den föreslagna ordningen kan välla problem i
första hand för mindre företag. Dessa redovisar nämligen f. n. ofta uppburna
a-konto-likvidcr och dellikvider m. m. som intäkt. Enligt beredningens
uppfattning bör denna enklare rcdovisningsmetod finnas kvar för den som
bedriver verksamheten i mindre omfattning. Organisationerna delar beredningens uppfattning. för att undantaget skall ha ni\gon effekt över huvud
taget mf1ste fler företag än de som har en årsomsättning pä högst 200 000 kr.
beröras av undantaget. Ett likartat problem gäller företagens behov av resp.
skyldighet att i den löpande bokföringen notera kundfordringar resp.
leverantörsskulder. Enligt bokföringsnämnden räcker det att företag med
mer än 10 årsanställda för si1dan löpande bokföring. vilket anges i nämndens
anvisning nr I. Organisationerna anser att samma gräns skall gälla ang<lcndc
redovisning och beskattning av pågående arbeten i hantverks- och konsultföretag. Alla företag med högst 10 anställda måste diirför omfattas av
undantagsregcln. Detta skulle också innebära att dessa företag inte skulle
behöva periodisera de nedlagda kostnaderna för arbeten som inte avslutats
vid räkenskapsarets utg{111g.

TOR förcslär - liksom liinsstyrC'!serna i Stockholms samt Göteborgs och
Bohus län - att löpande vinstavriikning generellt skall få tillämpas om
omsiittningcn uppgär till högst 500 000 kr. Mot bakgrund av svårigheterna att
dra en klar gräns mellan arbeten p{t löpande räkning och andra arbeten bör
det enligt BFN:s äsikt övcrviigas om inte särskilda regler kan gälla för arbeten
av begränsad varaktighet. BFN anför i detta sammanhang:
Beredningen föreslår att arbeten på löpande räkning skall rcsultatavriiknas i takt med faktureringen medan övriga arbeten skall resultatavräknas dit
arbetet blivit färdigstiillt. BFN anser att det är svårt att dra en klar gräns
mellan arbeten p{1 löpande riikning och andra arbeten. För arbeten pa
löpande riikning med tak finns risker för förluster. Ibland finns inga direkta
avtal mellan parterna utan leverantören tar betalt efter nedlagd tid med en
viss skälighetskorrigering d[1 arbetet iir slutfört. För att undvika besvärliga
bedömningsproblem bör enligt BFN:s asikt övervägas om inte arbeten på
löpande räkning med en varaktighet av högst ett år skulle kunna få
resultatavräknas efter färdigställandet.
Om beredningens förslag beträffande arbeten på löpande riikning skall
genomföras bör klart framgå att erforderliga reserveringar får göras för
eventuella förlustrisker. så att viirdet av pågående arbeten ej överstiger av
bokföringslagcn föreskrivet viirde. Vidare bör en så lilngt möjligt klar
definition göras av arbeten på löpande räkning. Slutligen bör också av
lagstiftningen klart framgå att ett hantverks- och konsultföretag kan på
samma gäng ha både arbeten p{1 löpande räkning och andra arbeten och att
därvid olika principer samtidigt får tilliimpas för resp. typ av arbeten.
2.3.2.2 Resultatredovisningen
Beredningens principiella uppfattning att den som utför ett arbete pt1
löpande räkning skall intäktsredovisa fakturerade belopp-men inte aktivera
nedlagda utgifter - tillstyrks allm~int vid remissbehandlingen. BFN riktar
dock viss kritik mot förslaget:
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Entreprenad pä löpande riikning innebiir enligt hetiinkandet att ersiittning
utgiir enligt sjiilvkostnadsprineipen för kostnader för material. arbetsledning. arbetare. hjiilpmedel. underentreprenader. försäkringar och övrigt.
Hiirtill kommer entreprenörarvode beräknat st1som en i kontraktet angiven
procent av dessa kostnader.
Enligt beredningen bör resultatavräkning avseende byggnadsentreprenad
på löpande räkning ske vid den slutliga ekonomiska uppgörelsen. Beredningen anser diirvid att varje faktura avseende byggnadsentreprenad på
löpande riikning i sig innefattar en sftdan slutlig ekonomisk uppgörelse att
resultatavräkning bör ske i takt med faktureringen. I och med detta uppnäs
också överensstämmelse med de regler beredningen föreslagit för resultatavriikning av pt1gi\ende arbeten hos hant\'erks- och konsultföretag.
Enligt betiinkandct synö praxis cmrllertid \'ara att entreprenader p~1
löpande räkning resultatavräknas först sedan entreprenaden i sin helhet
färdigstiillts och slutbesiktigats.
BFN anser att dess stiillningstagande i föregaende avsnitt '"Resultatavriikning - entreprenadarbeten'" bör omfatta ocksii entreprenader pii löpande
räkning. Sålunda bör resultatavriikning ske niir entreprenaden i sin helhet
färdigställts och slutbesiktigats. Motiven för nämndens stiillningstagande kan
sammanfattas stilunda:
-- önskemtil om samma regler för entreprenadarbeten och entreprenad på
löpande räkning
- svärighet att i praktiken dra en griins mellan vad som iir entreprenadarbeten och entreprenader pt1 löpande riikning
- svårighet att förutse det slutliga resultatet förriin entreprenaden avslutats.
Nämnden avstyrker sålunda beredningens förslag.
Några remissinstanser befarar att den av beredningen föreslagna skatteflyktsrcgcln avseende företag. som i mer obetydlig omfattning senarelägger
sin fakturering, kan medföra tillämpningsproblem.

RSV:
RSV delar beredningens principiella inställning till den skattemässiga
behandlingen av arbeten som utförs pa löpande räkning. Beredningen har
emellertid knutit bedömningen av vad som iir fakturerbart till god
redovisningssed. Sistniimnda uttryck brukar syfta p<'l vad som enligt BFL är
att anse som god redovisningssed. Av förarbetena till BFL (prop. 1975: 104
s. 221 f) framgår att vinstavräkning i princip inte får äga rum förrän arbetet
slutförts. BFLs syfte iir säledes inte att framtvinga a conto-fakturering. Mot
bakgrund härav kan ifrågasättas vilken framtida innebörd uttrycket '"enligt
god redovisningssed hade kunnat faktureras" far.

SOK:
Vi delar beredningens grundläggande uppfattning. att resultatberäkning
hör ske då arbetet slutförts vad giiller uppdrag i fast pris och i takt med
faktureringen vid löpande räkning.
Behovet av de regler, som föreslagits i syfte att framtvinga en snabbare
resultatavriikning än vad som krävs med hiinsyn tagen till bokföringsmässiga
grunder. synes oss däremot övervärderat. D[t tjiinstesektorn ges möjlighet
till resultatutjämning bör skattekredit bildning genom fördröjd fakturering te
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sig iin mindre attraktiv, då den ju mäste betalas med likviditetspMrestningar.
Som beredningen själv anger torde det vara omöjligt att uppställa specifika
regler för niir rcsultatberiikning skall ske. Taxeringsmyndigheterna tvingas
således fdn fall till fall göra bedömningar av rent affärsmässiga förhMlanden,
vilket inte främjar önskem{1len om likformiga bedömningar och förenklad
administration.
Sveriges ad1·okatsamf111ul:
Beredningen har även föreslagit en generell anvisningsregcl för arbeten p<1
löpande räkning. I lur s[1dana arbeten hör behandlas ur redovisnings- och
skattesynpunkt torde f. n. - s{1vitt samfundet har sig bekant- inte dela nägon
tvekan om. Det torde vara klart att för si1dana arbeten nf1gon aktivering av
nedlagda kostnader inte skall ske samt att resultatberiikning skall göras i takt
med faktureringen. Enligt samfundets uppfattning skall faktureringen enligt
god redovisningssed ske niir sådant uppdrag slutförts. Om fakturering- med
uppdragsgivarens medgivande - sker redan dessförinnan skall även uppburna a-kontobclopp vinstavriiknas. Vidare torde enligt rätts praxis gälla att. om
uppdrag faktiskt slutförts men fakturering änd{1 inte skett. beskattning kan
ifrägakomma av det belopp som bort faktureras. Samfundet anser det
diiremot vara helt felaktigt att ifrf1gasiitta beskattning av ett påg{1ende
uppdrag där delfakturering faktiskt inte iigt rum. Om en regel enligt
beredningens förslag införs. skulle enligt samfundets uppfattning ett avsevärt
osäkerhetsmoment införas med risk för godtycklighet i bedömningen och
även med risker för materiellt oriktiga resultat. En under uppdragets löptid
gjord uppskattning av vilka belopp som "kunnat faktureras" skulle sttlunda
kunna leda till beskattning av inte hara ännu ofakturerade belopp utan av
helt fiktiva inkomster. Vid konsultuppdrag av detta slag kan t. ex.
förekomma att vid uppdragets fakturering en justering av allmänt giillande
debiteringsnorm hör ske med hiinsyn till uppdragets resultat och viirde för
uppdragsgivaren. Det kan ocksti visa sig att viss tidsiitgang inte. som
uppdraget faktiskt utvecklat sig. är debiteringsbar. Det torde vara helt klart
att den föreslagna generella regeln inte kan ändra de civilriittsliga förutsiittningarna för hur och niir fakturering av uppdraget bör ske eller - med
uppdragsgivarens medgivande - dessförinnan kan ske. Om nu fakturering
faktiskt sker redan under uppdragets löptid. iir det redan enligt giillande rätt
klarlagt att resultatberäkning skall ske i takt med f1-kontofakturering. Det
skäl som beredningen anfört för införandet av den generella regeln kan enligt
samfundets mening tillgodoses enligt giillande riitt, varför intet synes vara att
vinna genom föreslagen särskild reglering. I de fall d{1 uppdragstagaren
uppskjuter fakturering. trots att uppdraget iir slutfört. kan allts<t beskattning
ske redan enligt gällande riitt och vidare föreligger det förhi1llandet att
uppdragstagaren med ett sadant förfarande försämrar sin egen likviditet och
även giir riinteforluster.
Sl'eriges redm·i.rningskon.rnlters förbund anser att rädslan för "obehörig
skattekredit'" vid fördröjd fakturering iir iiverdriven och missriktad. Enligt
förbundets mening framtvingas en frän beskattningssynpunkt godtagbar
framtagningstakt av likviditetshiinsyn. Länsstyrelsen i Stockholms län
befarar diiremot att anknytningen till god redovisningssed kan ge alltför stora
skattekrediter och anför:
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Niir det giiller pågående arbeten på löpande räkning föresl?1s att såsom
intäkt skall redovisas summan av de belopp avseende arbetet som den
skattskyldige under beskattningsiiret fakturerat. Om i mer iin obetydlig
omfattning fakturering underl<ltits av belopp som enligt god redovisningssed
hade kunnat faktureras, skall iiven summan av de hclopp. som skiiligcn
kunde ha fakturerats. redovisas som intiikt. Uinsstyrelsen ifr[1gasiitter om det
är lämpligt att anknyta till det civilriittsliga begreppet "god redovisningssed".
Detta begrepp torde kunna tänjas ganska längt och medföra skattekrediter
som inte är avsedda. Det bör diirför övervägas en klarare regel av innebörd
att allt som vid bokslutstillfället iir inarbetat skall redovisas som intäkt. Det
kan tilläggas att förlustriskcn för arbeten p{i löpande riikning vanligtvis torde
vara ganska liten. Det förslag till n:sultatutjiimningsfoncl med lönekostnaderna som bas, som beredningen föreslagit. bör tillgodose rcservcringsbehovet.

2.3.3 Arhete till fast pris

2.3.3.1 Beräkning av aktiverat belopp
Beredningens förslag att den som utför ett arbete till fast pris skall - sf1vida
arbetet inte är färdigstiillt p{1 balansdagen - aktivera viss del av de direkta
kostnaderna samt skuldföra eventuella ;'!-kontobetalningar tillstyrks av de
flesta remissinstanser som yttrat sig i saken. Ni\gra Hinsstyrelser anser dock
att förslaget kan medföra för stora skattekrediter.
Länsstyrelse11 i Göteborgs och Rolws lii11:

När det gäller beräkningen av det viirde för p<1gt1ende arbeten till fast pris,
som bör aktiveras i bokslutet. föreslt1r beredningen, att detta skall ske med
utgångspunkt enbart fdn de direkta kostnaderna. Skyldighet att balansera
de indirekta kostnaderna skall inte föreligga. Beredningen har gjort den
bedömningen av sitt förslag att det fiskala intresset inte cftersiitts samtidigt
som berörda företag ges möjlighet till reservering för förlustrisker och viss
konsolidering. Eftersom företag som utför arbete till fast pris enligt förslaget
äger rätt att bokföra influtna <'1-kontohelopp som skuld och dessutom kan
utnyttja möjligheten att göra avsättning till rcsultatutjiimningsfoncl. kan det
enligt liinsstyrelsens mening ifragasiittas om inte de föreslagna reglerna för
redovisning och beräkning av värdet av päg:'icnde arbeten till fast pris iir
alltför generösa. Länsstyrelsen anser. att de praktiska konsekvenserna av
förslaget bör utredas, innan detsamma genomföres.
Lä11ssNrelsen i Giil'leborgs liin:

Länsstyrelsen finner det angeläget att den skattemiissiga behandlingen av
pågäende arbeten i hantverks- och konsultföretag nu far sin lösning. r många
branscher har si\dana arbeten inte tidigare resultatberiiknals. Dessa företag
kan därför vid överg:'tngen till de nya reglerna fä likviditetsproblem. Värdet
av pagf1ende arbeten bör p:i grund härav vid resultather;ikningen kunna
fördelas under förslagsvis en trdrsperind.
I dessa branscher utgör de indirekta kostnaderna regelmiissigt en onormalt
stor del av de totala kostnaderna. Om endast som enligt förslaget nedlagda
direkta kostnader skall aktiveras kan detta medföra omotiverat stora
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reserveringar, helst som även den lönebaserade reservcringsmöjligheten på
20 <;(, står företagen till buds.

Länsstyrelsen i Norrbottens län:
De föreslagna bestämmelserna i KL 41 d *kommer att innebära avsevärda
reserveringsmöjligheter för hantverks- och konsultföretagen. Samma lönekostnader, som utgör bas för avsättningar till resultatutjämningsfond.
kommer också att helt eller delvis ingå i nedlagda kostnader för p;'\gäende
arbeten. Till p;'\g[1ende arbeten hänförliga indirekta kostnader hehöver inte
aktiveras. Enligt förslaget skall nämligen "s;'\som viirde av pågäcnde arbete
upptas lägst ett belopp motsvarande samtliga vid beskattningsårets utgäng
nedlagda direkta kostnadcr". Eftersom de indirekta kostnaderna i branschen
kan förmodas vara förhållandevis höga innebär reglerna för avsättning till
resultatutjämningsfond och viirderingsrcglerna för pågående arbeten sedda i
kombination med varandra möjligheter att skapa dolda reserver av en storlek
som kan ifrågasättas. Länsstyrelsen anser därför att de indirekta kostnadcrnas storlek bör utredas närmare innan värdcringsnormerna för pågående
arbeten definitivt bcslutas.

Länsstyrelsen i Jämtlands län redovisar samma uppfattning som länsstyrelsen i Norrbotten.i· län.
BFN framhåller att de direkta kostnaderna ofta är lägre än anskaffningskostnaderna i bokföringslagens mening. En viirdering till de direkta
kostnaderna i den offentliga årsredovisningen kan därför ge missvisande hild
av företagets resultat och ställning. Enligt BFN bör skattelagstiftningen
därför utformas så att den inte hindrar att företagen värderar pågående
arbeten till direkta plus indirekta kostnader och redovisar de indirekta
kostnaderna som "reserv i pågående arbeten'' bland obeskattade reserver i
balansräkningen och förändringen av denna reserv bland bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
SOK anför att den interna redovisning av kostnader som nedlagts på olika
projekt är olika utformad i olika branscher och företag. Noteringar av direkta
kostnader och nedlagd arbetstid torde vara det huvudsakliga faktureringsunderlaget. Att från denna arbetstidsredovisning beräkna den lönekostnad
som rätteligen hör aktiveras kan därför enligt föreningen i många fall vara
förenat med ett omfattande administrativt arbete i företag utan utbyggd
internredovisning.
Sveriges reklambyråförbund vänder sig mot att uppförda direkta kostnader för pågående arbeten skall aktiveras vid bokslutet. Skulle emellertid en
sådan aktiveringsplikt ändå genomföras anser förbundet att lagervärderingsreglerna bör vara viiglcdande för aktiveringen. Den av beredningen
föreslagna nivån för aktivering av de direkta kostnaderna - 100 % för
hantverks- och konsultföretag och 85 % för byggnads- och anliiggningsföretag - har i övrigt godtagits eller lämnats utan erinran av flertalet
remissinstanscr. FAR anser amcllertid att tillgångsposten Pågående arbeten
bör kunna bli föremål för nedskrivning i likhet med vad som tillämpas för
företag inom byggnadsentreprcnadbranschen. Skyldigheten att uppta pågå-

Prop. 1980/81 :68

111

ende arbeten som tillg{mg bör enligt FAR kopplas med möjligheter till
nedskrivning d!i debitering av nedlagda kostnader inte alltid kan göms fullt
ut. SRS anför att skälig nedskrivning bör få göras pä viirdet av pagåemk
arbeten. Risk föreligger enligt SRS i annat fall att tillg~lngspnstcn Ö\'l~rviir
dcras.

SBEF anför - under hänvisning till att byggnads- och anläggningsföretag
enligt RSV:s anvisningar f. n. behöver ta upp pågående arbeten till endast
80 % av direkta kostnaderna - att SUEF inte har något att erinra mot att
procentsatsen för reserveringar i pf1gäcnde arbeten sänks frän 20 till 15 under
förutsättning att de berörda företagen får rätt att göra 20-procentig
avsättning till resultatutjämningsfond.
Sveriges ad1·okatsamf11nd anser att en generell bestämmelse om att slutlig
resultatberäkning av ett uppdrag till fast pris skall göras först när uppdraget
är slutfört leder för långt. Enligt samfundet förefaller det egendomligt att det
inte skulle vara tillåtet att intäktsföra uppburna it-kontobelopp som den
skattskyldige själv önskar redovisa till beskattning.
I några remissyttranden behandlas frt1gan om viirdet av den enskilde
näringsidkarens eget arbete eller det arbete som utförs av företagslcdaren i
ett fåmansföretag bör beaktas vid aktiveringen av pågående arbeten.
Länsstyrelsen i Stockholms liin:
De föreslagna reglerna för viirclering innebär att ersättningen till
företagsägare behandlas olika beroende på fö~etagsform. För att nå
enhetlighet finns två vägar att gå. Endera kan egenföretagaren fä räkna in
ersättning för den tid han själv lagt ned på arbetet eller också kan man låta
aktiebolaget undanta lönekostnader avseende arbetande delägare. Det
sistnämnda alternativet torde vara enklast att tilliimpa. Länsstyrelsen
föreslår att reglerna ändras i enlighet hiirmed.
Länsstyrelsen i Äfrsborgs län:
Vissa reservanter har föreslagit att lönerna för delägare i fåmansaktiebolag
inte skall inräknas i viirdet av pågående arbete. En sådan ordning skulle
enligt länsstyrelsens uppfattning medföra att syftet med det föreslagna
regelsystemet till viss del förfelas. Majoritetens förslag bör iivcn i detta
hänseende läggas till grund för lagstiftningen. Som skiil för sin uppfattning
har reservanterna anfört att värdet av en företagares egna arbetsinsats i en
enskild firma inte tas med vid värderingen av pågäende arbeten och att
likställighct mellan de två företagsformerna bör föreligga. Emellertid torde
enligt länsstyrelsens uppfattning en beräkning av värdet av elen egna
arbetsinsatsen i en enskild firma fordra besvärliga och komplicerade regler.
Det är här också normalt frt1ga om mindre rörelser för vilka bestämmelser i
denna fråga inte har någon större praktisk betydelse.
Länsstyrelsen i Östergötlands län anser diiremot att värdet av egenföretagarens egen arbetsinsats bör - för att skapa likformighet mellan olika
företagsformer - tas upp i underlaget för p{1gt1ende arbeten. Liknande
synpunkter anförs av liinsstyrclscrna i Gävleborgs och Västernorrlands län.
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Lanthrukama.1· ska1tedelegation utg[ir från att värdet av egenföretagarens
eget arbete inte skall aktiveras som kostnad för pågiknde arbete. Om viirdet
aktiverades skulle detta - anför delegationen - strida mot realisationsprincipen enligt vilken vinst inte behöver upptas förrän den uppburits.
Dekgationen anser att ett klarläggande uttalande härom erfordras. Enligt
Näringslivets skattedelegation bör lönen till en i ett aktiebolag arbetande
delägare undantas vid beräkning av de direkta kostnaderna för pttgacndc
arbeten. Delegationen framhaller att därigenom kommer företagsformen att
sakna betydelse vid bestämmandet av taxeringsunderlaget. Även SUS pekar
på att skillnader vid aktiveringen kan uppkomma beroende på i vilken form
verksamheten bedrivs.
Beredningens förslag att nedskrivning inte får ske för pågående arbeten
som den skattskyldige utför för närstående företags räkning har kommenterats av länsstyrelsm i Stockholms län och SBF.F. Uinsstyrelscn framhäller att
beredningen inte närmare angett vad som avses med närstående. Enligt
länsstyrelsen krävs diirför ett förtydligande p[1 denna punkt. SBEF anför:
Beredningen föreslår att nedskrivningsrätten vid intressegemenskap skall
förbehållas antingen det företag som äger den fastighet på vilken arbete
utföres eller det företag som utför arbetet enligt entreprenadavtal. Syftet
med bestämmelsen är att förhindra att två företag, som är i intressegemenskap. samtidigt skall kunna göra nedskrivning på samma pågäende arbete.
SBEF kan godtaga beredningens intentioner som emellertid inte synes ha
kommit till uttryck i lagtexten. Enligt lagtextens utformning punkt J tolfte
stycket av anvisningarna till 41 föreligger inte någon valfrihet beträffande
nedskrivningsriittcns utnyttjande. Vidare 'leder lagtextförslaget till att
nedskrivningsmöjligheterna går förlorade även i de fall det närstilende
företaget inte sjiilv har nf1gon nedskrivningsrätt.
För att lagtexkn skall uppfylla beredningens intentioner m{1ste den därför
ändras.

*

Det av beredningen föreslagna grundavdraget p~1 10 000 kr. avstyrks av
länsstyrelsen i Giiteborgs och Bohus län och av liinsstyrclsen i Kopparberg1·
län. Länsstyrelsen i Kalmar län, Lantbrukarnas ska1teilelegation, SRS,
Sl'eriges advokatsamfund och Df:FU anser däremot att avdraget bör
höjas.

Länsstyrelsen i Götehorg.1· och Bohus liin:
Man kan inte komma ifr{rn att beredningens förslag ställer stora krav pii
företagens redovisning. Beredningen är medveten härom. Den föresl(1r
därför att aktivering inte skall ske. när viirdet av pt1gående arbeten uppgår till
mindre belopp. Man föreslår därför ett generellt avdrag pa IO 000 kronor
från det framräknade viirdet av pågående arbeten. Ett fritt grundavdrag för
företag av alla storlekar synes inte motiverat med hänsyn till de försiktiga
viirderingsprincipcr som beredningen fiireslär. Länsstyrelsen kan därför inte
tillstyrka förslaget om ett fritt bottenbelopp.
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l.änsstyrelsrn i Kopparbergs län:
Beredningen föresl{tr att skattskyldig skall kunna unclerli1ta att redovisa
viircle av pi\g{1ende arbeten om beloppet understiger 10 000 kr. För att inte
tröskeleffekter skall uppstä skall iivcn i de fall skyldighet att redovisa viirdc
av piigående arbeten föreligger summan av direkta kostnader fä reduceras
med beloppet 10 000 kr.
Den skattskyldige mi1ste föra sådana anteckningar att han kan bedöma om
niimnda minimigriins uppnMts eller inte. Niimnda anteckningar bör därför
utgöra ett tillriickligt underlag för att värdet av pt1g{1ende arbeten skall kunna
redovisas. Beredningens förslag om undantag fiir skyldigheten att redovisa
viirde av pag:'1ende arbeten bör inte genomföras.

Liinsstyrclsrn i Kalmar län:
För att undvika att de mindre företagen enbart av skatteskäl ska tvingas att
tilliimpa kostnadsredovisning som underlag för viirdering av pågaende
arbeten bör, enligt beredningen. mindre belopp undantas. När viirdct av
pi\g{1ende arbeten inte överstiger visst belopp bör redovisning kunna
undcrföas. Enligt beredningens uppfattning bör gränsen dras vid 10 0110 kr.
Det framgt1r inte av bettinkanclet om beloppsgränser avser varje enskild
entreprenad eller samtliga entreprenader. Gränsen bör, enligt liinsstyrelsen,
giilla summan av pågaende arbeten och inflationsanpassas på sa sätt att
anknytning görs till basbeloppet. TilHigg till beredningens förslag bör ocksi1
göras pf1 så sätt att da ovanstaende beloppsgräns tillämpas erhållna
it-contobclopp redovisas som intäkt dvs samma regler bör giilla som för de
rörelseidkare för vilka årsbokslut inte kriivs.

Lantbrukarnas skattedelegation:
För det fall aktivcringsmetoden görs fakultativ behövs inget undantag för
mindre företag och inte heller n<1gon beloppsgriins. Genomförs diiremot
beredningens förslag anser delegationen att heloppsgriinsen hör anknytas till
konsumentprisindex och förslagsvis sättas till två basbelopp.

SRS:
Hcredningens griinshclnpp {1 !Il UllO kr. för att de fi.ireslagna reglerna skall
behöva iakttas synes alltför snävt tilltaget. Även för ett mycket litet företag
passeras denna griins snart. För att ge det av beredningen föreslagna syftet
med gränsvärdet ett meningsfullt innehåll anser SRS. att beloppet bör höjas
till minst 30 000 kr.

2.3.3.2 Tidpunkten fiir resultatredovisningen
Beredningens förslag att den slutliga resultatredovisningen för ett pågi1ende arbete till fast pris skall göras när arbetet är slutfört. dvs. att aktivering
av de direkta kostnaderna skall avse endast pt1gående arbeten som inte är
färdigstiillda vid bcskattningsärets utg[mg. har berörts av RSV, länsstyrelser-

na i Stockholms. Siidermanlands och Östergötlands liin, BF.V och SBl:F
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RSV:
Enligt lagtcxtförslaget (punkt 3 tionde stycket av anvisningarna till -Il*

KL) skall arbeten som utförs till fast pris resultatbcriiknas när arbetet iir
färdigstiillt. Av beredningens uttalanden (s. 522 f jämfört med s. 536 f)
framgår att denna tidsangivelSe iir avsedd att tolkas olika beroende av vilken
verksamhet arbetet är hiinförligt till. För hantverks- och konsultföretag m. tl.
uttalas (s. 522) att den s. k. realisationsprincipcn skall tillämpas. men att en
sniivare gränsdragning än den som giiller fr(m bokföringsmässiga utgängspunkter är nödvändig. Härefter (s. 522 f) utvecklar beredningen närmare hur
bedömningen om ett arbete iir färdigstiillt eller inte bör göras. RSV anser att
uttalandena inte iir tillriickligt klargörande. Beredningens förslag torde
därför inte undanröja nuvarande ti!Himpningssvl1righcter.

Beredningen anför bl. a. följande om den tidpunkt dit resultatbcriikningcn
hör ske i samband med entreprenader (s. 536):
I1wrn branschen anses .. slutlig ekonomisk uppgörL'lst' .. fiirelig11a niir
slutfaktura skickats och best:illaren inom avtalad tid g1,dkiint denna.
RcsultathL·riikning sker diirför fiir det beskattningsttr under \'ilket godkiinnandc sker. I dL' fall slutfaktura skickats men tvist föreligger hctriillandc
n<igon del. rcsultatavriiknas dt't belopp som anses ostridigt medan
rcsen·L'rin,l!giirs för resterande dt'I. Det t\istiga bl'ioppct far d1H:k inte \·ara
av s:idan stnrlek att rcsultathcriikning framst:'tr som meningslös. Om tvist
inte fön.: ligger mL'n t'ntrepreniiren fiirheht1llit sig riitt att senare fa hL'talt fiir
en vid faktureringstillföllet okiind fordran. sker inte resultatberiikning
fiirriin denna fordran prcciscr:tts och !:!ndkiints. DL'tta bt'ror pit att slutlig
L'konomisk uppgiirelst' inte anses ha triilfots mellan partc'rna. fkt
förekommL'f emellertid att resultatheriikning fiirskjuts med nmti,·ering att
faktura a\'seemk avtalad inckxuppriiknin!,! inte utstiillts. Enligt herL'dningens uppfattning hiir detta förht11lande dock inll' kunna ftberopas som skiil
för förskjutning av tidpunkten för resultatheriikning. Den spiirrcgel. snm
intagits i riksskallt'Verkc:ts anvisningar. hiir diirfi\r förtydligas sit all del
framgi1r all den inte tar sikte pit ett fall som detta.
Den regel i RSY:s anvisningar (RSV Dl 1'!75:23) som hert'dningL'n synes
iisyfta lyder:
Den skatterniissiga vinstheriikningen JXt cntreprt'nadarht'ten hiir ske \'id
den slutliga ekonomiska uppgiirelsen. dock i regel SL'llast I ;lr efter den
besiktning som skall ~ke sedan entrepn:niiren anmiilt arlwtet färdigt. den
s. k. sluthesiktningcn. Om vid tidpunkt. d[1 \'insthcriikning skn. t\·ist
foreliggt'r bt'triiffande visst eller \·issa bcl1ipp, biir hiirav fliranlcdd
reserverinµ godtas.
Rercdningen tyck~ \'ilja att RSV skall göra ett tilliigg till sina an\·isningar
med ungefär följande lyclclse:
Slutlig ekonomisk uppgörelse anses ha skett iiven om faktura a\·scL'lldL'
a\'talad indexuppriikning ink' utstiillts.
RSV \'ill p;ipeka att det kan finnas olika 1.Hsaker till \'arfiir fakturnr
avseende avtalad indexuppräkning inte utstiillts. Det kan t. ex. föreligga
tvist mellan parterna hur stor beloppshöjning imkxuppriiknin!,!en skall
medföra. I sf1dant fall skulle det te sig underligt att anse att slutlig
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ekonomisk uppgörelse förelåg till den del parterna är oense. Om det inte
föreligger någon tvist anser RSV att det i princip inte bör göras någon
Mskillnad mellan underlåtenhet att utfärda faktura som grundas på
indexavtal och underlätcnliet att utfärda slutfaktura. Det torde. med
hiinsyn till vad som anförts av RSV. vara lämpligast att iivcn fortsiittningsvis låta riittstilliimpningen i varje siirskilt fall avgöra niir resultatberäkning
skall ske. RSV anser därför att RSV:s anvisningar inte bör iindras i berört
avseende.
RSV vill i detta sammanhang framhf1lla att anvisningar som RSV
faststiillt normalt inte bi1r iindras annat iin cb föriindringar i lagstiftningen
moti\·erar det. Skälet härtill är att ny riittstilliimpning inte. utan ny
bakomliggande lagstiftning. bör genomdrivas genom iindring av am·isningarna.
RSV har dock i sak inget att erinra mot vad beredningen anfört om hur
resultatberiikning hiir ske betriiffandc s. k. huvuddelar av entreprenader.

Liinsst\'relsen i Södemwn/ands liin:
Av de entreprenadriittsliga regler som utarbetats inom branschen (AB 72)
framgår, att slut faktura normalt skall utfärdas senast 8 månader efter
slutbesiktning. Entreprenör. som slutit avtal enligt AB 72:s bestämmelser.
torde därför iiven skattcmiissigt vara skyldig att rcsultatheriikna entreprenaden senast 8 månader efter slutbesiktning. Om parterna kommit överens om
att inte tillämpa kap. 6 § 12 i AB 72 och slutfaktura ej hellcrutfärdats inom 8
mfmadcr efter entreprenadtidens utgång. kan resultatberäkningen förskjutas
till ett {1r efter slutbesiktning.
För att man i möjligaste mån skall nå likformighet anser vi. att AB 72:s
bestiimmelser i detta avseende skall tillämpas även vid den skattemässiga
resultatberiikningen oavsett om parterna kommit överens om detta eller
inte.
Vi vill i detta sammanhang erinra om att skattskyldighet till mervärdcskatt
intriider för utförda cntrepn:nadarbctcn. som AU 72 iir tilliimpliga på. niir
faktura för slutbcsiktigade arbeten utfärdas inom den avtalade tickn ( RSV
Im 1974: 17). Mervärdcskatteutrcdningcn har vidare i sitt delbetänkande (DS
13 1977:6) föreslagit, att skattskyldighet och redovisningsskyldighet för
hyggfiirctagare som tillämpar faktureringsmetoden skall intriida vid uppburna förskott och a-contobetalningar.
Det fär anses önskvärt att, i iiverensstiimmelse med merviirdcskatteutredningens förslag. i möjligaste miin tidigarelägga skattskyldigheten för
hyggnadsföretagen iiven vid inkomsttaxeringen. 13yggnadsföretagcn har i
dag goda möjligheter att n:glera resultatberiikningen efter eget gottfinnande.
Vi anser det motiverat med en skiirpning av ifrågavarande bestämmelser.

Länsstyrelsen i Stockholms län:
När det samlade rcserveringsutrymmet skall bediimas är det iiven av
hetydelsc vilka regler som gäller för resultatavriikning. I fdga om varor
giillcr leveransdagen. För byggnader bör dagen för slutbesiktningen vara
avgörande. Emellertid godtas i nuvarande praxis och föresl<'1s även av
utredningen att resultatbcriikningen kan få anstå till högst ett år efter
slutbesiktningen. Länsstyrelsen anser att det är en alltför längt utdragen
tidsperiod och fiireslfir att resultatberiikning skall ske i direkt anslutning till
slutbesiktningen. eller högst två mtrnader därefter.
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Det iir dessutom viisentligt att bestiimmelscrna i kommunalskattclagen och
lagen om mervärdcskatt blir så likformiga som möjligt.

Länsstyrelsen i Östergötlands län:
Be-träffande entreprenader på fast riikning iir inte de civilriittsliga regler
som giiller mellan bestiillan: och entreprenör av sådan art att de fullt ut bör
p{1vcrka den skattemässiga vinstberiikningen. Som beredningen framh{lllit i
avsnittet om hantverks- och konsultföretag på sidorna 522 och 523. liksom i
det allmänna avsnittet om fordringars skattemässiga redovisning p{t sidan
209. bör den skattemässiga resultatredovisningen ske sa snart som prestationen/leveransen i sin helhet är utförd/avlämnad. Tillräcklig anknytning till
de civilriittsliga reglerna i AB T2 (Allmänna bestiimmclser för byggnads-.
anUiggnings- nch installationsentreprenadcr) erh{11ls enligt länsstyrelsens
mening genom att anknyta till den där nämnda första tidpunkten vid vilken
fakturering för ske. nämligen vid slutbcsiktningen. Att ge byggnadsbranschen
en respittid pä upp till ett itr diircfter med den skattem[issiga vinstred.wisningen m{1ste upplevas som orättvist av andra branscher och torde pi'\ intet
siitt vara materiellt befogad. Liinsstyrelsen ifragasätter diirför om inte
riksskattcverkcts anvisningar biir ändras st1 att den skattemässiga vinstberäkningen ska ske per den dag som slutbesiktning av objektet skett eller inom
kortare tid efter slutbcsiktningen iin vad som iir fallet i dag.

BFN:
Utredningen föresl[ir i sitt betänkande att resultatberäkning vid entreprenadarbeten bör ske vid den tidpunkt då beställaren godkiint entreprenörens
slutfaktura för huvuddel. dock senast l :'1r efter slutbesiktningen. För
kostnader. som iir gemensamma för flera huvuddelar. men inte i sin helhet iir
nedlagda. bör reservering godtas.
I förarbetena till BFL konstateras att en resultatavräkning i princip inte
bör iiga rum förrän arbetet slutförts och beställaren skilt sig från uppdraget.
Att tillverkaren efter besiktning e.d. kan ha att fullgöra vissa normala
justerings- eller komplettcringsarbetcn bör inte hindra en resultatavriikning.
om betalningsriitten i övrigt är klar. De tillkommande arbetena förutsiitts di1
kunna siikert värderas och tillräckliga rcservcringar göras. ~..fotsvarande bör
giilla i fråga om garantiansvar. En resultatavriikning bör sälunda inte hindras
av att ett normalt garantiansvar till klart bcdömbart belopp står kvar.
BFN finner att förslaget i betiinkandet i sak överensstämmer med BfL:s
bestämmelser. Ntimnden är sftlunda beredd tillstyrka för~laget.

SBEF:
I betänkandet (sid. 5:17) uttalar beredningen att riksskattcvcrkets anvisningar för resultatavräkning bör förtydligas ifråga om entreprenad som iir
uppdelad på olika huvuddelar. Beredningens uttalande synes innebtira att
entreprenad vars kontraktssumma sönderfaller i olika huvuddelar med
beloppsmässig och geografisk avgriinsning skall resultatavräknas n~ir samtliga fordringar för en huvuddel fakturerats. För kostnader som iir gemensamma för flera huvuddelar men inte i sin helhet nedlagda vid resultatavriikningstidpunkten uttalar beredningen att reservering bör godtas. Då
SBEF har anledning befara att beredningens uttalandL'n kan komma att
feltolkas fär SBEF i förtydligande syfte uttala följande.
Begreppet huvuddel används i entrcprenadriittsliga sammanhang som en
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beniimning pi't en del i ett entrcprenadatagande för vilket särskild kontraktssumma avtalats. I fuvuddelcn kan därvid t. ex. bestå av en av flera
byggnader. ett viiningsplan t. ex. gatuplan för butiker i byggnad som
omfattar flera vaningsplan. en sträcka av en väg i ett cntrcprenadätagande.
fran huvuddelen skall man emellertid skilja en etapp. Geografiskt kan
huvuddel och etapp a\•se samma sak. Entreprenadsriittsligt behandlas
emellertid huvuddel till stor del som en i rättsligt hänseende självständig
entreprenad medan diiremot inga siirskilda rättsverkningar är ~nutna till en
etapp i en etappindelad entreprenad.
Regeln i AB 72 om slutfakturering inom åtta månader från färdigstiillandet
giiller exempelvis inte i frltga om en etapp. Regeln härom kan emellertid vara
tillämplig pit en huvuddel, men i så fall fordras dels att entreprenaden enligt
avtal är indelad i huvuddelar och dels att särskilda delar av kontraktssumman
iir avtalade för de olika huvuddelarna. Enbart under dessa förutsiittningar
anses enligt AB 72 en huvuddel utgöra ett avgränsat entreprenadåtagande
ingitende i en större entreprenad. Men även beträffande huvuddelar
före kommer olikheter i jämförelse med en entreprenad. som ej iir uppdelad i
huvuddelar. Anspr[tk pö skadestand och viten skall exempelvis enligt AB 72
framställas inom viss tid efter entreprenadens färdigställande. Regeln härom
torde avse entreprenaden s{1sorn helhet. Skadcständsanspråk avseende en
huvuddel behöver med andra ord inte framställas förrän alla huvuddelar iir
färdigställda. Risken för sådana anspråk på en färdigställd huvuddel kvarstår
diirför till den sista huvuddelen färdigställts. Beträffande entreprenad
uppdelad pi\ huvuddelar uppkommer som också antytts i betiinkandet
problem med gemensamma kostnader för flera huvuddelar. Fdiga kan vara
dels om kostnader som nedlagts pä en huvuddel men som till viss del hiinför
sig till kostnader för senare färdigställd huvuddel. Som exempel kan nämnas
kostnader för viigar och ledningar för vatten m. m. som är hänförliga till
gemensamma markomr<"1den eller som hänförts till en horisontell huvuddel
t. ex. källarplan och gatuplan i affärsbyggnad men som till viss del hänför sig
till senare huvuddelar i byggnaden. Vidare kan de gemensamma kostnaderna
bli kända niir en senare huvudeld färdigställts. Exempel på denna typ av
gemensamma kostnader är kostnader för panncentral, lekplatser, parkeringar och liknande i ett hostadsomrilde. Andra gemensamma kostnader utgörs
av kostnader för olika slag av hjiilpmedel.
De hiir redovisade omständigheterna visar att det är ytterst väsentligt att
iaktta största försiktighet vid resultatavräkning av annat än färdigställd och
slutbesiktigad entreprenad för vilken slutlig ekonomisk uppgörelse träffats.
SBEF fär därför starkt understryka att särskild resultatberäkning aklr.ig bör
göras för etapp och att huvuddel enligt den definition som lämnats ovan i vart
fall inte bör resultatavräknas. i andra fall än niir risk för anspråk pä
skadcstiind och viten inte föreligger. Ej heller bör resultatavräkning ske niir
gemensamma kostnader av niimnviird omfattning nedlagts p[i huvuddel eller
kan päriiknas för senare huvuddel eller när kostnaderna för huvuddelen inte
upphandlats pii sådant sätt att de skäligen kan beräknas för huvuddel för

sig.
2.3 ../ Ö1·agä11gsbcstämmclser
Ett antal remissinstanscr tar upp frågan om behovet av övergångsbestiimmelser om beredningens förslag genomförs. Länsstyrelsen i Stockholms län
antar att många företag, som tidigare inte redovisat värdet av pågående
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fall kan fft redovisa betydande vinstökning det år d;'i de

föreslagna regkrna triider i kraft. Uinsstyrelsen föreslär cliirför att den
ökning av nettointtikten som föranleds av de nya reglerna får fördelas pii en
trdirsperiod. I .iknande synpunkter anfiirs av bl. a. lii11ss1yrelsa11a i c;,·il'il'-

horgs Pch .lii111tla11cls lii11 och SRS.

2.4 Byggnadsrörclse och handel med fastigheter (11.8)

2. 4. I 0111siit111ingstillgång i byggnadsriirclse
Beredningens uppfattning att de fall i vilka fastighet skall anses utgöra
omsättningstillg{mg i byggnadsrörclse bör regleras i lag delas eller liimnas
utan kommentar av st1 gott som samtliga remissinstanser. Endast RSV och
SREF anser att frf1gan, liksom hittills. bör lösas genom praxis. Även
reglernas niirmarL' utformning godtas i huvudsak. Ht invändningar riktas mot
förslaget att fastighet. som förvärvats av skattskyldig som driver byggnadsrön:lse. anses utgöra omsättningstillgäng om den förviirvats i och för
rör,clsen. vilket enligt beredningen skall vara fallet om

syf~ct

med anskaff-

ningen varit att upprusta. bebygga eller avyttra fastigheten eller att använda
fastigheten för stadigvaranck bruk i hyggnadsrörclsen. Några remissinstanser kritiserar dock elen valda griinsclragningen.

Länsstyrelsen i Afalmölzus lii11:
Vid bedömningen av om en viss fastighet är att anse som omsiittningstillg{rng eller ej giiller det att klargöra syftet med förviirvet. Byggnadsföretagens
anliiggningstillgängar skall enligt förslaget anses förvärvade för rörelsen. Till
anHiggningstillgfmgar i byggnads rörelse hiinföres exempdvis kontorsbyggnader som inrymmer hyggmiistarens kontorslokaler. Antag att sådan byggnad
inneh{11ler även bostadsliigenheter och/eller kontorslokaler som uthyres till
utomstäendc. fraga uppkommer då om si'tdan fastighet skall anses förviirvad
för hyggnadsrörclsen iivcn om den endast till mindre del utnyttjas i denna.
Till följd av att man anknyter till syftet med förvärvet kan ytterligare
ti1Hirnpningssvt1righeter förutses. I det antagna fallet var kanske syftet med
förvärvet inte alls att anviinda fastigheten i rörelsen men har byggnaden
likviil senare kommit att användas helt eller till större eller mindre del i
rörelsen. Det ursprungliga syftet med ett förvärv behöver inte överensstiimma med den faktiska användningen under innehavstidcn.
Uinsstyrclsen dnder sig även mot utformningen av det föreslagna
undantaget för fastighet som förviirvats för stadigvarande anviindning i
jordbruk. skogsbruk eller annan rörelse än byggnadsrörelse eller rörelse
avseende handel med fastigheter:
Byggmiistare skall enligt förslaget kunna utföra ombyggnadsarbeten p{t
fastighet som förviirvats för att stadigvarande användas i annan rörelse än
hygg:nadsrörelse eller handel med fastigheter utan att fastigheten betraktas
som omsiittningstillg;\ng. Ett byggnadsföretag kan sålunda förviirva en
fastighet i vilken den tidigare fastighetsiigaren drivit restaurangrörelse.
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fortsiitta driften (exempelvis genom utarrendering av restaurangriirelsen) en
tid. utföra betydande ombyggnadsarbeten p;\ byggnaden. siilja fastigheten
och krii\'a tilbmpning av realisationsvinstbeskattningsreglerna. Fr<iga uppkommer ocksfi om hyggnadsföretaget-sedan niigra i\r förflutit-intet. o. m.
skulle kunna riva byggnaden och uppföra ny sf1dan. fiirsiil.ja fastigh<.>tcn och
med stl.id av föreslagna bestiimmelser beskattas i förviirvskiillan tillföllig
förviirvsverksamhet.
Byggnadsförl'tag kan driva annan rörelse som har nära anknytning till
byggnadsbranschen (clementfabrik. snickerifabrik. försiiljning av grus etc).
Hittills torde det ha varit vanligt att byggnadsrörelsen och andra branschen
niirbesliiktade riirelser hl'traktats som en förviirvskiilla. Gemensam fiirviirvskiilla kan exempelvis l"i.ireligga d~i en verksamhetsgren avser att föriidla eller
eljest tillgndofiira sig en annan verksamhetsgrens produkter. Av byggmiistaro;: bedriven snickerifabrik som tillhandahäller inredningsdetaljer ~it,
byggnadsrörelsen torde diirfiir vara att hiinfora till samma forviirvskiilla som
byggnadsrörl'lsen. rastigheten i den niirbesliiktade rörelsen blir i så fall
omsiittningstillgång i byggnadsrörelsen enligt beredningens förslag. Om
diiremot skilda fön-iirvskiillor anses föreligga blir anliiggningsfostighcten ej
att betrakta som omsättningstillgf1ng. Det synes vara mindre liimpligt att
inkomstslagl'I vid byggmiistarens fiirsiiljning av sädan fastighet skall vara
beroende av om o;:n elkr skilda forviirvskällor anses föreligga fi.ir den
verksamhet byggmiistaren bedriver.
Uinsstyrcl.l"l'n i All'sborgs liin dtcrlyscr en precisering av begrL·ppct "i och
för rörelsen". Även SBEF anser att avgränsningen blir oklar:
Den föreslagna lagtexten synes sålunda vara alltför luddig. De definitioner
som ges pä lokutionen "i och för rörelsen" - niimligen att syftet varit att
upprusta. bebygga eller avyttra eller anskaffa för stadgivarande bruk torde
helt omöjliggöra att fastigheter inte förviirvats i od1 för riirelscn. En fastighet
torde nämligen förviir\'as antingen för upprustning eller bebyggelse eller
ocksi1 för försäljning. Om fastigheten inte försiiljes och ej heller upprustas
eller bebygges torde i stiillet kunna hiivdas att den anskaffats för stadigvaramk bruk i riirL'!sen. ni"imligcn för uthyrning eller som driftfastighet i
riirl'lsen. SBEF finner sälunda att förslaget kunde formulerats mycket
enklare och endast ange att fastighet som förviirvats av den som bedriver
byggnadsrörclse iir omsiittningstillgi.ing om den inte förviirvats innan riirclsen
piibörjats och ej heller blivit föremttl för omfattande byggnadsarhden i
rörelsen. SBEr anser emellertid inte heller en sädan omformulering
nödviindig utan får i stiillet förcsli'1 att den praxis som f. n. giiller iiven
framgent i stort sett skall giilla. Detta skulle betyda att alla fastigheter som
innehas av den som bedriver byggnadsriirelse behandlas som omsiittningstillg{111gar om i rörelsen utförts byggnadsarbeten som int.: .::ndast avser
normalt undcrh{dl. Fr~in nämnda princip anser emellertid SBEF att vissa
undantag bör göras för s{1dana fastigheter som används som kontors- eller
driftfastigheter. Sistniimnda typ av fastigheter har inte anskaffats för
omsiittning och bör därför behandlas på samma siitt som anliiggningsfastigheter som tillhör andra riirclseidkare. En förutsättning för att kontnrs- och
driftfastigheter inte skall skattemässigt betraktas som omsättningsfastighcter
hör enligt SBEF:s urpfattning vara att de inte blivit föremiil för nedskrirning
i riikenskapcrna. Vidare hör ytterligare ett krav vara att de innehafts under
förslagsvis minst J() f1r. Den skattemiissiga behandlingen av anliiggningsfastigheter far siisorn SBEF p;\talat ovan i avsnitt Ill Invcqering:sfondn 11ch
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invcstl'ringsreserv ocksi1 konsekvenser bctriiffande möjligheten till ianspri1ktagande av inn:!slt'ringsfonder. För att stimulera företagen till investeringsfondavsiittningar bör diirför - oavsett vem son; bebyggt fastigheterna kontors- och driftfastigheter skattemässigt och inte bara eivilriittsligt
behandlas som anläggningstillgångar.
Beredningens förslag att byggmiistares fastighet. som inte anskaffats i och
för byggnadsri\relsen. skall anses som omsiittningstillgång endast om den
varit föremi"d för omfattamk arbekn i riirelsen. anses av flera rcmissinstanser kunna leda till en inte önskviird liheralisning i förhftllandc till nuvarandL'
praxis. RSV och ett stort antal av lä11sstyrelscm11 förordar klarare regler pt1
området.

RSV:
Beredningen definierar vilka fastigheter som skall ansL'S utgöra omsiittningstillg<lng i hyggnadsrörelse i sitt förslag till punkt 3 fjiirde styckt't av
anvisningarna till 27 ~ KL. Förslaget inncbiir bl. a. att ''fastighet. som icke
förvärvats i och för byggnadsrörelsc, anses som omsättningstillgång om den
innehaves av skattskyldig som bedriver byggnadsrörelse och fastighell'n varit
föremål för omfattande hyggnadsarbcte i denna rörelse." Giillande rättspraxis iir striing och även byggnacbarbeten som inte varit slirskilt ··omfattande" har lett till att fastigheter bedömts utgöra omsiittningstillgäng i
byggnadsriirelse. Beredningen anför i sin specialmotivering (s. 611) att en
byggmiistarc bör kunna utföra sedvanliga smiirn: reparationsarbc!L'n p;i en i
bebyggt skick förvärvad fastighet utan att fastigheten p{1 grund diirav far
karaktiiren av omsiittningstillgt1ng. Detta uttalande tyder pt1 att bercdningL'n
haft för avsikt att i stort sett kodifiera gällande praxis. RSV anser diirför att
uttrycket "omfattande byggnadsarbete i denna rörelse" bör bytas mot t. ex.
"'byggnadsarbete i cknna rörelse som utgör annat iin sedvanligt reparatinnsarbete av mindre omfattning"' om det inte är så att lagstiftaren önskar införa
en mera generös praxis.

l.ti11sstyrelsc11 i Stockholms lii11:
I fr:'tga om den s. k. objektsmittan har beredningen förL'slagit att fastighet.
som inte förviirvats i och för byggnadsrörelsen. ändä skall anses utgiira
omsättningstillgimg om den innehas av någon som bedriver byggnaclsriirelse
och fastigheten varit förem<\I för omfattande byggnadsarbete i denna rörelse.
Detta ger intryck av att byggmästarsmittan begr~insats. Nuvarande praxis
torde godta att endast sedvanliga smiirre reparationer görs. Lagregeln hör s{1
nära som möjligt anknyta till denna praxis. För att tillämpningen skall bli si1
enkel som möjligt föreslår länsstyrelsen att godtagbara reparationskostnader
omsätts i viss procent av anskaffningskostnaden för byggnaden. förslagsvis
5 r+. Vidare anser länsstyrelsen att iiven ombyggnadsarbeten som utförts av
andra än byggmiistaren sjiilv eller hans företag skall diskvalificera fastigheten
fran beskattning enligt rcalisationsvinstrcglerna. eftersom det kan förutsättas att byggmästaren med sin branschkännedom gör viss vinst vid anlitandct
av underentreprcnörer. Denna vinst bör beskattas i hans rörelse dit den
motsvarar uttag av egen tjänst. Dessutom skulle den skrivning beredningen
fiireslfir öppna vida möjligheter till ett omfattande byte av entreprenader p[1
fastighetc r.

Prop. 1980/81 :68

121

Det bör vidare klargöras att formuleringen "i denna rörelse·· inte skall
uppfattas sä. att arbetena mäste ha kostnacbfiirts i riirelsen. Smitta intriider
även i övriga fall. dit byggmiistaren själv utfört arbetet.
Liinssryrd.101 i Södcrma11{a11d1· län:

Betriiffande den s. k. objektsmittan ghr beredningens förslag ut pi1 att
lagstiftningsviigen försöka förenkla ri1dande praxis. Beredningen föresl[1r.
att "fastighet som icke fiirvfin·ats i och för hyggnadsriirelse anses som
omsiittningstillg<'tng om den innehaves av skathkyldig som bedriver byggnadsrörelse och fastigheten varit förem<ll för omfiwanilc bygg11adsarhctc11 i
c/enna rörelse" l* 3 tredje och fjiirde st. anv. t. 27 KL). I betiinkandct
förekommer för niimnda typ av fastighet iiven uttrycket byggnadsarbete av
viss omfattning. Beredningen har inte preciserat vad som avses med
ordalydelsen i lagförslaget.
Vi befarar att den föreslagna ordalydelsen giir lagtexll'n sv;ir att tiWimpa i
praktiken. vilket i sin tur kan komma att medföra nnödiga skatteprocesser.
Lagtexten ger tillsammans med motiven intryck av att beredningen velat
begränsa byggmiistarsmittans omfattning i fiirh(11lande till nu giillande praxis.
Om detta var beredningens avsikt kan vi inte bitriida förslaget. I dagsliigct
torde en byggmiistare endast kunna utföra sedvanliga smiirre reparationer p;'1
en fastighet förvärvad i bebyggt skick utan att ra~aigheten pi't grund diirav for
karaktiir av nmsiittningstillgiing. Vi anSL'r att lagtexten bör utformas med
utgimgspunkt fr:'in att endast smiirre och rclati1t sett obetydliga arbeten kan
tillåtas innan llbjektsmitta ini riidL'r. Fastighett:n hör diirför betraktas som
omsiittningstillgilng om byggnadsarbetL'n av ickL' endast ringa omfattning
utförts. För ytterligare precisering av uttrycket "i endast ringa omfattning"
kan ledning sökas i tilliimpningen av IH ~ 3 st. lagen 0111 llk'1Yiirdcskatt.
Uttrycket har i hiir avsedda fall herliknats motsvara ca 5 c;. Vi anser. att
byggnadsarbeten. vilka uppgär till 5 "i-·-lU r';.. av fastighetens anskaffningskostnad och inte heller överstiger liimpligt avviigd beloppsgriins. t. ex. cb
fråga är om mycket stora objekt. ej bör föranlL'da att fastigheten frir karaktiir
av omsiittningstillg{111g. I övriga fall bör presumtillnen tala för att fastiµhetcn
iir omsiittningstillgång i hyggnadsrörelse.
Olika beskattningskonsek\'L'nser uppstiir bitde vid innehav nch avyttring av
lageraktier respektive organisationsaktier. P;I samma siitt som ovan berörts
hör. en mera strikt avgriinsning göras. niir en aktieiigares rörelse "smittar"
aktieinnehavet sii att detta erh{tller karaktiir av nmsii1tningstillg~111g i niimnda
rörelse. Uttrycket "utfört hyggnadsarbcte av viss nmfattning" ~tterkommer i
detta sammanhang i de fall dotterbolag förvaltar mmlerhnlags riirelscfastighet. Samma lösning som ovan förordas iiven hiir.
Vi vänder oss i·iven mnt formuleringen "i denna riirdse". 1·ilket kan
uppfattas sii. att arbetena 111{1ste ha kostnadsförts i rörelsen. I redogiireben
för gällande rätt konstaterar beredningen emellertid att dd iir ovidkommande om kostnatkrna för byggnadsarbetet belastat riirelsen l'ller inte ( RA 19.'ill
fi 500). Om syftet varit att kodifiera giillande riittspraxis hör niimnda
ordalydelse ändras sa att det klart framgär. att det inte spelar nhgon roll om
kostnaderna belastat rörelsen eller ej s[t liinge byggmiistaren sj:ih utfiirt
arbetet.
Lii11ssryrcl.H'l1 i Ös1agii1/u11d1 /iin:

Beredningen har föreslagit att fastighet. som inte förviirvats i \lch [iir
byggnadsrörelsen. likväl ska anses utgiira omsiittning,tillg:ing nm den
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innehas av ni1gon s1nn bedriver byggnadsrörelse och fastigheten varit föremtll
för omfattande arbeten i denna rörelse. Begreppet omfattande arbeten eller
som det sti1r i lagtexten omfattande byggnadsarbete har inte niirmare
definierats av beredningen. I kommentarer till författningsförslagen har
p:lpckats att en byggmiistare i egen regi bör kunna utföra sedvanliga smiirre
reparationer p<\ en i bebyggt skick förvärvad fastighet utan att fastigheten på
grund hiirav för karaktären av omsättningstillgång. Enligt Hinsstyrclsens
mening kommer det att uppstf1 tilliimpningssvårigheter om man inte niirmare
definierar begreppet omfattande byggnadsarbeten.
Fnkla'1e siittet är att faststiilla ett visst belopp för att omfattande arbeten
ska föreligga. Med hänsyn till byggnaders olika storlek är detta emellertid
inte en framkomlig viig. Uimpligare iir att anknyta begreppet omfattande
arbete till viss procentsats av fastighetens taxeringsvärde. taxerat byggnadsdrde eller anskaffningsviirde. Fastighetens anskaffningskostnad iir sannolikt en siikrare beriikningsgrund iin taxeringsvärdet. Av praktiska skiil skulle
iiven tomtkostnaden och kostnaden för markarbeten ingå i beräkningsunderlaget.
För att alltid kunna hiinföra smärre belopp till sedvanliga reparationer bör
iiven en liigsta griins siittas.
Liknande synpunkter framförs av lii11sstyrelsema i Kalmar. Gotlands.
Gi:itchorgs och Bohus, )ill'sborgs. Örebro, Viistma11land.1', Giivlehurgs.
Viista11orrla11ds och Norrbo11e11s lii11 samt av TOR. Uigsta gräns för de
arbeten som skall föranleda att fastighet blir hiinförlig till omsiittningstillgt111g
anses diirvid av lä11sstyr<'lse11 i Örebro lii11 böra sättas vid 10 r;;., av
anskaffningskostnaden medan liinsstyrdsen i Västanorrlcmds län föreslår
i!J-. J5 r.:;., och liinsstyrclsen i Norrbottens län 5-10 IJ·c.

2 .4.2 0111sii1111i11gs1illgång l'id handel med fastigheter
Beredningens förslag till reglering av de förutsättningar som medför att
yrkcsmiissig handel med fastigheter skall anses föreligga godtas eller förbigl1s
utan kommentar av huvuddelen av remissinstanserna. Utformningen av
lwstiimmelscrna om s. k. kvalificerad fastighetshandel har föranlett p!1pekande endast frfm tre av remissinstanserna. SiHunda har liinssryrelsenrn i
Jiinkiipings. Kristianstads och Malmöhus liin ifrågasatt om inte reglernas
avfattning blivit ntigot sniivare än vad beredningen avsett.

Uinssryrelsrn i Jönköpings län:
Enligt beredningens uttalande (sid 529) är praxis att rörelsereglerna iir
tilliimpliga \id försiiljning av fastighet som anskaffats för att yrkesmässigt
avvttras av företag som handlar med fastigheter eller av fastighetsmäklare.
Vi ifragasiitter dock om den lydelse första stycket av anvisningspunkt 3 till
27 fritt i förslaget tiicker in iiven mäklare. eftersom en s{1dan i denna sin
egenskap inte sjiilv köper och säljer fastigheter. En omformulering av
anvisningspunkten synes diirför böra ske s~1 att den inte inskränker miiklarnas
skal tskyldighet.

*
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Lä11sstyrclsc11 i Kristi1111s111ds hin:
Linsstyrelsen delar beredningens uppfattning. att inkomstberiikningen
skall ske enligt riirelsereglerna. Vid flirsiiljning av fastigheter. som anskaffats
för att yrkesmiissigt avyttras a\' fiiretag. som handlar med fastigheter el kr av
fastighetsmiiklare. Det iir emellertid okl~1rt om baedningens fiirslag till
lagtext tiicker in samtliga dessa kategorier. Beredningens fiirslag innebiir
sillunda. att handel med fastigheter skall anses föreligga. niir ni1gon bL·driver
verksamhet. som huvudsakligen a\·ser försiiljning. av fastigheter. vilka
uppenbarligen anskaffats fiir yrkesmiissig a\'yttring. Huvudsaklighetskravet
torde i de flesta fall utesluta fastighl'hmiiklarna. Dessa handlar visserligen ej
siillan i viss utstriiekning med fastigheter. men tkn huvudsakliga verksamheten utgörs i normalfallet av förmedlingsverksamhet. Lag.texten hör diirför
kompletteras s{1 att av denna klart framgi1r. att iiven fastighetsmiiklarna anses
bedriva yrkesmiissig handel med fastigheter i den m:·in de sjiilvstiindigt ki"iper
och siiljer fasti!,!heter. Detta torlk antin!,!en kunna ske genom att huvudsaklighetskra\·et utg~ir elln genom ett till:igg till lagtexten. innebiirande att
handel med fastigheter iiven skall anses föreligga vid köp och försiiljning av
fastigheter i anslutning till förmedlingsvcrksamhet.

Ui11ss1yrc!.1"C11 i 1Ha/111iilws län anför liknande synpunkter.
Vad giillcr förslaget om att s. k. okvalificerad fastighetshandel skall anses
föreligga dii den skattskyldige under en peri11d av fem ;\!" s;llt minst fem
fastigheter och diirjiimte kiipt minst lika 111i1nga fastigheter iir inviindningarna
flera. Länssryrcl.H'll i Kristianstads /iin avstyrker best:immclsen:
Beredningens förslag. att handel med fastigheter vidare skall föreligga. om
skattskyldig. som under fem p;'1 varandra följande kalcnder{1r förvärvat minst
fem fastigheter. under samma tidsperiod avyttrat minst fem fastigheter.
kommer att ge upphov till ett antal tilliimpningsproblcm. Beredningen har
inte i nf1got sammanhang niirmare definierat vad den avser med begreppet
fastighet. Den niirmast till hands liggande tolkningen torde vara att jiimstiilla
fastighet med registerfastighet. 1-Hirvid börnbserveras. att en taxeringsenhet.
som ofta utgiir den naturlig~1 förTaltningsenheten. kan bestii <f\" en L'ller flera
registerfastigheter. Ftt inköp av en taxeringsenhet. som bestar av fem
registerfastighett·r. kan s{ilunda vid en strikt tilliimpning ;n· lagtt'Xtl'n komma
att innebiira. att den skattskyldige anses ha kiipt fem fastigheter. Vidare kan
pekas p;'1 miijligheterna. att en fastighet kan kiipas upp för att diirefter
styckas till ett antal nya fastigheter. eller att flera fastighl'ter köps upp och
sammanliiggs till en ny fastighet. Exemplen visar pii de svtirigheter. som kan
uppkomma vid försiik att regkra niir yrkesm~issig handel med fastighett•r
skall anses föreligga genom att niirmare precisera det antal köp od1
försiiljningar. som skall ii,l!a rum under en ,l!iven tidsperi1>cf. Det torde (iver
huvud taget vara rt:lativt enkl'lt. att med hjiilp ;l\· olika manipulati\lner
kringg<i siidana bestiimmeber. Det för diirför trots allt anses :indandlsenligare att i lagtexten endast i mera allmiinna ordalag föreskriva niir
yrkcsmiissig handel med fastigheter skall anses flirl'ligga och ifrerbta ht
praxis att niirmare prl·cisera de förutsiittningar. som hör \'ara for handen.
Visserligen kommer hiirvid fortfarande att r;ida en viss osiikerhet \ll1l niir
handel med fastigheter kan ansL'S fiirl'ligg;1. A andra sidan flirsv~lras
miijligheterna att kringg;'i reglerna. Linsstyrelsen föres1;'1r diirfiir. att i punkt
3 av anvisningarna till 27 k\lmmunalskattL·l:1gen infiirs ett stadgande av

*
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innebörd, att handel med fastigheter anses föreligga, niir 11{1gon bedriver
verksamhet. som avser försäljning av fastigheter. vilka anskaffats för
yrkesmässig avyttring. Nägon siirskild regel om att handel med fastigheter
skall anses föreligga vid köp och försäljning av minst fem fastigheti:r under en
fcm{1rsperiod bör däremot inte införas.
Kritiska synpunkter framförs iiven av länsstyrelserna i Uppsala. Södermanlands, Jönköpings. Kalmar, Malmöhus, Giitchorgs och Bohus. Örebro,
Giii·lchorgs ocb Västernorrlands län.

Lii11sstyrelsen i Uppsala län:
Beredningen föreslår att yrkesmässig handd med fastigheter skall
föreligga när n{1gon under en femårsperiod s<llt och köpt minst fem
fastigheter. Liinsstyrclsen anser att man med denna regel löper risk att triiffa
inte avsedda fall och ocksa kan riskera att motverka önskvärd rörlighet p~l
bostads- och arbetsmarknaden.
Siirskilt förvärvsarbetande makar med fritidshus och egen permanentbostad som på grund av arbetsförhållanden eller eljest byter bostadsort med
åtföljande försiiljning och köp av bostäder kan snart raka ut för att betraktas
som rörelseidkare i regelns mening. Länsstyrelsen som bedömer att man i
görlig miln bör undvika att ytterligare vidga omrildet för skatteWnkande
inom bostadssektorn anser att bestämmelserna bör fä sf1dan avfattning att
fastigheter som uppenbarligen anskaffats för och också använts som bostad
för iigaren undantas.
Beredningens förslag innebär att skattskyldig som en gång ansetts driva
handel med fastigheter inte kan köpa och försiilja enstaka fastigheter med
vissa angivna undantag utan att dessa fastigheter blir behandlade som
omsättningstillg[mgar i rörelse. Linsstyrclsen finner detta mindre acceptabelt. Länsstyrelsen anser därför att i likhet med vad S<'m f. n. giiller vid icke
kvalificerad tomtrörelse att rörelsen bör upphöra om kiip och fiirsiiljning inte
har skett inom viss tidsperiod.

Länssryrelscn i Södermanlands län:
Definitionen av '"icke kvalificerad'" handel med fastigheter föranleder i
och för sig inte n[1gra inviindningar frtm v{1r sida. Diircmot stiillcr vi oss mera
tveksamma till förslaget avseende tidpunkt df1 rörelsen skall anses pitbörjad
samt antalet fastighetstransaktioner. Enligt vi'ir mening förefaller förslaget
viil generöst, vilket medför att bestiimmelsen kan komma att inbjuda till
missbruk. Den i förslaget angivna tidsramen om fem år kan lätt överblickas.
Det blir därför möjligt att systematiskt köpa och sälja fyra fastigheter under
varje fcmiirsperiod utan att detta utlöser ri'>relsebeskattning. Objektivt sett
borde emellertid denna typ av fastighetstransaktioner bedömas som rörelsL'.
En justering av förslaget bör övervägas pil denna punkt.
Med den föreslagna utformningen anser vi oss inte kunna biträda
beredningens förslag. Det är emellertid viktigt att handel med fastigheter
regleras i kommunalskattelagen, då det av praxis inte går att dra niigon
bestämd slutsats om när handel med fastigheter skall fön:ligga. Problemet
bör emellertid analyseras ytterligare och fll'ra altnnatin liisning:ir iiwrviigas.
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Liinsstyrclsen i .liinköpings liin:
Förslaget i frftga om handel med fastigheter iir i övrigt så utformat att
fastighctsaffärer kan bedrivas i ganska stor omfattning utan att rörelsereglerna blir ti!Uimpliga. Av siirskild betydelse hiirvidlag [iratt förslaget bygger
pit vad som händer under en st1 kort tid som fem år. Vi anser att man bör se till
förhallandcna under en längre tid, förslagsvis tio t1r.

Uinsstvrelse11 i Kalmar liin:
Vid bedömning av när tomtrörelse anses ha pähörjats utgär man endast
fr{m antalet fastighetsförsiiljningar under en tioiirsperiod. Antalet inköpta
tomter under samma tidsperiod saknar däremot betydelse. Vid tomtrörelse
ges också klara regler för niir riirelsen anses ha upphört. Sf1dana regler har
inte fön:slagits vad giiller handel med fastigheter.
Spekulation i fastigheter har tilltagit kraftigt under senare ör. Denna
spekulation iir i m:II1ga a\'seendcn icke önskviird. De regler som föreslagits
innebiir att en relativt omfattande handel med fastigheter accepteras utan att
beskattning sker enligt rörelsereglerna p<I grund av att fastigheter iiven skall
ha köpts in för att rörelsen skall anses piihörjad. Inte heller ges några regler
för niir rörelsen anses ha upphört. Reglerna för handel med fastigheter hör
enligt liinsstyrelsens mening s{1 niir som p{t antalet försiiljningar konstrueras
pft samma siitt som ovan niimnda regler för enkel tomtrörelse. Vad gäller
fastighetshandel kan denna anses ha pföörjats om mer än fem fastigheter
fi\rsiilts under en femitrspcriod. Rörelsereglerna tillämpas alltså vid försäljningen av den sjiitte fastigheten. Rörelsen kan ocksf1 anses ha upphört om
inte ni1g:on fastighet försMts under fem kalendert1r. Diirefter påbörjas ny
heriikning: av antalet försiiljning:ar.

l.ii11sstrrclsc11 i Malmöhus hin:
Även om inte reglerna om kvalificerad handel med fastigheter iir
tillämpliga kan yrkcsmiissig handel iindii föreligga. 1lärvid har föreslagits en
schablonregel av innebörd att fem inköp och fem försiiljningar under en
rem{irsperiod kllnstitucrar rörelse. Rörelsen anses ha p;\börjats i och med
avyttringen av den femte fastigheten. Vid beriikningen av antalet förvärvade
och avyttrade fastigheter skall medtagas förvärv och avyttringar som
företagits av den skattsk yldiges make och hemmavarande barn under 16 är
samt av famansföretag i vilket den skattskyldige eller dennes make iir
fiiretagsledare. Om den skattskyldige är ett fämansföretag medräknas på
mohvarande siitt förvärv och avyttringar företagna av fysiska personer som
är företagsledare eller anhöriga till s<idana. Om diiremnt en fysisk person
förviirvar ett fastighl'tsbolag eller en fastighetsförening synes ett sfalant
indirekt fastighetsfiirviirv inte komma att medriiknas. N{1gon saklig grund
hiirför kan ej anses föreligga. Aktier och andelar i fastighctsförvaltande
bolag eller förening utgör niimligen L1msiittningstillgi.ingar i rörelse som avser
handel med fastigheter.
I redogörelsen för giillande riitt och praxis p~pekar beredningen att viss
presumtion synes föreligga för att den som driver hyggnadsrörelse iiven idkar
yrkcsmiissig handel med fastigheter. Mot bakgrund hiirav kan det finnas
anledning att niirmare undersöka de föreslagna reglernas effekt vid
beskattning av hyggmiistare som kiipt och stilt fastighet. Först kan d{l
konstateras att om syftet med ett fastighetsförviirv varit att sedermera avyttra
fastighetl'n. denna skall anses utgöra omsiittningstillgfo1g i byg:gnadsrörelsen.
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Tidigare har p!1talats svftrighcterna att avgöra vad som varit det egentliga
syftet med ett förviirv. Ett p!1st{1ende fr{in ett byggnadsföretags sida att syftet
varken varit att upprusta. bebygga eller avyttra utan endast att förvalta synes
sv{trt att motbevisa. Om emellertid den f(irviirvade fastigheten niistan helt iir
finansierad genom lån förefaller det pi'tst{1dda syftet av underordnad
betydelse fr{m saklig synpunkt. rr:\ga synes d{1 vara om fiirviirv diir företaget
förviintar sig framtida viirdestegring och cl:ir det triil'fade valet bland
alternativa fastighetsobjekt iir ett resultat av byggmibtarens yrkesmiissiga
insikter och nfarenhctl'r av byggnads- och fastighetsmarknaden. lkredningen anser att en byggmiistare eller cl\ hyggnadsbolag skall kunna gå in under
den okvalificerade fastighl'lshandeln. dvs. köpa Pch siilja cl\ antal understigande fem fastighl'ler under en fcm{1rsperiod utan att rörelsebeskattning
intriider. Ett s{1dant synsiitt kan ifrtigasiittas. Onniisa fastighetsfiirviirv av ett
hyggföretag borde kunna presumeras ha skett i och för rörelsen och anses
som ingtiendc i yrkesmiissig handel eller hyggnadsriirclse.
A vgriinsni ngen mellan olika förviirvskiillor av tomtrörelsL'. kvalificerad
tomtrörelse. handel med fastight'ter och byggnadsriirelse iir redan enligt
giillandc riitt heS\'iirlig. Resultatet av beredningens bemödanden i detta
avseende har enligt liinsstyrelscns uppfattning blivit motsatsen till det
f1syftade. Griinsdragningsprohlcmen kan förviintas komma att öka. Ett
exempL·l m:I anföras. En byggmiistare har under iiren 1--1- kiipt fem och sftlt
fyra fastigheter. Hyggmiistaren har hos ta:-.:eringsniimnden fatt gehiir för sin
sti111dpunkt att syftet med fiirviirven inte i n(1got fall varit att upprusta.
bebygga eller avyttra fastighl'terna. Ar :'i avyttrar byggmiistarcn den femte
fastigheten. Denna försiiljning innehiir enligt beredningen att hyggmi"istaren
anses "driva hyggnadsrlirelsc jiirnte handel med fastigheter .. (sid. :'i30) och
att beskattning skall ske enligt riirelsereglcrna. Enligt föreslagen lagtext för
okvalificerad handel med fastigheter skall rörelsen anses p:'1biirjad i och med
avyttringen av den femte fastigheten. Fdtga uppkommer diin·id nm
byggmiistaren i fr(1ga drivn en eller tvti förviin·sbllor. Har ny fiirviirvskiilla
pithiirjab torde byggmiistan:n kunna beriikna den avyttrade fastighetens
ing:;lngsviirde med ledning av bestiimrnelscrna i punkt I tredje stycket
anvisningarna till 28 ~ KL (uppriikning av ing:\ngsviircle). Beredningens
skrivning ("byggnadsrörelse jiimte handel med fastigheter .. ) antyder att ny
fön iirvskiilla inte föreligger PL'h att niiglin uppriikning inte iir miijlig d{1 den
för\'iirvski'illa vari fastigheten försalts p:lbiirjats före förviirvct av fastigheten.
Om en byggmiistare köper en fastighet {1r l och utan att upprusta och
bebvgga densamma avyttrar den :'tr 4 och siiger sig redan vid förviirvet ha haft
syftet att avyttra iir enligt förslaget fr[1ga om hyggnadsrörelse. Om
hyggmiistaren diiremnt flirklarar att syftet med forviirvet ,·ar att i framtiden
förvalta fastigheten men att p:I grund av iindrade planer fastigheten i'1r -1fiirs:dts i den d:\ p{1började kvalificerade handeln med fastigheter torde han
samtidigt kunna kriiva att uppriikning av ing[mgsviirdet sker.
Vad ovan sagts visar att foreslagna hest:immelser om olika förviirvskiilhws
omfattning och piibiirjandc medför alltför 111{1nga osiiknhetsmoment vid ckn
praktiska tilliimpningen och kan leda till materidlt tveksamma bcskattningsresulrat. Ayggmiistare som fiirsiiljn hyggnadstomt skall inriikna försiiljningcn i byggnadsrörelscn. Samma borde giilla vid försiiljning av fastighl't. Av
samma anledning som fa~tighctsmiiklan: vid beskattning av fastighctsfiirsiiljningar inte anses biira kunna ~1beropa fcmtalsregeln blir denna inte kunna
[1beropas a\' hyggfört'tag. En <1dan besLimmelsc kan kompletteras med
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undantagshestiimmelser för vissa henefika förvärv av fysisk person.
Begreppet fastighet är till sin reella innebörd mycket varierande.
Byggnadstomtcr, sommarstugor, större och mindre villor i glcsbyg(kn och
storstadsccntra, hyresfastigheter, kontorsfastigheter och industrianläggningar av varierande slag inrymmes i begreppet. En fastighet kan vara bebyggd
med flera byggnader. Industrihotell och radhusbebyggelse utgör exempel
hiirpi"1. Avstyckningar kan ske varför ett fastighctsförviirv kan skapa
förutsiittningar för flera fastighctsförsiiljningar. Med anledning härav finns
anledning överviiga om inte schablonregeln kan knytas till köpesumman
(eller taxeringsviirdet) för fastigheterna på så siitt att vid viirdemiissigt
betydande affärer antalet köp och försäljningar under en frmärsperipd siittes
liigrc iin fem för att rörelse skall anses föreligga. Det kan även finnas
anledning erinra om senare års uppmiirksammade fastighetsaffärer cliir friiga
varit om handel med fastighetskomplcx i storleksordningen flera tiotals
miljoner kronor vid en enskild transaktion och där handeln endast indirekt
avsett fastigheter eftersom aktier i fastighetsförvaltandc bolag omsatts. Det
bör diirför iin en gång understrykas vikten av att sf1dana affärer kommer att
beaktas vid beriiknandet av antalet fastighetstransaktioner.

Liinss1yrclsrn i Gö1cborgs och Bohus liin:
Ueredningen förcslar även regler till ledning för bedömande av när
yrkesm:issig handel med fastigheta skall anses föreligga. Enligt förslaget
skall handel med fastigheter anses föreligga, när någon under fem kalenderår
avyttrar minst fem fastigheter, och lika stort antal fastigheter förviirvats
under samma tidsperiod genom köp, byte eller därmed jiimförligt fang.
Rörelsen skall anses pfabör.iad när den femte fastigheten avyttras. Även
niirst~1ende persons förvärv och avyttring skall beaktas. Med hiinsyn till den
bcgriinsade tidsramen på fem ar synes ett krav på fem fastighctsförviirv och
avyttring under samma period vara viil högt. En n{1got liigre griins biir
iiverviigas exempelvis fyra köp och försäljningar under en fcm{1rsperiod.

Lii11ss1yrclsc11 i Örebro län:
Vad gäller handel med fastigheter föreslf1r beredningen att yrkesmiissig
handel skall anses föreligga niir någon under en femt1rsperiod har siiväl sitlt
minst fem fastigheter som köpt minst lika mtmga fastighetn. Sammankopplingen mellan köp och försiiljning av fem fastigheter medför, att den som
under en fcmi1rsperiod köpt iitta fastigheter och s{1lt fyra och under
efterföljande fcmfirspcriod köpt fyra och sMt nio fastigheter inte skall anses
driva handel med fastigheter. trots omfattningen och regelbundenheten i
denna handel. Vidare synes beredningen ha bortsett frän handel med
fastigheter. som formellt iigs av juridisk person. I dessa fall utgör aktie eller
andel i den juridiska personen ett substitut för fastighet varför handtl med
dylika aktier och andelar bör utgöra rörelscintiikt och beskattas enligt
riirelscreglcrna i stiillct för enligt realisationsvinstreglerna. om handeln - i
förekommande fall tillsammans med "ren" fastighetshandel - iir av viss
omfattning.
T.iinsstyrelsen iir medveten om att det ingalunda är liitt att t1stadkomma l'n
generell definition av begreppet yrkesmässig handel med fastigheter. Liksom
hittills torde dock bedömningen fä grundas pä verksamhetens omfattning
undn en liingre period än fem {1r. Länsstyrelsen anser diirför att yrkesmiissig
handl'I i regel bör ;inses föreligga. n1ir n<lgon under en tio;]rspcriod s<llt mer
än sex fastigheter om samtidigt mer iin tre fastigheter köpts. \-led fastighet
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bör liksliillas aktie dkr andel i juridisk pcrscm. vars huvudsakliga tillgöng
utgi"irs av fastighet.

L1/11ssffrl'ls1'11 i G1/1·/ehorgs h/11:
I fräga om yrkesmiissig handel med fastigheter fiireslttr beredningen att
sadan verksamhet sk.all hiinföras till rörel~e bl. a. när nagon under en
fem{1rsperiod siilt minst km fastighl'ler om vcderhiirande köpt lika stort
antal fastighetL·r under samma tidsperiod. l .iinsstyrclsen ifrilgasiiller om inte
anta!L't kiip nch försiiljningar iir för högt tilltaget. Skattskyldig kan under
angirna förutsii!lningar framdeles avpassa kiip och för~iiljningar sii alt han
stiindigt balanserar ptt griinsen till rörelse utan att överskrida den.

Aven

/iinsstyre/sen i Viistcmorr/a11ds /iin förordar en siinkning av antalet

köp och försiiljningar inom fcm~1rsperiodcn.

Sl'crigcs ad1'<1katsa111/i111d ;ir i stort sett positi\'t till fiirslagL't llk'n
ifriigasiittcr hestiimmelsL·rnas niirmare utf1Hmning:
Det ifr<"lgasiills emellertid huruvida det föreslagna kvantitativa kriteriet för
yrkesmiissig hanckl 111L'd fastighL'tcr fatt en niijaktig utformning. S~tvitt
samfundet frirst;'1r kunde handel med fastigheter anses föreligga med
rl'trnaktiv verkan. Vidare saknar samfundet i frirslaget niirmare anvisningar
fri'm beredningen om hur den ifriigasatta beskattningen vid försiiljningen av
omsiittningsfastighct skall giiras effektiv och likformig med tanke pt1 all
sk.attsk.yldighcten kan aktualiseras l;'ingt dter det all den verksamhet som
gett fastigheten dess karak.Uir av omsiiltningstillgf1ng upphiirt.

2 . .f.3 Siirski/da rC'gler fiir l'get hem
Fi.irslagct att a\·yttring av en- eller tvMamiljsfastighet. som förvärvats i
syftL' att innehas som egen bostad för den som bedriver byggnadsriirclse eller
handel med faqigheter. i vissa fall skall beskattas enligt reglerna för tillfällig
förviirvsverksamhet och inlL' som inknmst av rörelse bemöts positivt eller
liirnnas utan L'rinran av samtliga remissinstanser. Liinssryr<'lsema i S1ockho/111s. Siid<'mw11/a11ds. ö_,·1,•rgij1/111u/s, All'.\"/wrgs tlch Viistcmorr/amls /iin
anser dock. att regler om beskattning av sk.iiligt s. k. hyggmiistararvode bör
införas.

l.iin.1s1rre/se11 i S1ockl10/111s /iin:
Liinsstyrelsen dl'lar beredningens uppfattning att hyggmiistare under vissa
forutsiit tningar skall ges möjlighet att siilja den villa han sjiilv bor i utan att
eventuell vinst underkastas annan beskallning iin snrn följer a\· 35 och 36
kommunalsbttelagen. Vad giillcr den enskilde riirelseidkaren anser dock
bnsstyrclsen att en förutsiittning bör vara att avskattning sker niir fastighet
tas ut ur rörelsen. Först diircftcr kan tioi'trsperioden biirja liipa. Man niu d;l
ii\·erL'nsstiimmclse med den byggmiistare som bedriver sin \'erksarnhet i
ak.tiehnlagsform. VidarL' skulle överensstiirnrnelse {1stadkommas med regkrna i mL·rviirdeskattelagen. som innebiir att uttag ur byggnadsrörclsL'
helrakt;is som omsiittning. Samma viirdc. det allmiinna saluviirdct för
byggnaden. bör allts{1 kunna komma till anv;indning b[1dc vid inkomsttaxeringen och merviirdeskaltLTedovisningen.

**
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Länsstvrelsen i Södermcmlands län:
Vi delar beredningens uppfattning att byggmiistare under vissa förutsättningar skall ges möjlighet att siilja eget hem utan att eventuell vinst
underkastas annan beskattning än som följer av 35 och 36 §§ kommunalskattclagen.
lett avseende innebiir dock de föreslagna bestämmelserna. att byggmästares egnahem kommer att behandlas olika beroende på om byggnadsrörelsen bedrivs av fåmansföretag eller inte. Om byggmästare anlitar eget bolag
för uppförande av eget hem, blir villan beskattad till marknadspris, dvs.
nedlagda direkta och indirekta kostnader plus vinst (byggmästararvode).
Skulle bolaget inte debitera marknadspris. beskattas mellanskillnaden hos
aktieägaren som intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet. Drivs verksamheten
i annan form. sker emellertid inte nt1gon beskattning i samband med att
byggmästaren tar byggnaden i bruk. Härigenom undkommer byggmiistaren
sannolikt beskattning av byggmästararvodet om han vid en eventuell
försäljning varit mantalsskriven på fastigheten i tio år. Vid förvärv av
ersiittningsfastighet torde dessutom reglerna om uppskov i vissa fall med
beskattning av realisationsvinst bli tilliimpliga.
Valet av företagsform kan silledes komma att fa betydelse för beskattningen av byggmästares egnahem. För att undvika detta bör beskattning av
byggmästararvodet ske, då byggnaden tas i bruk även i det fall rörelsen drivs i
annan form än som fåmansbolag. Härigenom skulle även överensstämmelse
med merviirdeskattclagens bestämmelser åstadkommas. Vid mervärdebeskattningen anses uttag av byggnad som omsättning när uttaget sker ur
byggnadsrörelse. Byggnadens saluviirde bestämmes till ortens pris och
uttaget hänföres till den redovisningsperiod då byggnaden i huvudsak tas i
bruk. Vid tilHimpningen av lagen om mervärdeskatt måste således fastighetens saluvärde tas fram. För att undvika orättvisa förcslär vi att det
beskattningsvärde. som byggmiistarc är skyldig att redovisa enligt
merviirdeskattelagen vid uttag av byggnad ur byggnadsriirelse. inkomstredovisas för det år då byggnaden tas i bruk. Härifrån skall avdrag medges för
samtliga i byggnaden nedlagda kostnader. Har kostnader nedlagts på
marken, skall motsvarande värde upptagas till beskattning.

Uinsstyrelsen i Östergötlands län:
Heredningens förslag avseende omsättningsfastighet som utgör eget hem
är rimligt med tanke på de konsekvenser som en försäljning får om den sker i
inkomstslaget rörelse jämfört med tillfällig förvi-irvsverksamhet. Vad beredningen möjligen förbisett är att n{igon beskattning av det "dolda byggmiistararvodet'' inte sker när skattepliktig realisationsvinst inte uppkommer vid
försäljningen. Det synes därför rimligt att till bestämmelserna i anvisningarna till 27 ~ kommunalskattclagen knyta en schablonregel enligt vilken
1.0 % av försiiljningssumman alltid hänföres till och beskattas som inkomst av
rörelse medan vinstberäkningen för resterande del av köpeskillingen och
samtliga avdragsposter sker enligt bestämmelserna i 35 och 36 ~* kommunalskattelagen.

Länsstyrelsen i }l/vshorgs län:
Det får anses principiellt riktigt att byggmästare ges möjlighet att sälja en i
egen regi bebyggd en- och tvåfamiljsfastighct, som han själv bebor, utan att
eventuell vinst beskattas som inkomst av rörelse.
9 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 08. Hil. B

Prop. 1980/81 :68

130

Ikredningen skiljer emellertid p:'t om villan uppförts av ett fi"1111ansföretag
eller av en enskild riirclseidkan:. 1 lkt förra fallet skall fastigheten siiljas till
marknaclsvärde. Även t)m famansföretagct inte be lastat resultatet med n<"igra
kostnader för villans uppförande skall viss beskattning tincEi ske. I Hinsyn bör
tas till rabatt pä inköpt material och entreprenörtjiinster. eget arbete, riinta
p[1 eget kapital och företagarvinst. Skulle bolaget inte debitera marknadspris
beskattas mellanskillnaden hos aktieiigaren som intiikt av tillfiillig förvärvsverksamhet. Byggmiistaren kan, efter att ha varit mantalsskriven p{1
fastigheten under tio ar. sedan s~ilja fastigheten utan att eventuell vinst
beskattas som inkomst av riirelse. Drivs verksamheten i annan form sker med
samma förutsättningar- dvs. att rörelsen inte belastats med n~1gra kostnader
för villans uppförande - inte nt1gon beskattning dii byggmästaren tar denna i
bruk. Denne byggmästare kan efter samma tiof1rsperiod sälja fastigheten
utan att eventuell vinst beskattas som inkomst av rörelse.
Beredningen har utan närmare motivering avfärdat tanken att li'tta
uttagsbeskatta (avskatta) byggmiistarevilla i samband med färdigstiillandet.
Ett skiil har varit svt1righcten att faststiilla saluviirdet (marknadsviirdet).
Detta iir emellertid inte ett btirande argument. När villan färdigstiillts milste
en uttagsheskattning grundad pt1 saluviirdet alltid ske för att möjliggöra
redovisningen till merviirdeskatt. Dä byggmiistaren flyttar in i villan efter
färdigstiillandet finns s{1ledes skiil att föreskriva uttagsbeskattning. Frfm
denna ticlrunkt kan den tioåriga karensen börja löpa. Skulle hyggmiistaren
inte bo kvar i villan under så li'tng tid som tio år utgör villan i och med
avflyttningen äter omsiittningstillg{111g i byggnadsrörelsen. Värdet av tillgången vid det tillfället iir det tidigare redovisade uttagsvärdet.
För att valet av företagsform inte skall ha någon betydelse för beskattning
av byggmästarens eget hem föreslär länsstyrelsen att reglerna ändras i
enlighet med vad som ovan anförts.
Vissa övcrgfogsrcgler torde emellertid vara erforderliga. Den av beredningen föreslagna lagstiftningen iir till viss del av retroaktiv karaktiir. Ditdc
nya reglerna om fämansbolagen triitt i kraft den 6 april 1976 torde
beredningens för>lag: kunna läggas till grund för ianspdktagande som skett
dessförinnan.

Liinssryrdffn i Viistemorrlands liin:
Uinsstyrelsen föreslår ett uttryckligt stadgancle om att skiiligt byggmiistararvode skall bli förcmal för beskattning niir byggmiistare siiljcr en i egen regi
urpförd villafastighet. vilken anviints som privat bostad.
Fiirslaget att byggnadskostnader på fastighet, som belastat byggnadsrörelsen. skall äterföras. till beskattning då fastigheten siiljs riskerar enligt

liinsstyrclscn i Kalmar län att medföra kontrollsvilrigheter:
Kontrollproblemen torde komma att bli viisentliga niir det gäller att avgöra
vilka kostnader som lagts ner p{1 den privata fastigheten. Ett sätt att öka
kontrnllmöjlighetcrna iir, enligt Hinsstyrclsens uppfattning. att faststiilla
fastighetens ingångsviirdc redan niir fastigheten tas i bruk. Byggmiistaren hör
därvid i deklarationen uppge vilka och hur stora kostnader som avser den
privata bostaden. Dessa uppgifter kan sedan kontrolleras mot de kostnader
som belastat riirclscn. I takt med att förbättringar och reparationer görs av
fastigheten bör ocks<l sädana kostnader redovisas separat i deklarationen.
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Även liinsstyrclscn i Viirmland.1· lii11 anser att de föreslagna reglerna
kommer att leda till kontrollproblem.

Lii11sstvrelse11 i i'vlalmöhus län tar upp en speciell situation till behandling:
Linsstyrelsen har intet att erinra mot att viss liittnad införes vid
beskattningen av byggmiistares försiiljning av en eller tvåfamiljsfastighet som
under en liingre tidsperiod utgjort permanentbostad. Det framlagda
förslaget kan leda till tveksamhet på i vart fall en punkt. Om den tidigare
niimnda blandade användningen föreligger (kontor/bostadsutrymmc. vilket
inte iir alldeles ovanligt). uppkommer fr!igan hur beskattning skall ske vid en
försäljning efter det att byggmiistaren varit mantalsskriven pi'! fastigheten i
minst I O ar. Man kan tiinka sig antingen en uppdelning p<i rörelse- och
realisationsvinstbeskattning eller endera inkomstslaget dter en huvudsaklighetsprincip. Ett klarliiggande på denna punkt synes vara av viirde.
Det föreslagna kravet att den skattskyldige skall ha varit mantalsskriven pi't
fastigheten under en tio["irspcriod före avyttringstillfallct ifrågasiitts av

SBEF:
Sl3EF vill emellertid ifo1gasiitta förslaget att den skattskyldige skall ha
varit mantalsskrivcn p[t fastigheten \·id avyttringstillfället och oavbrutet
under en tio[1rsperind niirmast dessförinnan. Med hiinsyn till att mantalsskrivningstidpunkt valts kan stadgandet om en tio;'trsperiod rea liter innehiira
att vederbörande varit bosatt pi1 fastigheten i uppemot 12 iir. Enligt SBEF:s
mening iir detta krav alltför striingt. En villafastighet som en person - oav~ett
om den det giiller iir byggmiistarsmittad eller ej - iir bosatt pt1 sedan flera [ir
med familj torde knappast siiljas diirför att man spekulerar i vinst pä
försiiljningen. I de fall spekulation förekommer torde försriljning s;Hunda ske
innan elen skattskyldige och de han sammanbor med rotat sig p<'t fastigheten.
Enligt SBEF:s uppfattning torde sannolikheten för att en villafastighet
anskaffats i spekulationssyfte - redan efter fem ;\rs oavbruten hnsiittning vara
mycket litet. SBEF far d~irför fi\resl<I att tioi\rsperioden enligt förslaget i en
kommande lagstiftning iindras till en fem(1rsperiod. Eftersom fcm[1rsperiodt::n anknyter till mant<tlsskrivningen kan fcmi1rspninden komma att uppgii
till mellan 5 är och 2 mi\nadcr och 7 {1r. vilket bör vara fullt tillriickligt för att
uppfylla de krav som avses skulle tillgodoses med en liingre sammanhi"ingande mantalsskrivning.

f,a11thrukar11as ska1tedclcgatio11 anser att en siirskild bestiimmelse behövs
för det fall att make som tillsammans med andre maken varit mantalsskriven
p;·i fastigheten genom bodelning tillskiftas elen senares lagerfastighet före
tioiirsperiodens utgimg. I denna situation bör enligt delegationen fastigheten
iind[1 byta karaklfir niir tioiirsperioden 1'dr ut.

2 ../.4 Närstående fastighetsi1111ehal'
Vad beredningen föreslagit om att en fastighet skall anses som lagertillg{mg i byggnaclsrörelse om den innehas av företagsledare i famansbolag som
bedriver sådan rörelse eller av vissa anhöriga till st.idan företagslcdare eller
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till person som bedriver byggnaJsrörelse. Himnas i allmiinhet utan erinran av
remissinstanserna. Även de motsvarande regler som föreslås i anslutning till
hestiimmelserna om s. k. okvalificerad fastighetshandel godtas i huvudsak.
RSVoch SREFavstyrker e'mellertid förslaget att anhörigas fastighetsinnehav
skall kunna utgiira omsiittningstillg<'tng i byggnadsrörelse.

RSV:
RSV avstyrker emellertid den av beredningen föreslagna konstruktionen
att fastigheter som ägs av hemmavarande barn under 16 år eller make i vissa
fall skall anses utgöra omsättningstillgång. Om en byggmiistare siiljer en
lagerfastighet till ett hemmavarande barn som är 15 är blir den skattemiissiga
konsekvensen enligt förslaget annorlunda än d{1 byggmästaren siiljer en
lagerfastighet till ett hemmavarande barn som iir 16 år. Enligt RSV:s mening
kan olikheten i beskattningshänscende uppfattas som omotiverad. I praktiken liir det dessutom i frt1ga om fastigheter komma att företas transaktioner
mellan niirstående personer i en miingd olika varianter som blir svårbedömbara vid tilliimpning av förslaget. Det kan vidare päpekas att förslaget inte
omfattar bencfika fang. och att gränsdragningen mellan bencfika och
onerösa ftmg ibland iir besviirlig att göra. RSV förordar p{t grund av vad nu
anförts att praxis. liksom hittills. för lösa fr:lgan om i vilka fall fastighet skall
anses utgöra omsättningstillgång i byggnadsrörelse.
RSV. vars synpunkter delas av länsstyrelsen i Jönköpings liin. anser vidare
att de föreslagna bestämmelserna om anhörigas fastighetsinnehav iir

oklara:
Av ordalydelsen i den föreslagna författningstexten (punkt 3 femte stycket
av anvisningarna till 27 KL) for man det intrycket att fastigheten i s{1dant
fall förlorar karaktiiren av omsiittningstillg:"1ng niir barnet fyller 16 ar resp.
när make genom iiktenskapsskillnad upphör att vara make. Det g{1r även att
tolka förslaget så att ifrågavarande fastigheter alltid skall anses utgöra
omsiittningstillgång hos fastighetsägaren. Beredningen har inte uttalat sig pt1
denna punkt. Om förslaget genomförs anser RSV att det är nödviindigt att
tolkningsfdgan blir löst i det fortsatta lagstiftningsarbetl't genom ett
förtydligande av författningstexten eller genom ett klargörande uttalande.

*

SBEF:

Enligt beredningens förslag skall den personkrets som kan beröras av
byggmiistarsmitta omfatta dels skattskyldig som själv bedriver byggnadsrörelse. dels sådan skattskylcligs make eller hemmavarande barn under 16 år.
dels företagskdare i fåmansföretag. som bedriver byggnadsrörelse. och dels
sädan företagsledares make eller hemmavarande barn under 16 <'ir.
Beredningens förslag innebiir silledcs att persern som inte själv bedriver
rörelse skall anses under vissa förutsättningar inneha rörelsetillgång av den
anledningen att en nära sliikting bedriver rörelse. Förslaget innebär att
grundläggande principer för gränsdragningen mellan inkomst av rörelse samt
inkomst av icke yrkesmiissig avyttring rubbas. Inte beträffande någon annan
typ av verksamhet förekommer det att den skattskyldiges make eller barn
drabbas av rörelsebeskattning av det skiilet att vederbörande är gift med eller
avkomling till skattskvldig rörelseidkare.
Något skäl för den föreslagna siirlagstiftningen i fdga om anhöriga till
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byggmiistare har beredningen inte <.lberopat. SBEf anser därför all den
föreslagna lag~tiftningen inte bör komma i fd1ga. Anhöriga till byggmiistare
samma siitt som släktingar
bi.ir därför i bcskattningshiinsecnde behandlas
till andra rörelseidkare. Krav
att verksamheten bedrivs yrkesmiissigl och
sjiilvsländigt bör därför giilla även i framtiden. SBEF för emellertid
understryka att om den föreslagna lagstiftningen genomförs kommer make
och barn till byggmästare inte pä samma villkor som andra skattskyldiga att
kunna - utan att snegla på skattekonsekvenserna - fritt viilja mellan
kapitalplacering i fastigheter, värdepapper och andra tillgängar. För att
undvika negativa skattekonsekvenser kan detta fä till följd att i andra
avseenden icke önskvärda civilrättsliga hiinsyn tas. Exempelvis kan det visa
sig ur skattesynpunkt vara mindre fördelaktigt alt gifta sig. Vidare kan man
av skatteskiil dröja med att överföra fastigheter p;"1 barn till dess att de fyllt 16
fir. Ytterligare problem uppstär när barnet fyllt 16 iir om det innehar fastighet
som tidigare varit smittad men för vilken smittan enligt förslaget upphör niir
barnet fyllt 16 [u. Sistnämnda problem avser eventuella nedskrivningar,
återföring av värdeminskningsavdrag m. m.

pa

pa

Beredningen förcsliir som ovan konstaterats att byggmästarsmittan skall
utvidgas till förutom företagsledare iiven dennes make och hemmavarande
barn under 16 lir. Nl1gra siirskilda övergängsbestiimmclser föresl{1s diiremot
inte för de fall stadgandet leder till att fastigheter som enligt nu gällande
praxis behandlas enligt realisationsvinstreglerna i framtiden kommer att
behandlas som omsiittningstillg{1ngar. För att förhindra att den personkrets
som förslaget kommer att beröra endast av skatteskiil avyttrar fastigheter
före lagens ikraftträdande får SBEF diirför föreslä att vid tillämpning av
punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 28 KL pii berörda personkrets
fastighetsinnehav rörelsen skall anses ha tagit sin biirjan vid tidpunkten för
lagens ikraftträdande.

*

Länsstyrelsen i Stocklzolms liin anser att iiven makes andel i fastighelsförvaltande handelsbolag biir betraktas som omsättningstillgång i den skattskyldiges byggnadsrörclse. Uinsstyrcl.1·l'11 i Södermanlands liin, som förordar att
ockst1 andel som innehas av hemmavarande barn skall omfattas. anför:
Beredningen föresli'1r. att om skattskyldig, som driver byggnadsrörelse
eller handel med fastigheter. innehar andel i enbart fastighetsförvaltande
handels- eller kommanditbolag. skall s{1viil andelen som en mot andelen
svarande del av fastighctsbestöndet anses ingä som omsiittningstillg~ing i
rörelsen.
Rcgcringsrätten har i dom den 22 september 1977 i anledning av
förhandsbesked ( RSV/FB Dt 1978:2) ansett. att byggmästares hustrus andel i
fastighetsförvaltande kommanditbolag inte skall utgöra omsiittningstillgiing i
rörelse. I sitt förhandsbesked ansiig dock riksskatteverket att hela köpeskillingen vid försiiljning av fastigheter skulle utgöra skattepliktig intiikt av
rörelse.
Lagförslaget synes inte förhindra att regeringsriittens dom blir vägledande
även i framtiden. Enligt vår mening får detta till följd. att den s. k.
subjektsmittan begriinsas i alltfor hög grad. Vidare öppnas möjligheter för
byggmästare att genom bildande av handelsbolag eller kommanditbolag
undg{1 full beskattning av byggmästararvodet. Enligt beredningens förslag
skulle en av byggmästaren och hans hustru gemensamt iigd fastighet i sin
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helhet betraktas som omsättningstillgang om fastigheten uppförts av
mannen. Skulle fastigheten diiremot ligas av makarna \'ia ett handels- eller
kommanditbolag. kan hustruns andel komma att g:'t fri frftn rörelsebeskattning. Denna möjlighet att uppn{1 omoti\'crade skatteliittnader biir enligt v:ir
bestiimda mening förhindras.
I punkt 3 femte stycket anvisningarna till 27
KL har den s. k.
subjektsmittan föreslagits omfatta företagslcdare i fomansföretag samt make
och barn under 16 ar. Bedriver fysisk person hyggnadsriirelse. nm fattar
suhjektsmittan liven make och hemmavarande barn under 111 i1r. Fiir att i
framtiden undvika kringgltenden bör reglerna om andelar i handelsbolag
liven glilla den persnnkreb som omnlimnts ovan. Företags formen bi\r inte ha
n{igun betydelse vid bediimningen av dessa fri1gor.

*

l.iinsstyrclsrn i Kalmar hin ifri1gasiitter om inte del:igare i famansbolag bör
jlimstiillas med förL'tagsleclare i si1dant bolag \'id bedömning av om fastighet
utgör omsiittningstillgtrng i byggnadsrörelse resp. tim cikvalificerad fastighctshamkl föreligger:
Beredningen föreslår att regler tilbkapas som avgör nlir handel med
fastigheter för sädan omfattning att den skall anses utgöra inkomst av rörelse.
I !andel med fastigheter skall anses föreligga när n{1gon driver verksamhet
som avser försiil.jning med fastigheter. vilka anskaffats för yrkesmässig
avyttring. I övrigt skall handel med fastigheter anses föreligga när någon
under fem kalcnderf1r avyttrat minst fem fastigheter. om lika stort antal
fastigheter förviirvats under samma tidsperiod genom köp. byte eller tHirmed
jämförligt fäng. Rörelsen anses påbörjad i och med avyttringen av den femte
fastigheten. Vid beräkning av antalet fastigheter medtas onerösa förviirv
samt avyttringar som företagits av make och hemmavarande barn under 16 iir
samt av fämansförctag. i vilket den skattskyldige, dennes make eller - om
den skattskyldige iir hemmavarande barn under 16 iir - föölder iir
företagslcdare.
Skillnaden mellan förctagslcdare och deliigare i fämansföretag iir ofta inte
stor. I .änsstyrelsen ifrågasiittcr därför om inte reglerna bör kompletteras
även för köp och försäljningar som gjorts av delägare.
Beredningen föresltir vidare att regler införs om att fastighet, som innehas
av företagslcdare i fämansföretag. skall anses utgöra omsättningstillgimg i
byggnadsrörclse under förutsiittning att fastigheten, om den innehafts av
fämansföretaget. skulle ha utgjort omsättningstillg{mg i s:ldan rörelse.
I fämansförctag iir det ofta svtirt att avgöra vem som iir den egentliga
fiirctagsledaren. DeHigare i bolaget har ofta väsentligt inflytande över
beslutsfattandet. Denna omständighet kan i och för sig indikera att deliig:aren
också iir företagslcdare. För att förenkla tilHimpning:cn samt erhftlla större
likformighet vill Hinsstyrclsen ifriigasiitta om inte ncks;j deliigarc i famansfiirctag och inte endast företagsledare bör omfattas av ovanstäende
regler.

Liinsstyrel.1"1'11 i Norrhottcns liin anför liknande synpunkter samt förordar
vidare att den föreslagna 11ldersgdnsen för barn höjs till 18 {1r.
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Lii11ss1yrdsc11 i \'iistma11!1111ds liin ifri1gasiitter om den olika bd1andlingen
av omyndiga barns fastighetsinnehav. beroende p{1 i1ldcr och om de iir
hemmavarande eller inte. iir motiverad.

Lä11.1sryrd1·,·11 i Bll'ki11ge /iin fruktar att de föreslagna reglerna kommer att
medföra k1mtrollprobkm:
Beredningen har föreslagit att fastigheter som innehas av vissa familjemedlemmar skall utgiira lagertillgång i byggnadsriirelscn. Vidare har
beredningen föreslagit att vid bedömning om handel med fastigheter
förekommer skall hiin~yn tas till vissa familjemedlemmars och fåmansföretags förviirv och försäljning av fastigheter. Uinsstyrelscn har i sak inget att
erinra mot förslagen. Uinsstyrelscn vill emellertid fiista uppmärksamhet ph
vilka praktiska sdrigheter som uppsti1r vid kontrollen av att en s;\dan
lagstiftning efterlevs. För taxeringsnfönnden förefaller det nästan omöjligt
att p[t ett tillfn:dsstiillande sätt kunna avgöra tidpunkten niir handd med
fastigheter p[1börjas. Under den aktuella fcmi1rsperioden. som ligger till
grund för bedömning om handel med fastigheter påbör_jats. kan olika
familjemedlemmar flytta mellan olika kommuner och Wn. famansfiiretag
med säte i olika kommuner kan innehas. varför taxeringsniimnderna inte
torde ha praktisk möjlighet att pa detta omr<"1dc utöva en tillfredsställande
kontrnll. Liknande svilrigheter kan även uppkomma vid bedömning om en
viss fastighet utgiir lagertillg:U1g i byggnadsrörelse. Har en viss fastighet
konstaterats vara lagcrtillgfmg i byggnaclsriirelsc eller i handel med
fastigheter möste ur kontrollsynpunkt enligt länsstyrelsens uppfattning
registrering biirav ske pi1 innehavarens taxeringsavi.
Även lii11.1styrclsc11 i Värmlands lii11 pekar i sitt yttrande p{1 risken för
praktiska svi1righeter.

2.4.5 Rcsult111utjii11111i11g och konsolidering
Heredningens förslag att fi\retag. som bedriver byggnadsrörelse eller
handel med fastigheter. ges rätt att skriva ned lager av fastigheter med 15

(!(

av fastigheternas sammanlagda ansk:1ffningsviircle liimnas utan kommentar
av flertalet av remissinstanserna. Inte heller förslaget att byggnads- och
anliiggningsföretag skall medges nedskrivning av värdet av pi1gående arbeten
med dels indirekta byggnadskostnader och dels 15 ':';) av direkta byggnadskostnader föranleder i <tllmiinhet nl1gra erinringar. Bland de rcmissinstanscr
som har synpunkter på förslagen anses emellertid i allmänhet att nedskrivningsreglerna blir alltför gynnsamma. Ett undantag utgiir SB/-.'F som menar
att förslaget i vissa delar iir för restriktivt.

l?SV samt n{1gra av lii11s.1·t_rrclscma förordar en minskning av rcservcringsut rymmet för företag som bedriver handel med fastigheter.

RS\I:
Beredningen föröltir i punkt 3 tredje stycket av anvisningarna till 41 *KL
bl. a. att fastigheter som utgör lagertillg[1ng i handel med fastigheter inte får
upptagas till l:igre viirde iin 85 ,,,;, av fastigheternas anskaffningsviirde.
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Den föreslagna regeln torde ge större konsolidcringsmöjlighcter åt dem
som driver handel med fastigheter än de har enligt nuvarande praxis. I vissa
fall föreligger knappast n<°1gon risk för prisfall. Om t. ex. en fastighetsmiiklarc
strax före beskattningsårets utgång köper en en- eller tvåfamiljsfastighct och
säljer den strax efter nästa heskattningsärs början löper han normalt sett
ganska liten förlustrisk.
RSV ifrågasätter om inte en schablonmässig nedskrivning med högst 10 ';' (,
skulle vara tillriicklig beträffande en- och tvåfamiljsfastigheter som utgör
omsiittningstillgång i rörelse avseende handel med fastigheter.

Länsstyrelsen i Stockholms län:
Beredningen föreslår att den som bedriver handel med fastigheter skall, i
likhet med byggmästaren, fä skriva ned sitt lager med IS(;;... Förlustriskerna
torde dock vara betydligt mindre i denna verksamhet. Erfarenheterna visar
snarast på att de varit helt obefintliga under senare år. Även om förluster kan
tänkas uppkomma i vissa fall anser länsstyrelsen en generell nedskrivning
med IS (,'.j. alltför generöst tilltagen. Enligt länsstyrelsens mening bör nfigon
procentsats inte anges utan, liksom nu. bör eventuell nedskrivning bedömas
från fall till fall. Det torde då oftast visa sig att någon nedskrivning inte är
befogad.
Även liin.1·styrd5erna i Göteborgs och Rohus och Äfrsborgs län anser att
rätten till nedskrivning av lagerfastigheter i företag som bedriver handel med
fastigheter bör inskriinkas till vad som kan anses skiiligt med hiinsyn till
risken för "prisfall. Länsstyrelsen i Västernorrlands liin anför:

l lamlcl med fastigheter avser mestadels stora ohjekt diir det rör sig om
stora belopp. Länsstyrelsen anser att nedskrivning av fastigheter i s<klan
rörelse därför bör begränsas till 5 eller 10 % mot föreslagna 15 %.
Lämstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Örebro, Viismwnlands och
Norrhot1c11s liin föreslår en generell begränsning av ncdskrirningsunderlagct
på lagerfastigheter till 10 'Ji, av anskaffningskostnaden. medan länsstyrelsen i
Gävleborgs län kan tänka sig en sänkning till S <Jr.
Uinss1yrelse11 i Örebro län:
De nu gällande reglerna för konsolidering och reservering i byggnadsföretag är - som beredningen p[tvisat - mycket generösa. Reserveringsutrymmet har därför utnyttjats till mindre än hiilften. Trots detta hör det till
ovanligheten att andra hyggföretag än de allra största - huvudsakligen de
börsnoterade - över huvud taget redovisar nettointiikt av rörelse. Med
hänsyn härtill och d{1 de goda reserveringsmöjlighetcrna till en del
missbrukats anser länsstyrelsen att viss skärpning av n.:glerna bör ske. Därvid
bör nedskrivningsmöjligheterna pä lagerfastigheter i första hand begränsas.
Enligt liinsstyrelsen bör större nedskrivning inte medges iin JO r,;. av
fastigheternas sammanlagda anskaffningsvärden mot av beredningen föreslagna 15 %.
Även länsstyrelserna i Södem11mla11ds och Gotlands län förordar en Higre
nedskrivning än vad beredningen föreslagit. Uinsstvrelsen i Giitehorgs och
Bohus län anför:
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Enligt de av riksskattevcrket utfärdade anvisningarna fiir nedskrivning av
lager pfi fastigheter och p<'1g[1endc arbetl:n iig:cr byggnads- och anliiggningsföretag riitt att nedskriva clessa tillgtingar till liigst 85 'i· resp. 80 C:·i.
Beredningen har ing;\cnde analyserat byggnadsföretagen och funnit att
endast omkring 40 c;,;.. av tillgiingligt resl'Tveringsutryrnme enligt riksskattevcrkets anvisningar utnyttjats. N[1gon inskriinkning i rni\jligheterna att bilda
reserver föresl<'1r beredningen emellertid inte utan cnd•st en anpassning till
beredningens förslag om nedskrivning av lagertillgimgar och avsiittning till
resultatutjiimningsfoncl. Beredningen föreslår säledcs, att lagertillgiingar av
fastigheter och viirdet av pt1gi1ende arbete i hyggnadsrörelse skall fä
nedskrivas till liigst 85 r:·r. Genom riitten att samtidigt göra avsiittning till
resultatutjiimningsfond kommer byggnadsfiiretagens möjligheter till konsolidering sannolikt att öka. Enligt liinsstyrclsens mening bör riitten att skriva
ned lager av fastigheter inskriinkas betydligt. Uinsstyrelsen har inget eget
förslag till procentsats utan ansn att denna fri1ga biir utredas ytterligare.

Länsstyrelsen i Älvshorgs liin anser att generell nedskrivning inte bör
medges förs. k. förvaltningsobjckt:
Begreppet lagerfastigheter inrymmer förutom färdigstiillda bebyggda
fastigheter och tomter jämväl fastigheter under ny- till- eller ombyggnad.
Sfalunda kan man skilja mellan fastigheter som kan rubriceras som
förvaltningsobjekt och fastigheter som iir föremiil fiir byggnation i egen regi.
Den sist niimnda kategorin kan jiimställas med andra p~igiiende arbeten och
bör därför föl.ia samma regler. Diiremot iir del enligt liinsstyrelsens
uppfattning inte motiverat med en generell riitt till nedskrivning för s. k.
förvaltningsobjekt. Enahanda regler bör iiven giilla för fastighetsförvaltande
handelsbolags och försiikringsföretags innehav av fastigheter.

Liinsstyrc/sen i Kronohergs liin. som iir positiv till beredningens förslag, tar
upp en särskild fdga till behandling:
Enligt viir mening saknas fasta regler p{1 ett omriide nämligen vid den
skatterättsliga situation. som uppkommer dii byggmiistare köper ut fastigheter ur egna byggnadsbolag. Det iir vanligt att byggmiistare i sina privata
deklarationer yrkar avdrag for nedskrivning av de utköpta fastigheterna
enligt regkrna för byggnadsbranschen. Riittsliiget iir hiir oklart. I n{1gra liin
tilläter man ett si1dant förfarande. i andra inte. Endast ett fätal fall har varit
föremål för prövning i skattedomstolarna och med varierande utg(ing. 0(1
problemet iir relativt vanligt biir det regleras i lag.
Enligt vftr mening bör avdrag för s{1dan nedskrivning ini\:: tilliitas. cfter~om
fastigheterna cftt'r utköpet mera iir alt se som tillg<ingar i en fastighetsfi)rvaltning iin som lager i en pt1gående byggnadsri.irclse. Man torde ockstt kunna
utg;I från att utköp normalt inte sker till överpris, varför anledning till
nedskrivning för prisfallsrisk i realiteten inte föreligger. Man för inte heller
bortse frtm risken att bolagens stiillning kan urholkas. om det blir förmimligt
<1tt köpa ut fastigheter. som annars kunde anviindas som siikerhet för
bolagets åtaganden. En bestiimmelse om att avdrag för nedskrivning enligt
reglerna för hyggnadsrörelse inte iir tillåten i dylika fall hör intas i exempelvis
~

·+l KL.
SBEFvtinder sig: mot förslaget att-till skillnad mot vad som f. n. tir fallet i

praxis-även indirekta byggnadskostnader skall inräkna' i anskaffning:sko,tnadcn för lagerfastighet:
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Ikredningen föresl[tr att fastigheter som utgör lagertillgtmg i hvggnadsriirdse icke skall frt upptagas till liigre viirde iin det liigsta av 85 r.·; av summan av
fastighckrn;1:-- an:--k;1ffningS\'iinkn t"lkr hcriikn;1de skattcmiissi)!<I rcstviir(kll. Till skillnad fr;[n vad som enligt nuvarande RSV anvisningar (Dl
1975:23) giiller skall i anskaffningskostnaden inriiknas iiven indirekta
kostnader. Om förslaget gcnomförs kPm1111;:r diirför indirekta kostnader att
bli förem:ll för aktivering samt reservering medges med högst 15 procent av
indirekta kostnader. Eftersom enligt niimnda RSV anvisningar samtliga
indirekta kostnader for kostnadsföras eller reserveras innehiir förslaget att
byggnadsföretagcns reserveringsmiijligheter högst avseviirt hcgriinsas. Fr{1gor som sammanhiinger med konsnlideringar och förlustriskreservering
grundack p<i omsiittningsfastighetsbestt111dl't kommer att beröras nedan
under B. I detta avsnitt behandlas diirför endast de civilrättsliga konsekvenserna a\· fiirslaget nch aktivering av indirekta kostnader. Följande mtiste
diirvid beaktas.
Byggande i egen regi sker ofta i avsikt att den bebyggda fastigheten skall
<.i\ljas vid himplig tidpunkt. Ibland sker för<iljningen rx:dan under p<lgi1emk
produktion men ofta förblir fastigheten i byggförctageb iil,!O undn liingre
eller kortar.:, tid. l3yggnad~fiiretagu1 har p;I dl'tta siitt en hiverksamhet i form
av fasti1,d1etsförvaltning. Fastighetsbesti\ndet förnyas i regel kontinuerligt allt
beroende p{1 marknad. företagets situation m. m. Egenrl'giproduktion iir
nödviindig för att hihehf11la sys~elsiittningsnivim i tider ch'1 entreprenadmarknaden iir svag. De fastigheter som hehf11ls längre tid iin ett :\r och inte iir
avsedda för företagets eget kontor. fömld eller dylikt kallas i redovisningshänsccnde for omsiittningsfastighetcr och behandlas i skattehänseende som
lagertillg;mgar.
Som ovan niimnts for omsiittningsfastigheter enligt giillande regler
upptagas till liigst 85 procent av summan av direkta byggnadskostnader.
Indirekta byggnadskostnader cHiremot far omkostnadsföras direkt. Beredningens ffirslag att iiven indirekta kostnader skall aktiveras innehiir diirfiir att
hyggnadsföretagens reserveringsmöjlighcter försiimras med ett belopp som
motsvarar 85 procent a\· summan av indirekta kostnader hiinförliga till
oms~ittningsfastighcter.

Ett genomförande a\· förslaget att inriikna indirekta kostnader i anskaffningsviirdct lllL'Llfiir att byggnadsförctagen kommer att pä aktivsidan i
balansriikningl'n uppta sina omsiittningsfastigheter till högre viirdcn iin vad
som för niirn1ranck torde vara praxis bland flertalet företag. Detta leder till
ökad risk för iiverviirdcring a\· fastigheterna. Ur civilriittslig synpunkt iir det
allvarligare om byggnadsfiiretagens fastighetsbcständ iiverviirdcras iin om
ö\·en·iinkring sker av fastigheter för företag i andra branscher. Detta beror
p~\ att byggnadsföretagens fastigheter som iir omsiittningstillgt111gar. int..: ens
tillfiilligt for iiverviirderas. Enligt 14 ~ bokföringslagen giiller att en
1m1siittningstillg<·111g inte for upptas till högre viirde iin det liigsta av
anskatlnings\'iirdct nch verkligt viirde. Vidare giiller att omsiittningstillgi1ngar p~i aktivsidan inte ffir \'<tnt viirderade högre än som nyss angivits. oavsett
eventuell förekomst av obe~kattade reserver pli passivsidan.
I enlighet med det sagda krä\'s för att kunna följa hokfiiringslagens
viirderin,J!sreglL·r att s<hiil anskaffnings\'iirdc som verkligt viirde kan faststiil-
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las. 1-aslstiillande av \'erkligl viirde p{1 L'll bebyggd omsättning~fastighet är
dock förenat med !itura svi1righeter. I regl'i kan ett varulagers verkliga viirde
faststiillas genom en jiimförelse med nyligen s~tlda likartade produkter. Fiir
en av ett byggnadsföretag bebyggd omsiittningsfas1ighe1 giilkr diiremnt all
fastigheten iinnu inte blivit prissatt pi\ marknaden. Byggnaden iir dessutom
som n:gel unik till s:iviil utförande som liige. Att fastsUilla fastighetens
marknadsviirde (verkliga viirde) iir diirför förenat med stora sv<lrigheter
utum i de fall försiiljning sker i anslutning till balansdagen .
.Ä.nnu sv<lrare tir det naturligf\·is att viinkra byggnader under uppförande.
I dessa fall m;hte fiirst fastst:illas vilket verkligt v:irde fastigheten kommer att
ha niir byggnaden fiirdigst:illls. Diird1er m~iste en uppskattning giiras av hur
stora kostnader som Mersti1r för att fiirdigstiilla byggnaden. Des~a kostnader
summeras med de fram till balansdagen nedlagda kostnaderna nch summan
jiimförs med det uppskattade verkliga viirdet pii byggnaden niir den blivit
fördigst:illd.
Att faststiilla de iHerst~iende byggnadskostnaderna iir beroende pf1 olika
omstiindigherer förena! med stor;1 svarigheter. F:!I. a. p;iverkas kostnaderna
av klimatfaktorer. grundförh~lllanden m. m. Vidare iir produktionstiden Erng
vilket ökar risken för oförutsedda ökningar av priser. löner m. m.
Anskaffningskostnaden fiir en nyproducerad bostadsbyggnad torde ofta
ligga över dess verkliga värde. Den nyproducerade hostadsbyggnaden iir
diirfiir ofta inte räntabel som filrvaltningsobjckt. Anskaffningsviirdet för en
bostadsbyggnad som t. ex. ett kommunalt bostadsföretag bestiiller p;:1
entreprenad torde regelmässig! överstiga dess a\'kastningsviirde och marknadsviirde. \.1ed anskaffningsviirdct för byggnadsföretagens nyproduktion i
egen regi fiirhiH!er det sig pil samma sätt. Det kan vidare antagas att den
genomsnittliga marginalen vid entreprenadarbeten avseende hostadsfastigheter är liigre iin elen som giiller för andra entreprenadarbeten t. ex. vägar.
broar och liknande objekt. Den genomsnittliga lönsamheten under senare f1r
iir nämligen Higre för entreprenadföretag med specialinriktning pii bostiider
iin för andra byggnadsföretag. :'-J:lgl>n siirskild st<itistik över marginaler vid
bostadsbyggande pf1 entreprenad finns ej. men marginalen i hela entrcprenadverksamheten ligger enligt l>fficiell statistik pii ett genomsnitt av I A
procent för perioden 1969-1976. Det iir uppenbart att denna !tiga marginal
mycket Hitt iits upp av en inte förviintad kostnadsökning i löner. material av
ogynnsam viiderlek eller andra liknande omstiindighetn.
Risken för överviirclering av nyproducerade bostaclsbyggnader har accentuerats under senare i1r som en följd av den d[tliga liinsamheten i
förvaltningen. Viirdet p[1 bostadsbyggnader bestiims <I\' fiirhMlandet mellan
intiikter och kostnader. Ciiillande hyreslagstiftning medför att hyresintiikterna maximeras till den vid varje tillfälle för olika aldersgrupper av fastigheter
tillämpade hyresnivan i allmiinnyttiga (kommunala) bostadsfastigheter (den
s. k. hruksviirdöhyresnivim ). Bruksviirdcshyresnivim för de fastigheter som
bebyggts p<1 senare ;ir har hestiimts av hyrorna i de kommunala hostadsföretat!ens bostadsfostigheter. Eftersom de kommunala bostadsfiiretagen
ti!Himpar hyresutjiimning mellan det iildre och' nyare fastighetshes1t1ndct för
att reducera nyproduktionens hyrcsniv:i till liig:rc hyröuttag iin sjiilvkostnaclcn far de privata bostadsfiiretagen inte kllStnadsUickning genom hruksviirdeshyrnrna. Konsekvensen blir att nyuppförda hyreshus saknar förutsättning
för en balanser:1d fiil'\'altningsekonomi.
Vad giiller bruksviirdeshyrönivi\n biir dessutom beaktas att de allmännyttiga bostadsfiiretagen redovisat att deras samlade fastighetsförvaltningar ger
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{irliga underskott motsvarande 5-llJ krim~ bostadsyta. llyrcsintiikterna [ir
iivcn totalt sett otillriickliga för att balansera kostnaderna. Vidare gäller att
de kommunala hostadsföretagen har liigre kostnader till följd av förmfmligare riintevillkor och olika former av kommunal subventionering.
Genom en studie hos ett av medlcmsföretagen har ocksa kunnat
konstakras att produktionskostnaderna i mänga fall överstiger avkastningsviirdet.
Detta har sin grund i att tidskoefficient. viirderingskoefficicnt och
följaktligen pantvärde inte stigit i takt med den faktiska kostnadsutvecklingen under ilfen 1975-1977.
Vidare kan konstateras att byggnadsföretagens soliditet genomsnittligt är avseviirt liigre än soliditeten inom den stationiira tillverkningsindustrin. Medianviirdet p;\ soliditeten i byggnadsbransd1en torde ligga vid 12
procent. Detta innebiir s[1lecks att byggnadsfiirl'tagens eget kapital iir litet.
Detta i sin tur inncbiir att om hyggnadsförctagens tillgi\ngar överviirderas
kan en stor andel av det redovisade egna kapitalet i sjiilva verket vara
förbrukat. Byggnadsföretagens ärsredovisningar kan pti detta sätt bli totalt
missvisande betriilfande företagens verkliga sttillning.
Som framgiltt av det ovan anförda inncbiir beredningens förslag ökad risk
för övcrviirdering av ett byggnadsförctags omsiittningsfastigheter. Vidare
uppkommer redovisningsprnhlem eftersom det iir förenat med stora
svärighetcr att tilJ;.impa skilda redovisningsprinciper för piigi1endc arbeten i
egen regi och pf1g{1ende arbeten p{1 entreprenad. Ofta byter niimligen
arbetena. som visats ovan. karaktiir under byggnadstiden. Eftersom
svi·1righetcrna att faststiilla fastigheternas verkliga viirden sälunda iir mycket
stora mäste företag.en ha r:itt att giira en försiktig viirckring och endast
aktivera direkta kostnaderna i enlig.het med nuvarande praxis.
Mot bakgrund av det anförda fiir Sl3EF diirför bestiimt motsätta sig att
indirekta kostnader pf1 sätt beredningen föreslagit skall bli föremäl för
aktivering. I stiilkt bör de bestämmelser som f. n. gäller enligt RSV:s
anvisningar (RSV Dt 1975:23) iiven i framtiden giilla.

Ui11.1s1rrclscma i Si.idcmu111/1111d.1, Ä/1·sborgs. Viim1/1111ds och .' ;im1/a11ds
liin anser att en siinkning av rescrvcringsutrymmet hi.ir övervägas.

l.ii11sstyrclsc11 i Siider111a11/a11ds /iin:
De föreslagna nedskrivnings- och avsiittningsmöjligheterna fiir hyggnadsfi.in:tag innebiir sannolikt. att dessa för en i förh{11lande till dagsliiget utvidgad
möjligliet till konsolidering. Även en j:imförelse med de regler ~om förc~lås
för övriga branscher torde utvisa. att hyggnadsföretagen behandlats mycket
generöst i detta avseende. Fiirslaget kan innebiira. att byggnadsföretagen
under en följd av <ir kan undvika att redovisa beskattningsbar inkomst. Det
kan knappast anses rättvist att inte ocks<'1 denna sektor av niiringslivet. som
r. ö. arbetar utan importkonkurrens. ärligen skall bidra till finansieringen av
offentlig verksmnhet.
Vi anser oss inte ha tillriickligt underlag för att ange en exakt justering av
föreslagna procentsatser. Fn hiijning av griinserna för liigsta tilliHna viirdcn
bör dock övervägas.
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Liinsstyrt'lsen i Afrsborgs län:

Reredningen har gjort en genomgripande analys av byggnadsfiiretagen.
Denna visar bl. a. (s. :'i34) att endast 40 r:(. av tillgiingligt reservutrymme
utnyttjas. Detta förhållande borde egentligen ha föranlett hen:dningen att
föresla inskriinkning i reserveringsriitten. 1stället förestar beredningen regler
som totalt sett medför utökade rescrveringsmöjligheter. Bortsett fr{m de
större byggnaclsföretagen. som utnyttjar det totala utrymmet för reserveringar endast till utjämning mellan lllika riikenskapstir torde mtinga andra
eftcrstriiva att utnyttja maximal skattemiissig nedskrivning. för att erh{1lla så
bg skattepliktig inkomst som möjligt. De stora reserveringsmöjligheterna
medför att vissa byggnadsaktiebolag. frf1nsett garantibelopp fiir fastigheten,
aldrig :hiittes beskattningsbar inkomst. Jämförbara förhållanden fiireiigger
betriiffande enskilda firmor shtillvida att företagaren sjiilv kan bestiimma en
lämplig storlek p(1 rörelsens nettointäkt. Om avsiittningsmöjligheter till
resultatutjiimningsfond bestiimmes till 20 r:;, bör cHirför enligt länsstyrelsens
uppfattning reducering göras av ncdskrivningspr01::enten för pi'tgåendc
arbeten. Allernativt kan det ifriigasiittas att medge riitt till nedskrivning pii
lagerfastighell'r. Även vid en tioprocentig nedskrivning a\' värdet av
påg{1ende arbete på annans fasta egendom skulle enligt analysen ovan
tillgängligt reserveringsutrymme -· räknat för samtliga byggnadsrörclser i
landet - totalt sett ingalunda ha tagits i anspräk. Med hiinsyn till de
betydande förlustrisker som kan föreligga vid fastprisentreprenader bör man
inte i första hand begriinsa det rcserveringsutrymme. som avser arbeten pa
annans fasta egendom.
2.4.6 Andel i fastighet.1jårvalta11de /10/ag

lkredningcns förslag att skattskyldig. som innehar andel i fastighetsförvaltande bolag. skall ha valfrihet att antingen göra nedskrivning av andelen
eller att ltita bolaget skriva ned fastigheter i räkenskaperna kritiseras endast
av RSV:
Förslaget till punkt 3 femte stycket anvisningarna till 41

* KL lylkr:

Bestiimmclscn i tredje stycket iiger motsvarande tilliimpning vid
värdering av fastigheter som innehavas av sädant fastighetsförvaltandc
handelsbolag som av~es i punkt 3 sjiitte stycket av anvisningarna till 27 ~
I !ar nedskrivning icke skett i handelsbolagets riikenskaper iiger delägare i
handelsholaget skriva ned viirdet av sin andel i motsvarande mån. Avyttrar
delägare i handelsbolag andel i bolaget, skall pä deliigaren belöpandc
nedskrivning av fastighet Merföras till beskattning hos denne.
Med ''handelsbolag som avses i punkt 1 sjiittc stycket av anvisningarna till
27 ~" menas fastighctsfiirvaltande handelsbolag som har nägon deliigare som
bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Förslaget att nedskrivning av sådant bolags fastighetsbestånd skall få ske i bolagets
räkenskaper medför vi~sa komplikati1H1er som inte bcriirts av beredning- ·
en.
Sker nedskrivning i handelsbolagets riikenskaper blir det vissa sv{1righeter i
fall den deliigare (nedan kallad rörelsedeliigare) bedriver byggnadsriirelse
eller handel med fastigheter medan övriga delägare inte gör det. Vid den
skattemLissiga inkomstredovisningen bör ju rörelsedeliigaren inte tillgodo-
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riiknas hiigre nedskrivning iin S\llll bcliiper r:°1 hans andel av fastighctsbestillldet under det att de iivriga deliigarna inte skall lillgudor;·iknas n;'\gon
nedskrivning alls. Denna skillnad torde medföra vissa rednvisningstekniska
rrnhlem.
Vidare kan det uppstii komplikationer i samband med avyttring av andel
som iigs av rörelsedeUgare. Vid s~1dan avyttring skall pt1 deUigaren helöpande
nedskrivning av fastighet t1terföras till beskattning hos honom. Diirvid biir ju
oeksf1 motsvarande uppskrirning: ske i bolagets riikenskaper. Sker inte st1dan
uppskrivning skulle det innehiira att den som köpte andelen inte skulle kunna
göra ni1gon nedskrivning vare sig p{1 sin inkiipta andel eller pf1 det mot
andelen S\"arande fastighetsbestfmdet. iiven om han vore riirelsedeliigare.
tn.its att den tidigare rörelsedelägarens nedskrivning Merförts till beskattning. Uppskrivningen torde avseviirt komplicera hPlagcts riikenskapcr.
Olika skattemiissiga restvi"irden kan darigenom uppkomma pi1 tvä deHigares
lika stora andelar av bolagets fastighctsbesu·ind.
Rercdningcns förslag att tillilta nedskrivning i handelsbolagens riikenskaper kommer med största säkerhet att medföra betydande sv;1righeter för
taxeringsmyndigheterna vid inkomsttaxeringL'n av deliigarna. framför allt i
de fall det finns b:lde rörelsedeliigare och ickL· riirclselkl;igarc i samma
ho lag.
För rörclsedeHigarcn är det ur konsolideringssynpunkt tiimligen likgiltigt
om han frir göra ni:dskrivning pä sin andel eller om nedskrivning ffir ske i
handelsbnlagL't. Vid avyttring av nedskriven andel uppst[ir inga problem
eftersom intiikten frtm st1dan avyttring blir intiikt i rörelse och nedskrivningen sE1lcdes automatiskt ;lterförs till beskattning.
RSV avstyrker bi:redningens förslag att nedskrirning skall fo ske av
fastighets förvaltande handelsbolags fastigheter i bolagets riikenskaper eftersom förslaget medför avseviirda tifliimpningsprob!em. Förslaget synes inte
fylla ni1gnt sjiilvstiindigt konsolideringsiindam<ll.

2 ...f.. 7

A. tcrföri11g

av \'ärdnni11sk11i11gsa\'llrag

Förslaget att viirdeminskningsavdrag pi1 byggnad sPm utgfö <>msiittningstillg{1ng skall - om iigaren bedriver hyggnadsriirelse, tomtrörelse. handel
med fastigheter eller försiikringsrlirelse - :ltcrföras vid heriikning av
rörelseinkomsten men att fastigheterna i gengäld skall f{1 skrivas ned till det
skattemiissiga restviirdel. kommenteras endast av ett fatal av remissinstanserna.

RSV. fiirsllkringsinspektirmen och kam111arrä11e11 i Citirehorg tillstyrker
förslaget. Kammarrätten papekar dock att bestiimmclsen i vissa fall innebiir
en försiimring i förhiillande till nuvarande liige:
Om viirdcminskningsavdraget föranleder alt det uppkommer ett underskott pii fastigheten är det inte siikert att den skattskyldige kan tillgodogöra
sig detta underskott vid den kommunala taxeringen. Anviinds byggnaden i
rörelse kan den skattskyldige enligt beredningens förslag underliHa att yrka
viirdeminskningsavdraget och i stiillet tillgodogöra sig detta genom en
utstriiekning av a\"skrivningstiden. En sådan möjlighet finns dock inte om
fastigheten redovisas under inkomstslaget annan fastighet, t. ex. cHt en
byggmiistare avvecklat sin byggnads rörelse men behitllit n<'1gra .. smittade ..

Prop. 1980/81 :68

J.n

fastigheter som uthyrs till hllStadsiindamitl. KammarriitlL'n har redan
inledningsvis föreslagit att ri"itkn att skjuta urp drdeminskningsanlrag skall
finnas också i inkomstslaget annan fastighet.

Länss1yrelsen i Örehro liin anser att altl'rnativet rned nedskri,·ning till
fastigheternas sammanlagda rcstviirden leder till tillämpningssviirighckr och
bör utgå.

SBF:"F iir kritisk till förslaget:
Som ovan framgått bedriver byggnadsförctag ofta ocks{1 fastighetsförvaltning. Inkomsten hiirnv skall redovisas efter de grundl'r som giilkr för
redovisning av inkomst av annan fastighet varvid sedvanligt viirderninskningsavdrag för byggnad L'rh:\lles. Samtidigt gäller att byggnadsförl'tag har
riitt till nedskrivning för förlustrisker m. m. pii fastigheter i byggnadsriirclsl'n
och att intäkt vid försiiljning av fastighet skall redovisas som inkomst av
rörelse. BL'redningen betecknar detta som .. den dubbl;i avskrivningsriittl'll".
SREF vill emellertid framhf11la att fr{1ga är om helt skilda avdragsforml'r.
Värdeminskningsavdraget skall sålunda motsvara den fysiska förslitningen
av en byggnad medan nedskrivningen skall ge byggnadsföretaget möjligheter
att vid viirderingen täcka in risker förförlust. pris fall m. m. Risken för prisfall
kan m:'tnga gånger vara betydande. Jvlarknadsvärdet av en fastighet kant. L'X.
ändras pä grund av ny lagstiftning. Hiir kan nämnas de iindradl' reglerna för
paritetslånesystemet. Fastighl'ters marknadsviirde kan vidare pi1vcrkas av
t. ex. iindraclc stadsplancr och av att ortens dnminerandl' industri Higgs nnl
m.m.
I hctiinkandet föreslås att viin.kminskningsavdrag. som yrkas i fiir\'iirvskällan annan fastighet, skall upptas som intiikt av rörelse. För att
byggnadsföretagcns reserveringsmöjlighetcr inte i alltför hii!_! grad skall
inskränkas genom {1terföringen förcsläs en alternativ nedskrivningsrl'gel som
innebär att nedskrivning far ske till omsättningsfastighetl'rnas skattemiissiga
rcstviirden. Innebörden av beredningens förslag iir att riittcn till rcservcring
för förlust- och rrisfallsrisker i omsiittningsfastighcter l"iirsvinner efter n:lgra
års innehav. Nedanst~iende exempel visar tilliimpningen av förslagl't.
Förutsiittningar: Ett byggnadsföretag anskaffar en forvaltningsfastighet är
1 för J()(J. Årlig avskrirning inkl. rrimiiravdrag de fem fiirsta ihen ilr 4.
Därefter uppg{ir avskrivningen till 2.
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Redan iir 4 hdinner sig hyggnadsföretaget ur reserveringssynpunkt i
samma situation som andra fastighctsiigare vilket innebiir att det inte längre
föreligger 11{1gon reserv i fastigheten. Byggnadsföretagens möjligheter till
konsolidering enligt nu giillamk regler upphör därigenom sävitt avser
om si it tni ngsfastigheter.
Ur konsolid('ringssynpunkt har materiallager ringa betydelse och i fråga
om p<igi1cnde arbeten bör reserveringarna först och främst betraktas som
förlustriskreserveringar. Omsiittningsfastighetcrna iir diirför det viktigaste
underlaget för konsolidering. Detta kommer att gälla iiven om resultatutjiimningsfonder införs.
En annan effekt av förslagd iir att byggnadsför('tagens skattekostnader
ökar. Detta sammanhänger med följande.
förslaget nm i"iterföring av viirdeminskningsavdragen synes innebiira att
tilliigget för det p;'\ fastighetsbilagan yrkade viirdeminskningsavdragen skall
redovisas som tillkommande post p{t riirclsebilagan i deklarationen. Denna
teknik. att i·iterföra viirdeminskningsavdragen i förviirvskiillan rörelse ökar
byggnadsföretagens skattebelastning med ca SS '7'(, av ti!l;iggspostens storlek.
Anledningen till den ökade skattebelastningen iir att de tlesta företag striivar
efter att redovisa en jiimn resultatutveckling. Detta innebiir att nettovinsten i
resultatriikningen ofta kan betraktas som mer eller mindre konstant.
Denna nettovinst kan regkras fr{rn itr till t1r genom reservföriindringar.
Företagens striivan att httlla en jiimn vinstniv[1 torde giilla siiviil de mindre och
medelstora företagen som de stora biirsnoterade företagen. Om tillägget görs
i deklarationen kommer diirför nettovinsten enligt rörelsebilagan att
överstiga nettovinsten enligt resultatriikningen efter iivriga avdrag och
tillkommande poster med belopp motsvarande det tillagda beloppet.
Den ökade skattebelastningen kan endast elimineras p{t siitt att nettovinsten minskas genom att nedskrivningarna ökas med det belopp som
motsvarar viirdeminskningsavdragen eller att andra bokslutsdispositioner
företas. Dessa åtgärder leder emellertid till att m;inga hyggnadsföretag m<iste
redovisa förlust i resultaträkningen. Att i årsredovisningen behöva visa
förlust för att undvika ökade skattekostnader till följd av att tilliigget görs i
deklarationen iir absolut inte godtagbart. Pi1 senare itr har utformningen av
i\.rsredovisningarna starkt förändrats. Informationsmiingden har (ikat och
kvaliteten ha1~ förbiittrats. Arsredovisningen har för många företag blivit ett
viktigt instrument niir det giiller att sprida kunskap om företagets verksamhet. Enda siittet att inhiimta upplysningar om företagets ekonomiska liige iir
för 111{1nga intrcssentgrupper att Hisa {ir~redovisningen. Det iir diirför helt
otillfredsstiillande att den tekniska utformningen av förslaget kan komma att
i hiig grad piiverka det i årsredovisningen redovisade [irsresultatet och leda
till förlustredovisning som i varje siirskilt fall mi'tste förklaras. De enda skiil
beredningen framför rör att iindra nuvarande regler iir att de medför
betydande tilliimpningssvfirighetcr och att {1tnjutna avskrivningar inte
iiterfiires till beskattning vid försiiljning i den omfattning som blir ske. Enligt
SHEF:s uppfattning föreligger inte ni'1gra tilliimpningssv;'trigheter. Kontrnllprnhlcmen med {1terföring av avskrivningar torde i huvudsak avse avskrivningar före år l %9. Beträffande dessa avskrivningar förbättras inte
kontrollen genom de iindringar beredningen föresl{tr.
Enligt SBFF:s uppfattning är förslaget i denna del diirför illa underbyggt.
SBEF anser vidare att byggnadsföretagen skall ha riitt till silväl nedskrivning
som a\'skrivning. Nedskrivningen motiveras med att byggnadsfriretagen
eljest skulle fii otillriickliga konsolideringsmöjligheter jiimfört med annan
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industri. Beredningens målsättning har för övrigt varit att bihehalla i stort
sett oförändrade reserveringsmöjligheter. Rätten till avskrivning motiveras
med att byggnadsföretagens förvaltningsfastigheter undergii.r lika stor
ekonomisk och fysisk förslitning som fastigheter som ägs av andra
fastighetsförvaltare. Yärdeminskningsavdragen motsvarar salunda enbart
nedgången av en byggnads värde under dess ekonomiska livslängd. I dessa
avdrag ligger diirför inte någon konsolidering.
I första hand får SBEF därför hemställa att nuvarande regler bibehålls. I
andra hand far SBEF framställa följande yrkande.
För att byggnadsföretagen skall ges möjlighet till konsolideringsnedskrivning- hör föreskrivas att omsättningsfastigheterna skall få upptagas till lägst
85 procent av summan av fastigheternas beräknade skattemässiga restvärden. Äterföringcn av värdeminskningsavdragen skall vidare ske över
resultatriikningen, t. ex. i särskild post under bokslutsdispositioner i stället
för på deklarationsbilagan. Härigenom kan {iterföringens negativa inverkan
på årsredovisningens utformning undvikas.
SBEF kritiserar också de föreslagna övergångsreglerna:
Punkten 5 innebär att längre gående nedskrivning än till 85 (>)-, av
fastigheternas sammanlagda anskaffningsvärde inte tillåts så länge tidigare
medgivna värdeminskningsavdrag inte är återförda. Punkten 5 synes få
följande konsekvenser. Enligt nuvarande regler medges nedskrivning med
dels samtliga indirekta kostnader och dels med 15 '.:{ av de direkta
kostnaderna. Vidare erhålls avdrag för värdeminskning av byggnad m. m.
Enligt förslaget skulle endast nedskrivning medges med belopp som - om
man bortser från att en initial nedskrivning på 15 %·av direkta kostnader kan
erhållas - motsvarar de värdeminskningsiwdrag som alla fastighetsägare har
riitt till. Skillnaden mellan de föreslagna och de nuvarande reglerna kan
diirför uppskattas heloppsmiissigt till summan av nuvarande ncdskrivningsrätt dvs. 15 % av direkta kostnader med tillägg för indirekta kostnader.
En tillämpning av punkt 5 av övergångsbestämmelserna innebiir diirför att
ytterligare konsolidering i omsättningsfastigheter eller förlustriskrcservcringar inte är tillåtna förrän tidigare reserveringar grundade på de direkta och
indirekta kostnaderna antingen återförts till beskattning eller också uppgår
till minst summan av ackumukrade värdeminskningsavdrag på byggnaderna. för byggnadsföretag med stora rescrveringar i omsättningsfastighcter
medför enligt vad berörda företag upplyser punkten 5 att vare sig
nedskrivningar eller avskrivningar kan göras under mellan 5 och 10 år efter
det att de nya reglerna trätt i kraft. Konsekvenserna hiirav blir att dessa
företag mt1ste skatta av vinster i en omfattning som inte pa något sätt är
acceptabelt ur likviditetssynpunkt. Enligt en av statistiska centralbyrån för år
1976 företagen bearbetning av finansstatistiken för hyggnadsföretag med
minst 50 anställda framgår att likviditeten för 48 % av företagen understiger
l ,O. Erfarenhetsmässigt anses det att likviditeten bör överstiga 1,0 för att
vara tillfredsställande. Med hänsyn till att otillfredsställande likviditet varit
en av de väsentligaste anledningarna till företagsncdläggelscr pä senare år är
det synnerligen olyckligt att införa övergångsbestämmelser med de konsekvenser den föreslagna punkten 5 leder till. SBEr får därför mycket bestämt
motsiitta sig övergångsbestämmelser enligt förslaget. SBEF får i stället
föreslå följande.
Om beredningcns förslag beträffande återföring av värdeminskningsavJn RiksdaJ:m JQ80i81. J 511mf. Nr 68. Bil. B

Prop. 1980/81:68

146

drag och aktivering av indirekta kostnader - trots vad SBEF erinrat ovan
under IV. A. 4) och B. - kder till lagstiftningst1tgärder mäste därför
likviditetsförsämringar till följd av reservupplösningar ovillkorligen undvikas. Detta kan ske genom att indirekta kostnader avseende fastigheter som
finns vid lagens ikraftträdande inte skall beröras av iindringarna. l
sammanhanget kan erinras att motsvarande problem fanns niir d[1varande
riksskattenämndens anvisningar RN 1966 nr 1:2 ersattes med riksskatteverkets anvisningar 1975:23. Sistniimnda anvisningar innebär bl. a. att vissa
kostnader som tidigare behandlats som indirekta fr. o. m. 1977 ärs taxering
skulle behandlas som direkta kostnader och stilunda aktiveras. Enligt en
särskild punkt 3 till RSV Dt 1975:23 bestämdes att de nya reglerna om din:kta
kostnader endast skulle tilliimpas på kostnader som nedlades fr. o. m. den 1
januari l 978. Om aktiveringsskyldighct för indirekta kostnader införs behövs
därför en övergångsbestämmelse enligt vilken endast indirekta kostnader
som nedläggs efter lagens ikraftträdande behöver aktiveras. För att förhindra
likviditetsförsiimringar maste för det andra det fastighetsbcstt111d som finns
vid lagens ikraftträdande undantas från bestämmelser om {1terföring av
viirdeminskningsavdrag som gjorts före lagens ikraftträdande. Övergångsbestämmelser bör därför utformas st1 att nedskrivningar och avskrivningar i
det fastighetsbeständ som finns vid övergängstillfället for beh<illas och att
detta fastighetsbestånds skattemässiga restvärde skall anses motsvara
summan av av- och nedskrivningar. Nedskrivningar får härefter göras med
belopp motsvarande avskrivningar enligt plan. Endast heträffande fastigheter som förvärvats fr. o. m. ikraftträdandet bör därför de nya bestämmelserna få tillämpas.

Srenska försäkringsholags rik.lförbwul anser att det inte är lämpligt att
tilliimpa de föreslagna reglerna iiven på försäkringsföretag:
Riksförbundet kan ink finna att likhdstccken i denna fr~iga kan siittas
mellan byggnadsrörelse och försäkringsrörelse. Det lager av fastigheter som
byggnadsföretagen redovisar är producerat med tanke pä framtida försiiljning, dvs. lagrets sammansättning växlar med tircn och omsiittningen iir
jämförelsevis stor. Det lager av fastigheter som försäkringsföretagen iigcr
har en annan karaktär. Det är avsett för långvarigt innehav och omsiittningcn
är liten. Med hänsyn härtill anser riksförbundet inte att den föreslagna
ändringen kan göras tillämplig på försiikringsholag. rör dessa iir den
nuvarande metoden med årliga viirdcminskningsavdrag uppenbarligen mer
ändamålsenlig som princip iin en i viss mån utvidgad nedskrivningsmöjlighet
som föreslås intriida först när det skattemässiga restvärdet kommer att
understiga 85 c;,;-, av fastigheternas anskaffningsviirden. I fråga om försäkringsbolagens fastigheter iir det av viisentligt intresse att bibehiilla den {Jrliga
avdragsrätten på grund av förslitning m. m. samtidigt med nedskrivnin!,!Smöjlighcten som har annat syfte. De siirskikla bestiimmclser som rör
beskattning av försäkringsrörelse biir därvid kompletteras med en uttrycklig
lagregel att vid försäljning av fastighet inte endast den bokföringsmiissiga
vinsten utan också återvunna viirdeminskningsavdrag skall beskattas. Med
hiinsyn till de relativt fätaliga försäljningarna och till att försäkringsbolagen
alltid får antagas kunna skattemässigt utnyttja värdeminskningsavdragcn
torde inte några utrcdningssvårigheter föreligga som kan medföra oliigenheter för försäkringsbolagen eller vid skattemyndigheternas kontrollarbete.
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RSV tar siirskilt upp lagtextens utformning:

Den föreslagna bestiirnmclsen omfattar iivcn viirdeminskningsavdrag
avseende byggnad som utgör omsiittningstillgång i försiikringsrörelse. I fräga
om livförsiikringsanstalt finns emellertid regler i kommunalskattelagen som
direkt stttr i strid med beredningens förslag. Punkt 7 av anvisningarna till W
KL lyder:

*

I fr{1ga om beri"ikning av intiikt av försäkringsrörelse som drivib av
livförsiikringsanstalt giiller vad diirom stadgas i 10 med därtill hörande
anvisningar.

*

I punkt 1 av anvisningarna till 30 ~ finns regler om hur nettointäkt av
försiikringsrörelse som drivits av livförsiikringsanstalt skall beräknas. Fjärde
styckL·t av denna anvisningspunkt har följande lydelse:
Fri'm bruttointiikten får avdragas dels riinta pii giild. dels. i fråga om
fastighetsförvaltning. annan enligt 25 avdragsgill omkostnad för fastighet. dels förlust vid försäljning av annan tillgång iin inventarium eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet. dels belopp varmed värdet
av annan tillgång iin inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen
avsedd fastighet enligt denna lag nedskrivits. dels 5 <:'·(,av vad som Merstilr
av bruttointäkten efter avdrag enligt detta stycke.

*

Av de citerade lagrummen framg[1r att livförsiikringsanstalt som bedriver
försiikringsrörelse får tillgodoräkna sig både värdeminskningsavdrag och
nedskrivning på omsättningsfastigheter som ingår i anstaltens fastighetsförvaltning.
RSV anser att punkt I fjärde stycket av anvisningarna till 10 KL måste
iindras så att dess innehMI kommer att överensstämma med innehållet
förslaget till punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 2H KL.

*

s

Samma iindring efterlyses av jorsäkringsinspektio11e11.
Länsstyrelsen i Jönköpings liin ifrågasiitter om inte övergångsbestiimmelsen rörande vi:irdeminskningsavdrag hör kompletteras:
Första meningen av punkt 5 av ikrafttriidandebestiimmelserna omfattar
endast viirdeminskningsavdrag som ätnjutits med stöd av punkt 1 av
anvisningarna till 25 *·dvs. de fall då fastigheten helt eller delvis användes i
iigarens rörelse eller om fastigheten anviindes i rörelse av annan än iigaren.
Denna hiinvisning tiickcr inte övriga viirdeminskningsavdrag. Även sådana
avdrag bör viil beaktas.
2.4.8 Fön·iin· genom arv eller gcll'll
Förslaget att en fastighet. som utgjort omsättningstillgång i den skattskyldigcs rörelse. skall behålla denna karaktiir hos den som förvärvar tillgtmgen
genom arv m.

111 .•

dock med möjlighet till frivillig avskattning. har fatt ett

blandat mottagande. Lösningen tillstyrks av länsstyrelserna i Uppsala,
Göteborgs och Rol111s. Örebro och Jämtlands /iin samt av /,amhrukuma.1·
skattedelegation och SBEF. RSV samt liinsstyrclscrna i Stockholms och
Kristianstads län förordar liksom TOR att avskattningen görs obligatorisk.
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RSV:
Beredningen föresHir att arvlätares lager av fastigheter i princip skall anses
som omsättningstillgång hos arvtagaren, till skillnad mot vad som gäller för
närvarande. Beredningen föreslår vidare att frivillig avskattning skall fä
göras av arvtagare som inte bedriver byggnadsrörelse, tomtrörelse eller
handel med fastigheter.
Den föreslagna ordningen kommer att medföra kontrollsvärighetcr i fråga
om fastigheter som skall anses utgöra omsättningstillgång och som den
skattskyldige väljer att inte skatta av. För att beskattningsmyndigheterna
skall kunna hälla n:da pa dessa icke avskattade fastigheter torde det vara
nödvändigt att införa ett skatteadministrativt kontrollsystem i form av liggare
eller dylikt - n;lgot som i längden knappast fungerar tillförlitligt.
RSV ifd1gasiittcr om inte obligatorisk avskattning vore att föredra
bctriiffande skattskyldiga som inte bedriver byggnadsrörelse, tomtrörelse
eller handel med fastigheter vid tidpunkten för förvärvet. Ett sadant
betraktelsesätt framstår som det enda naturliga när egendom övertas av
niigon som inte iir rörelseidkare och allts{1 i princip inte har rätt till
nedskrivning. \'led en obligatorisk avskattning skulle man slippa kontrollsviirigheterna. Beredningen har ansett att det är olämpligt att i samband med
arvskifte utkräva bäde inkomstskatt och arvsskatt eftersom arvtal!aren ofta
saknar erforderlig skatteförmåga, varför han skulle tvingas - realisera
arvfallna tillg{mgar för att kunna betala skatterna. Eftersom rörelsen upphört
genom dödsfallet är det en konsekvens av nedskrivningsrätten att utnyttjad
nedskrivning tas fram till beskattning. Är skatteskulden sä stor att försäljning
framtvingas iir det principiellt sett inget att siiga härom. RSV vill erinra om
att skattskyldig enligt 55 ~ l mom. lagen om arvsskatt och gåvoskatt kan få
anstånd med att erHigga arvsskatten medelst medgivande frän beskattningsmyndigheten att erliigga sädan skatt genom högst tio årliga inbetalningar.
RSV förordar i detta sammanhang att man närmare utreder om det inte bör
införas ett anstånds- eller uppskovsinstitut ocksii. i fråga om inkomstskatt som
piiflirs dödsbo eller arvinge (testamentstagare) i samband med avskattning av
"rörelsesmittade" inventarier vid arvfall. Genomförs ett sädant institut är
det himpligt att det samordnas med det befintliga anståndsinstitutet
betriiffande arvsskatt.
Om obligatorisk avskattning genomförs anser RSV att denna beskattning i
princip bör ske hos dödsboet och inte hos arvtagarna. Om dödsboet beskattas
slipper dödsbodeliigarna att vid arvskifte ta hänsyn till att latent skatteskuld
{1vilar fastighet som skall skiftas. Ur administrativ synpunkt torde det också
vara enklare om beskattningen sker hos dödsboet.

Lii11sstyrclse11 i Krislianstads län:
Om någon, som själv bedriver byggnadsverksamhet, tillskiftas fastighet.
som varit omsättningstillgång i arvlåtarens byggnadsrörelse, synes naturligt,
att betrakta fastigheten som omsiittningstillgång ocksa i arvtagarens byggnadsrörelse. Samma är förhållandet. om arvtagaren fortsätter den av
arvl{1taren bedrivna rörelsen. Likaså synes det rimligt. att inte tillåta nagon
avskattning i samband med arvskiftet i dessa fall. Ur principiell synpunkt
inger det emellertid betiinklighetcr att iivcrviiltra skatteskulden på personer,
som inte är eller har varit aktiva byggmiistare, och som därför inte pa nagot
sätt kan sägas fortsätta den av arvlåtaren bedrivna rörelsen. Visserligen kan
det hävdas, att vid arv av sadana lagertillgångar, som endast kan avyttras
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under sådana former att rörelse får anses föreligga. sker en generell
övervältring av skatteskulden på arvtagarna. Det rör sig emellertid i dessa fall
om en skatkskuld, som infrias så gott som omgående i samband med
avveckling av boet eller rörelsen. Förhållandet kan närmast jiimfiiras med en
obligatorisk avskattning av lagerfastigheter i samband med arvskifte. Vid arv
av fastighet, som utgör lagertillgäng i arvlätarcns rörelse. kommer det
emellertid ofta att förflyta mycket lång tid intill dess försäljning sker och
skatteskulden sålunda skulle komma att infrias. Det är dessutom inte sällan
fråga om äldre fastigheter med stora dolda reserver. En reglering i enlighet
med beredningens intentioner kommer sannolikt ocksa att försvara försäljningen av dessa fastigheter med hänsyn till den beskattning som utlöses i
samband med försäljningen. Det torde för övrigt kunna ifrågasättas, om
någon effektiv kontroll av att skatteskulden verkligen kommer att infrias vid
försäljningen, kommer att kunna genomföras. En sådan kontroll kommer
sannolikt att kräva en särskild registrering av alla "smittade" fastigheter för
att bli effektiv.
Med hänvisning till vad som anförts ovan avvisar länsstyrelsen beredningens förslag att fastighet, som utgjort omsiittningstillg{mg i avliden byggmästares rörelse, skall anses som lager även för sådan arvtagare, som inte sjiilv är
eller har varit byggmästare. Det kan emellertid inte heller accepteras att helt
efterskänka skatteskulden i enlighet med nu giillande praxis. Länsstyrelsen
föreslår därför i dessa fall en obligatorisk avskattning i samband med
arvskiftet. Den skatteskuld. som åvilar de fastigheter. som utgör lager i
arv lin arens byggnadsrörelse. kommer därvid att infrias utan att överföras till
nästa generation. Kontrollen av att skatteskulden verkligen infrias kommer
naturligen att viisentligt förenklas. Regler om obligatorisk avskattning i
samband med arvskifte kommer sannolikt ocks[1, i motsats till nu gällande
regler. att medverka till att byggmiistarc i större omfattning siiljer ut sitt
fastighctsinnehav. Den obligatoriska avskattningen kommer emellertid
under alla omständigheter att kunna medföra likviditetsproblem. Generösa
anståndsregler för inbetalning av skatten skulle dock bidra till att lösa dessa
problem. Dessutom synes rimligt. att i viss utsträckning avräkna den
inkomstskatt. som hlir en följd av avskattningen, mot arvsskatten. Sfilunda
bör den inkomstskatt, som beräknas uppkomma till följd av att fastighetens
bokförda värde understiger det i arvsskattehänseencle gällande viirdet.
reducera underlaget för arvsskattens beräknande.
Sammanfattningsvis innebär sålunda länsstyrelsens ställningstagande. att
om skattskyldig genom arv, testamente eller bodelning i anledning av andra
makens död förvärvar fastighet, som utgjort omsättningstillgång i den
avlidnes hyggnadsrörelse. avskattning skall ske av fastigheten i samband med
arvskiftet, såvida inte den skattskyldige själv vid tidpunkten för förvärvet
bedriver byggnadsrörelse. I detta senare fall utgör fastigheten omsättningstillgång i den skattskyldiges byggnadsrörelse. Samma regler bör tillämpas för
aktier och andelar. som utgjort omsättningstillgtmgar i den avlidncs
byggnadsriirelse. Undantag bör göras i vissa fall för villafastighet, som den
avlidne ägt och varit mantalsskriven på vid dödsfallet. r detta avseende
ansluter sig liinsstyrelsen till de av beredningen föreslagna reglerna.
Beträffande lagerfastighet i s. k. kvalificerad tomtrörelse bör enligt
länsstyrelsen avskattning aldrig tilltitas:
Vad gäller de kvalificerade tomtrörelserna får dessa i allmänhet anses vara
av s<1 etablerad karaktär, att den som ärver en fastighet. som utgör
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omsättningstillgång i sådan rörelse, ocks{1 mflste anses fortsiitta denna
rörelse. Till följd hiirav bör sadan fastighet alltid räknas som omsättningsfastighet hos arvtagaren. Någon frivillig avskattning bör i konsekvens
härmed aldrig fä ske vad avser de kvalificerade tomtrörelserna.

Liinsstyrclscma i Jönköpi11g1· och Malmiilws liin anför att vissa tilliimpningsproblem iir förenade med beredningens förslag.

Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Vad giiller punkt 4 första och andra stycket av anvisningarna till 27 ~ kan
man fråga sig huruvida arvtagaren anses bedriva byggnadsrörelse efter att ha
iirvt en omsiittningstillgäng. t. ex. en fastighet. Om han anses bedriva sädan
rörelse synes förslaget innebiira att denna rörelse sedan kan gä i arv i flera
led. Detta medför givetvis bl. a. stora praktiska svårigheter i taxeringsarbetel. Inte heller synes en sadan tolkning av förslaget övercnsstiimma med
beredningens uttalande att upplösningen av arvlMarens reserver och diirmed
beskattningen förskjuts till den tidpunkt dt1 arvfallcn tillg~rng "avyttras eller
pli annat sätt" övergår i annans iigo (s. 543). Även denna del av förslaget
torde därför kräva ytterligare överväganden.
Vidare synes betydande kontrollproblem uppkomma i fråga om det
föreslagna undantaget för en- och tvåfamiljsfastigheter vid förvärv genom
arv. niir det gäller att bedöma om fastigheten varit föremfll för ombyggnadsarbett:n eller nedskrivning i arvlåtarens rörelse.

Liinsstyrelsen i Malmöhus län:

*

I anvisningspunkt 4 till 27 KL föresbr beredningen att vissa tillgängar
som utgjort omsLittningstillgangar i avliden perserns rörelse skall utgöra
lagcrtillgtmgar även hos förvärvaren. Fräga skall vara om fastighet. aktie.
andel eller liknande viirdepapper. Man öppnar en möjlighet för förvärvaren
av fastighet att - om denne sä önskar - iindra karaktären av omsiittningstillgång genom avskattning. Sådan avskattning är dock ej möjlig om
arvfiingcn egendom utgiires av aktier i fastighetsförvaltande företag som
utgjort lagertillgfmg i byggnadsrörclse. Beredningen har inte närmare
preciserat av vilken orsak avskattning i sistnämnda fall ej biir tillåtas. Ur
principiell synpunkt kan det knappast finnas anledning göra Mskillnad pii
fastighet och aktier (andelar) som utgör omsiittningstillg<'mgar i byggnadsrörelse.
Bcskattningsfd\gor i samband med rörelseidkares död uppkommer inte
endast när det giillcr tillgångar som fastigheter och värdepapper. Enligt
länsstyrelsens uppfattning borde beredningen här ha eftersträvat en hclhetslösning av hithörande fdgor innefattande även egendom som exempelvis
konst, antikviteter m. m. som utgjort omsiittningstillgfmgar hos arvlataren.
Uinsstyrclsen anser diirför att inkomstbcskattningsfrågor i samband med
arvskiften iir mogna för lagstiftning först sedan saken utretts i ett vidare
perspektiv.
SBF.F efterlyser bestiimmclser som underliittar den frivilliga avskattning-

en:
Enligt beredningens förslag skall nuvarande praxis att omsättningsfastighetcr kan byta karaktär i samband med bodelning i anledning av dödsfall
eller vid arvskifte ändras. SBEF har förståelse för att de skatteskulder som
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skapats i den avliclncs rörelse blir föremi1l fiir besk<:ttning efter dödsfallet.
Beredningens förslag i fr{1ga om avskattning bör emellertid utformas på
sådant siitt au möjligheterna till avskattning underliittas. Som förslaget iir
utformat kan avskattning endast ske i de fall arvtagaren kan betala den skatt
som uppkommer till följd av avskattningen. I realiteten torde det bli mycket
sällsynt att tillrlickliga medel finns vid tidpunkten för avskattningcn. Detta
sammanhiinger med att arvtagaren som regel inte själv har tillriiekliga medel
och att i. de fall arvlritaren dterliimnat likvida tillgängar av nämnvärd
omfattning dessa ofta anviints till att betala arvskatten. Med hiinsyn härtill
torde diirför avskattning endast bli möjlig för personer som antingen sjiilva
har stora förmögenheter eller som erhiiller tillriickliga likvida medel i
samband med arvskifte.
Mot bakgrund av vad hiir redovisats anser SBEF att det är viktigt att
avskattning tillåts i samband med att fastigheter övergår till nägon som inte
bedriver byggnadsrörelse. För att avskattningen skall bli en realitet bör
emellertid arvtagaren erh:llla uppskov med skattens erläggande till dess att
fastighetens marknadsviirde realiseras i samband med avyttring. Till
säkerhet för skatteskulden skulle diirvid pantbrev i fastigheten eller annan
säkerhet kunna liimnas. Om avskattning sker bör emellertid hänsyn härtill
tas i samband med arvsbeskattningen. En avskattning innebär i princip
detsamma som att elen avlidne sålt fastigheten och att medel efter skatt blivit
förem{tl för arvsbeskattning. Om avskattning sker bör därför arvsbeskattning
i efterhand kunna nedsiittas. SBEF får diirför föreslå att lagen om arvskatt
och gåvoskatt kompletteras med en bestämmelse av innebörd att arvskatt
skall kunna nedsättas genom t. ex. ansökningsförfarande hos länsstyrelsen
om avskattning enligt de föreslagna bestämmelserna i kommunalskattclagen
skett.
Några av liinsstyrelsema samt Lantbrukarnas ska11edelegation har synpunkter på lagtextens avfattning.

Länsstyrelsl'n i Jiimtlands län:
Beredningen föresli1r bl. a. att avskattning i vissa fall skall fö ske av
fastighet ~om utgjort omsiittningstillgång i en avlidens rörelse. På s. 544 i
betiinkanclet sägs att arvtagarna i samband med arvskifte bör ges möjlighet
<1tt avskatta lagret av fastigheter till marknadsvärde dock lägst arvlatarens
anskaffningsviirde. I den föreslagna lagtexten. punkt 4 andra stycket av
anvisningarna till '27 *KL. omnämns endast marknadsvärdet. Marknadsvärdet torde med stöd av bestiimmelserna i 9 ~ KL mestadels komma att
beri"iknas med ledning av 1.33 gånger taxeringsvärdet uppräknat med hänsyn
till fiiriindringarna i prisindcx från senaste allmänna fastighetstaxeringen till
tidpunkten för förviirvet. Erfarenhetsmässigt ger en sådan beriikning av
marknadsvärdet ofta ett liigre viirde iin både vad fastigheten skulle betinga i
pris vid en försäljning och dess anskaffningsvärde. i synnerhet om fastigheten
är nyanskaffad eller nyuppförd. Avskattningcn är frivillig och det finns
därför ingen anledning att utan tillgång till ett faktiskt saluvärde basera
avskattningen pä ett beriiknat värde som understiger anskaffningsviirdet.
Lagtexten bör iindras sii att avskattning skall ske utifrän det högsta av
marknaclsvärdet och arvlåtarens anskaffningsviirde.
Samma piipckande görs av liinsstyrelsema i Stockholms och Örebro län.
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Länss(rrelsen i Uppsala län:
Den av beredningen föreslagna avskattningsregcln bör förtydligas. Länsstyrelsen åsyftar den i anvisningarna till 27 § KL punkt 4, andra stycket
angivna "skattemässiga restvärde'' sammanställd med den i anvisningarna
till 41 KL, punkt 3, tredje stycket intagna definitionen av beräknade
skattemässiga restvärden. Om arvlåtaren inte åtnjutit några värdeminskningsavdrag men väl verkställt nedskrivning på fastigheten skulle med den
utformning regeln fött den dolda reserven kunna undgå beskattning. Detta
torde ej ha varit beredningens mening.

*

Lantbrukarnas skat1edclegation:
Vid utformningen av avskattningsregeln i anvisningspunkt 4 andra stycket
till 27 ~ KL synes beredningen ha utgått från att marknadsvärdct överstiger
fastighetens skattemässiga restviirde. För att även tiicka in den motsatta
situationen bör regeln omformuleras så att som intäkt av rörelse upptas
fastighetens marknadsviirde och som kostnad dess skattemässiga restvärde
vid tidpunkten för förvärvet.
I författningsförslaget anvisningspunkt 4 sista stycket till 27 KL avses
. uppenbarligen både arvskiftes- och bodclningssituationcn varför "eller
bodelning" bör tilliiggas i första meningen.

*

Förslaget om undantag från bestämmelserna för en- och tvåfamiljsfastighet som tjiinat som bostad åt arvlåtaren och på vilken denna vid dödsfallet
varit mantalsskriven i minst fem <'1r godtas i allmiinhet. Liinsstyrel.w:n i
Södermanlands län anser dock att den 10-åriga mantalsskrivningsperiod som
i övrigt föreslagits betriiffande bostadsfastigheter bör gälla även i detta
fall.
Lambrukarnas skatledelegation förordar liberalare bestämmelser för
bostadsfastigheter:
I anvisningspunkt 4 till 27 ~ KL föreslås att en- och tvåfamiljsfastight:t inte
längre skall utgöra omsättningstillgång i det fall byggmästaren vid dödsfallet
har ägt och varit mantalsskriven på fastigheten i fem år. Regeln är tilltalande
men det får dock anses olyckligt. att avgörande för om fastigheten skall vara
omsättningstillgång eller ej är huruvida byggmiistaren avlider före eller efter
viss tidpunkt. Dessutom medför regeln att en fastighet kan vara omsiittningstillgilng endast till en del. Så kan bli fallet då byggmästares efterlevande make
genom bodelning förvärvar den avlidnes andel av tidigare gemensamt ägd
villafastighet (lager) och byggmästaren vid dödsfallet iigt sin hiilft och varit
mantalsskriven på fastigheten i fem ar. I stället bör regeln formuleras så att
om säväl den ävlidne som förvärvaren vid dödsfallet var mantalsskrivna pil
fastigheten så byter fastigheten karaktiir då femårsperioden går ut.
2.5 Tomtrörelse (11.9)

2.5.l Nedskrivning m' tomtlager
Förslaget att nedskrivning av lager av mark i tomtrörelse skall få ske utan
särskild utredning med 15 c;,r. av summan av anskaffningsvärdet av mark och
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nedlagda kostnader för exploatering kommenteras av elva av rcmissinstanserna. Det godtas helt av länsstyrelsen i Blekinge /iin. Liinsstyrdsema i
Ösragiitlands. Örebro, Viis1111a11la11ds och Norrbottens län tillstyrker gent>
n:ll nedskrivning men förordar att nedskrivningsrätten begriinsas till 111 r:;;.
Ui11ssryre/se11 i Äh·sborgs lä11 tillstyrker förslaget endast st1vitt avser s. k.
kvalificerad tomtrörelse:
Beredningen förcslitr en generell nedskrivning med 15 0l· pa fastigheter
som utgör lagertillg<lng i tomtrörelse.
Dit friiga är om s. k. kvalificerad tomtrörelse iir m<ilinriktningen med
verksamheten uppenbar. Detta kan antas ha medfört att exploateringskostnader etc. redan friin början behandlats på ett bokföringsmiissigt korrekt
sätt. Viss likhet föreligger därför med posten pågående arbete i byggnadsrörelse. Vid sådant förhållande är det därför enligt länsstyrelsens uppfattning
rimligt att medge generell ned~krivning.
Även om det är farligt att generalisera torde förhällandena vid sä kallad
okvalificerad tomtrörelse vara annorlunda. Hiir kan det exempelvis handla
om markägare som försäljer tomter i expanderande tätorters randomräden.
Kostnader för exploatering torde knappast förekomma i n[1gon nämnvärd
omfattning. Vidare torde avdrag hiirför redan ha yrkats och medgivits vid
taxeringen. I sistniimnda och liknande fall torde det inte föreligga nägra
förlustrisker. I lär är det diirför enligt länsstyrelsens uppfattning inte
motiverat med generell nedskrivningsrätt. Om förslaget genomförs bör
begreppet nedskrivning definieras. Fri1gan giiller inte endast den synliga
nedskrivning som gjorts vid bokslutet. Häri torde jämväl böra inräknas del av
exploaterings- och räntekostnader som under tidigare år omkostnadsbokförts.
Även Lanthrukamas skattedelegation tillstyrker en generell nedskrivningsmöjlighet med 15 <:'i: i s. k. kvalificerad tomtrörelse.
Förslaget avstyrks av länsstyrelserna i Stockholms, Giil'lehorgs och
Västernorrlands län som anser att det inte föreligger sådana risker för
förluster på tomtmarkslager, som kan motivera rätt till generell nedskrivning.
Lä•1sstyrelse11 i Jämtlands län, som delar dessa synpunkter. anser
emellertid att förslaget kan godtas med avseende pa nedlagda exploateringskostnader.
BNV vänder sig mot kravet på dubbel bokföring:
Vad giiller beskattning av tomtrörelse har beredningen föreslagit bl. a. att
nedskrivning av lager av mark far ske utan särskild utredning med I."i ':·i· av
summan av anskaffningsvärdet av mark och nedlagda kostnader för
exploatering. Rätt till avdrag för sådan necbkrivning skall enligt författningsförslaget föreligga "endast om den skattskyldige haft ordnad bokföring. som
avslutas med rcsultatriikning och balansriikning. och en motsvarande
nedskrivning skett i bokföringen". Av motiven framgar att beredningen med
"ordnad bokföring" avser dubbel bokföring.
Med anledning av vad beredningen sålunda föreslagit vill nämnden
framhalla att bokföringslagen ej ställer krav på dubbel bokföring. Likas{1
giillcr att enskild näringsidkare som driver sin verksamhet utan biträde av
flera iin tvt1 årsanställda personer och i vars rörelse ·den ;\rliga bruttoomsiittningssumman understiger 200 000 kronor ej behöver uppriitta ärsbl.lkslut.
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Åtskilliga tnmtriirc:lser torct.: heriiras av denna inskriinkning i bokfiiringsskyldighctens omfattning. '.'Jiimnden finner det principiellt oliimpligt att via
skattclagstiftningen ~tliigga niiringsidkarc hokföringsskyldighet av en omfattning som de enligt bokföringslagcn uttryckligen är befriade ifrån.

2.5.2 A.roföri11g

111·

ncdskrirna /le/opp

Inga principiella inviindningar riktas mot beredningens förslag all lagerfastighet i s. k. okvalificerad tomtrörelse skall för all framtid behi1lla
karaktiiren av omsiittningstillgi1ng om nedskrivning en g[mg företagits pi1
tomten i fdga. RSV och lä11s.1·1rl"<'lsc11 i Hfrking<' liin

p~1pekar

dock att regeln

torde fordra utbyggda kontrollmiijligheter.

RSV:
Beredningen föreslår (punkt::!. sjätte stycket av anvisningarna till 27 *KL)
att avyttring av byggnadstomt skall rörelsebeskattas, oberoende av den
tiofll"iga k>trenstid som giiller bctriiffande s. k. icke kvalificerad tomtriirelsc.
"'om den skattskyldige under innchavstiden i1tnjutit avdrag för nedskrivning
av fastigheten i friiga ...
RSV. som materiellt sett inte har något att erinra mot förslaget. vill
emellertid framhålla de kontnillsvårigheter som det för med sig. Den
skattskyldige är ju inte skyldig att bevara sina rtikenskaper längre än tio år om
han iir bokföringsskyldig och sjiilvdeklarationerna bevaras normalt bara sex
år. För att bcskattningsmyndighetcrna skall kunna bemiistra kontrollsdrighetcrna m{1stc man diirför införa ett system med registrering av fastigheter
beträffande \'ilka avdrag för nedskrivning gjorts i icke kvalificerad tomtrörelse. Registreringen 111{1ste bevaras s{1 liingc den skattskyldige som Mnjutit
nedskrivningsavdragct iigcr ifri'1g:avaranck fastighet.

S1·aiges admkarsamfi111d ifriigasiitter om en möjlighet till avskattning inte
bör införas som komplenlL·nt:
I anslutning till beredningens under denna rubrik framlagda överviiganden
vill samfundet endast ifr~tgasiitta om inte möjlighet hör införas att avskatta
omsiittningsfastigheter i tomtriirelse vid utg{1ngen av elen tioiiriga karensperioden. t. ex. pt1 det siittet att gjorda nedskrivningar t1tcrförs till beska Ilning.
Vidare gäller samfundets i föregtiende avsnitt gjorda uttalande om beskattningens effektivitet och likformighet iiven för tomtrörclsefallet.

Lmahrukamas skat1cdclcgatio11 anför:
Delegationen har sig inte bekant huruvida det framlagda förslaget grundas
p<'i ni"igot konkret fall. Delegationen kan sdrligen förestiilla sig att den
beskrivna situationen kan föreligga eftersom det knappast liir vara möjligt att
siilja s<i m~inga tomter som femton utan att hyggnadsplan föreligger. I och
med detta liir man kunna inleda J0-[1rig avskattningsperiod enbart genom att
tömma planen med konsekvens all elen dolda reserven blir framtagen till
beskattning. Skulle det i n{1got avseende brista i delegationens resonemang
vill delegationen dock framföra som sin uppfattning att en lagiinclring iir
erforderlig. Sjiilvfallet bör ingen kunna etablera en lagerreserv utan all
densamma n~ignn girng skall [1tcrföras till beskattning.
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Ddegationen framför i övrigt elen uppfattningen att hegrcppet okvalificerad tomtrörelse borde kunna utmönstras ur lagstiftningen:
Fiire 196 7 tirs markvinstbcskattningsrcform tillhörde frågorna kring
beskattning av s. k. jordstyckningsrörelsc ett stiindigt Mcrkommande
bekymmer för vt1ra beskattningsmyndigheter och domstolar. I sam hand med
införandet av den eviga realisationsvinstbeskattningen reformerades även
beskattningen av jordstyckningsriirelse eller. som den diireftcr beniimns,
tomtrörelse. Lagstiftaren gjorde diirvid åtskillnad mellan kvalificerad
tomtri\relse och icke kvalificerad tomtrörelse. Rekvisiten för tomtrörelse
finns intagna i anv. till 27
KL p 2. Första stycket handlar om de
kvalificerade fallen och 2-7 styckena om de icke kvalificerade fallen.
Reglerna rörande okvalificerad tomtriirebe är generösa såtillvida, att de
aktualiseras först efter en tiimligen omfattande aktivitet - 15 tomtförsäljningar under tio år. Å andra sidan är reglerna ytterst snåriga foimst p{1 grund
av att lag~tiftarcn velat förchygga varje tänkbar möjlighet till skatteflyktsMgiird. De har i vissa fall ocksii komplicerats av billighetsskäl. Som exempel
hiirp{1 kan nämnas ckn tidigare omtalade 10-{irskarensen.
Man kunde redan 1967 fråga sig om det fanns anledning att vidhålla kravet
pa hL'skattning i inkomstslaget rörelse i det fall en rantbrukare sälde tomter
fran en fastighet. som huvudsakligen var förviirvad för jordbruksändamål.
Det enda egentliga motivet härför var att realisationsvinst enligt dåvarande
regler skulle heskattas till endast 75 procent i det fall den avyttrade
fastigheten innehafts mer iin två år. Visserligen fick övergång till tomtrörelse
den ytterligare effrkten att uppräkning av ingångsviirdet inte liingre skulle
ske. Betydelsen härav var emellertid sa marginell. att den av såviil den
skattskyldige som det allmänna kunde betraktas som försumbar.
Numera g:iller att hela den uppkomna realisationsvinsten :ir skattepliktig
oavsett innehavstiden. Vid sadant förhftllande är det enligt delegationens
mening överflödigt att tynga viir skattclagstiftning med siirregler för icke
kvalificerad tomtrörelse.
Det kan m;\h:inda sägas, att bestämmelserna i 2-7 styckena inte vällat
n:\gra m'imnviirda tilliimpningssvårigheter. Detta påstäende är emellertid
endast skenbart sant. Bestiimmelserna har aktualiserats endast i begränsad
omfattning eftersom fallen av okvalificerad tomtrörelse på grund av
konjunkturskäl och andra skäl varit fä efter 1967. Det är säledes inte
lagreglernas utformning som är orsak till att de fungerat väl utan det
förh{11landet. att de inte aktualiserats. Vid en närmare analys liir ingen kunna
bestrida att de är ytterst svårtillfönpliga.
I den allm:-inna debatten efterlyses ofta krav på förenklade beskattningsregler. Detta krav iir sdrt att tillgodose i ett högskattesystem. Delegationen
anser sig dock hiir ha pekat pi1 ett område, diir en förenkling liitt giir att
genomföra.
Delegationen förölår. att bestiimmclserna i 2-7 styckena i p 2 av anv till
27 ~ KL för utgt1. För det fall någon, som vid ikraftträdandet driver
okvalificerad tomtrörelse, önskar kvarsti'1 hiirvid biir detta dock vara möjligt.
Siirskild föreskrift h:irom biir intagas i övergångsbestämmelserna.

*

· 2.6 llandd med värdepapper ( J1.11 I
Den allmänna uppläggningen av förslaget om regler för handel med
viirdepapper kritiseras av liinsstyrclscn i Malmöhus län:
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Reredningcn pi1pekar att det torde vara ··ytterst sällsynt" att enskild
person som inte är fondkommissioniir anses i beskattningshiinseende driva
handel med viirdepapper. Eventuell vinst i verksamheten beskattas diirför
.. praktiskt taget alltid'" enligt realisationsvinstreglerna. Det hänvisas till att
'"svårigheterna att göra gränsdragningen mot förvaltning'" (sid. 320) skulle
vara en sannolik orsak till obenägenheten att hänföra enskild persons
värdepappershandel till förviirvskällan rörelse. Niir det gäller aktiebolag som
"'bildats för att bedriva handel med viirdepapper" pastås risken för
sammanblandning med förvaltning vara mindre. Jämförelsen synes något
oklar. Det mi\stc iiven för ett aktiebolag vara de omständigheter under vilka
köp och försiiljningar av värdepapper sker som avgör om rörelse enligt
kommunalskattclagen föreligger - inte en p{1sttidd avsikt enligt exempelvis
bolagsordning eller dylikt.
Bakgrunden till att rcgeringsriitten i ·endast ett känt fall hänfört enskild
persons aktieaffärer till rörelse kan hänga samman med att fd1gan prövats i sii
fä fall. Enligt liinsstyrelsens erfarenhet bedrives i fler fall iin beredningen
antyder enskilda personers värdepappersaffärer under st1dana former att fog
finns för hävdande att riirelseht"skattning hör förekomma. I ett betänkande
av fondhörsutredningen (SOU 1976:.54) konstaterades att antalet aktiebolag
som köper och säljer aktier har ökat under senare år. Sådana bolag har ofta
1{1gt aktiekapital men kan likväl redovisa miljonomsiittningar. Det kan
förekomma att en enskild person äger aktierna i flera sådana bolag och
dessutom sjiilv köper och siiljt"r värdepapper i stor omfattning. Beredningen
har iignat stor möda åt att i lagtext och anvisningar fastställa den s. k.
hyggm~istarsmittan och att reglera om och niir handel med fastigheter
föreligger. Det bör utredas om inte någon liknande reglering är pilkallad p{1
området viirdepappcrshandcl.
HFN efterlyser en entydig definition av begreppet viirdepappcr:
AFN har i sak inte n{igra kommentarer till beredningens förslag. Ett
påpekande hdr. definition av begreppet värdepapper vill nämnden däremot
gärna göra. P{1 sidan 549 i hetiinkandet talas om att "underskott i
1·är1Jcpappersrörelsen. som uppkommit genom förluster eller nedskrivning
av värdet av aktier, kan kvittas mot vinster i. annan förvärvskälla". Med
värdepapper hör förstas vad som anges i lagen betriiffandc Stockholms
fondhör~. I lagförslag görs följande uppräkning. nämligen aktier och andra
dclaktighetsbevis i aktiebolag. obligationer. förlagsbevis och liknande
skuldebrev samt andelar i aktiefonder. UFN ser det som angeläget att en
entydig definition av begreppet värdepapper används i en framtida
proposition.
Förslaget att lag<"r av värdepapper i yrkesmiissig handel med värdepapper.
som bedrivs av annan iin bank. försiikringsförctag och fondkommissionär.
inte skall fä skrivas ned till lägre belopp iin anskaffningsvärdet eller verkliga
värdet pi1 balansdagen. godtas överlag av de remissinstanser som yttrat sig i
frägan. B1111kinspektio11c11 anför för sin del:
Inspcktiont"n delar bt"redningens uppfattning att det i och för sig kan sättas
i fr(iga om handel med viirdepapper. som drivs av annan iin fonclkommissioniir c. cl .. skall anses utgöra rörelse i egentlig mening. Denna verksamhet
har onekligen, som beredningen framhiiller. mycket speciell karaktär genom
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att transaktionerna normalt sker för den skattskyldiges egen riikning. Mot
den bakgrunden synes det angeliiget att utrymmet fiir lagernedskrivning i
värdepappershandel begränsas på siitt beredningen förordar. Lagret bör
även enligt inspektionens uppfattning stilunda, för att bl. a. bcgriinsa
möjligheten att kvitta underskott i viirdepappersrörclsen mot i.iverskott i
annan verksamhet. inte få skrivas ned till liigre belopp iin anskaffningsviirdet
eller verkliga viirdet pa balansdagen.
Beredningen förordar att denna bcgriinsningsregel inte skall tilltimpas pil
bankers. försäkringsföretags och fondkommissioniirers värdepappersinnehav. Undantag bör enligt beredningen också göras för viirdepapper som
innehas av dotterbolag till investrnentföretag. Beredningen anser att
övervägande skäl talar för att nuvarande praxis. som tillåter en nedskrivning
med högst 40 (;,;;av rnarknadsvärdet på balansdagen. bibehålls för fondkommissioniirer. banker och försäkringsförctag. Inspektionen delar beredningens uppfattning. Vad beredningen anser bör gälla för dotterbolag till
investmentföretag har däremot icke uttryckligen angivits i betiinkandet.
Enligt beredningens egen uppfattning torde en nedskrivning med 40 c;;,
innebära att avdrag medges vid taxeringen något utöver vad som iir motiverat
med hänsyn till förlustriskerna. Sådan extra konsolidering iir enligt
inspektionen motiverad, niir det gäller fondkommissioniirer, banker och
försäkringsbolag på grund av dessa företags speciella karaktiir. vilket kommit
till uttryck i att deras verksamhet reglerats i lag och star under tillsyn av
offentlig myndighet. Sådana allmänna skäl föreligger diiremot inte hctriiffande dotterbolag till investmcntforetag. \>ted anledning härav kunde det te
sig riktigan: att låta dessa företag omfattas av elen begränsade ncdskrivningsmöjlighct som huvudregeln innebär. Vissa klart avgriinsade företag.
nämligen dotterbolag till börsnoterade investmentföretag anser emellertid
inspektionen böra komma i fttnjutande av en något större nedskrivningsmöjlighet. För de börsnoterade investmentföretagen giiller nämligen att de
beträffande redovisningsstandard m. m. står under viss tillsyn av börsstyrelsen. Vidare spelar sådana företag en siirskild roll som förmedlare av
riskvilligt kapital i större skala till näringslivet. Inspektionen anser för s:klana
dotterbolag en nedskrivning med 20-30 (:;. kunna vara liimplig.
När det gäller förslaget att till viirdcpappersrörelse hiinförlig lageraktie.
som crh{1lles genom arv m. m .. skall utgöra omsättningstillgång iiven i
arvtagarens hand utan möjlighet till avskattning är synpunkterna flera.
Förslaget avstyrks av RSV samt liinsstvrefsen i Stockholms liin som föreslår
regler om obligatorisk avskattning.

RSV:
RSV avstyrker emellertid förslaget i dess nuvarande utformning. Beredningen har inte föreslagit att det skall· kunna ske någon avskattning i fr[1ga om
ärvda aktier. Detta innebär att aktierna kommer att förbli omsättningstillgång i arvtagarens (testamentstagarens) hand tills han avyttrar dem. RSV
anser att en sadan ordning kommer att medföra avseviirda tilliirnpnings- och
kontrollsvårigheter och öppna möjlighet för avsiktliga eller oavsiktliga
fclredovisningar från de skattskyldigas sida.
Man kan tiinka sig fallet att arvtagaren - som inte drin.:r handel med
viirdepapper - äger aktier i ett visst bolag och att han sedan iirvcr aktier i
samma bolag vilka utgjort omsiittningstillg<lng i arvlt1tarcns rörelse. De iirvda
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aktierna blir då omsättningstillgtmg iiven hos arvtagaren. Om det efter
anfallet blir fondemission. nyemission eller en kombinerad emission i det
aktuella aktiebolaget uppstår genast svårigheter att reda ut vilka av de
emitterade aktierna som iir omsättningstillgängar. Genomförs flera emissioner i bolaget kan det bli i det närmaste omöjligt att göra nämnda utredning.
Det blir också svårt för bcskattningsmyndigheterna att kontrollera avyttringar av aktier som utgör omsättningstillgång hos arvtagaren - i synnerhet om
avyttringen sker myckd lång tid efter arvfallet.
För att tillämpnings- och kontrollsvårigheterna skall undvikas föresl[ir
RSY att aktier som utgör omsättningstillgång i av arvlåtaren bedriven handel
med värdepapper obligatoriskt skall avskattas vid arvfallet genom att
mellanskillnaden mellan aktiernas skattemässiga restviirde och marknadsviirdet tas upp som intäkt av rörelse. Arvtagaren (testamentstagaren) ri\r
därefter marknadsvärdet som sitt anskaffningsvärde. Den obligatoriska
, avskattningen bör gälla iivcn beträffande arvtagare som driver handel med
viirdepapper eftersom ovan berörda tillämpnings- och kontrollsvfirigheter
ocksa kan uppkomma i fråga om st1dan arvtagare.

Liimstyrelsen i Stockholms län:
Beredningens förslag att aktier som erhällits genom arv eller testamente
efter någon som drivit handel med värdepapper skall anses utgöra
omsättningstillgång även i arvtagarens hand skulle enligt liinsstyrelsens
mening leda till betydande tillämpnings- och kontrollproblem. Länsstyrdsen
vill peka på de svårigheter som kan uppstå med att hålla isär dessa aktier frän
den skattskyldigcs övriga aktier i samma bolag sedan ett antal emissioner av
olika slag genomförts. Den dolda reserven bör dock inte förbli obeskattad.
Länsstyrelsen föreslt1r diirför att det. pa samma siitt som i fri\ga om
fastigheter, skall ske en obligatorisk avskattning. Möjlighet till anst[md med
inbetalning av skatten bör finnas.
Regler om obligatorisk avskattning i vissa fall förordas också av
liinsstyrelsema i Kristianstads och Kopparbergs län.

Uinsstyrclsen i Kristianstads län:
I likhet med vad som föreslagits om fastigheter, som utgjort lager i avliden
byggmilstares rörelse, föreslår länsstyrelsen, att om skattskyldig genom arv.
testamente eller bodelning i anledning av andra makens död förvärvar aktie.
andel eller annat värdepapper, som utgjort omsiittningstillgång i den avlidnes
rörelse. avskattning skall ske av aktierna etc. i samband med arvskiftet.
såvida inte den skattskyldige själv vid tidpunkten för förvärvet driver handel
med värdepapper eller övertar den avlidncs rörelse.

Liinsstyrelsen i Kopparbergs län:
De problem som uppstar med Mertagande av tidigare lämnade skattekrediter i samband med dödsfall torde i mtinga fall bero på att den skattskyldige
under m[mga år före dödsfallet upphört med egentlig verksamhet i
förvärvskällan. Egendomen utgör lagertillg:"'rng i en för övrigt vilande
verksamhet. Regler bör därför införas om en tvangsvis avskattning av
tidigare bildade reserver därest egentlig verksamhet i förviirvskiillan ej
förekommit under ett antal f1r. Den tidsgriins som därvid faststiills.
förslagsvis fem år, bör i sådant fall vid dödsfall för arvtagarens del anses
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konsumerad till den del arvl{1tarens \Trksamhet i förviirvskiillan varit
vilande.
Syftet med bildande av reserver måste anses vara att underlätta
verksamheten för ett i gäng varande företag. Diin:st den verksamhet som
möjliggjort uppbyggandet av reserverna i n:alitetcn nedlagts torde det
allmänna kunna framställa beriittigat ansprak att fitertaga den tidigare
liimnade skattekrediten. Mot denna bakgrund synes det motiverat att en
tidsgriins införes där tdngsvis avskattning senast biir ske.

Sl'eriges ad1•okatsamf1111d och Lantbrukamas skat1cdelcga1ion. som
princip iir positiva till beredningens fiirslag. anser att en möjlighet till frivillig
avskattning bör införas.

Uins.1·(vrclscn i Jiimtlands liin som tillstyrker förslaget piipekar att
betydande kontrollproblem kan uppstii om lirng tid förflyter mellan förviirv
och avyttring av iirvd aktie.

2. 7 Vissa frågor angående rätt beskattningsår !11.13)
Bland myndigheterna med uppgifter inom skatteomr{tdet har beredningens förslag om riittelse av felaktiga periodiseringar av tillg;ingar och skulder
ftitt ett övcrviigande positivt mottagande eller liimnats utan erinran.
Avstyrkande yttranden har dock liimnats av ka11111wrrii11ema i S1ocklzolm och

Göteborg och av lii11s.1·t_1·rclse11 i Ma/111iih11.1· liin. Nitgra av myndigheterna.
bland dem RSV, föreslii.r vissa iindringar i beredningens förslag eller förordar
ytterligare överväganden i vissa hiinseendcn. Av de öniga remissinstanserna
tar endast ett begränsat antal upp förslaget. Avstyrkande yttranden har
liimnats av Lambrukamas skaHecfrlegmion. Niiringslil'ns ska11edl'll'gmiu11.
S1·enska försiikringsholags rik.1fi.irhullll och S1·rnskc1 sparbc111ksfi'ire11i11grn.
Sl'eriges cufrokmsamfi111d stiiller sig i huvll(bak rlL'gativt.

RSV:
Även enligt RSV:s uppfattning finns anledning att söka komma till riitta
med siklana materiellt sett stötande effekter som bnedningen p~tpekar. RSV
eldar ocksi1 beredningens uppfattning att förslaget har p:'ttagliga kontrollmiissiga fördelar genom att kontrollen bL'triiffande halanspnstcrna kan
inriktas på det senaste bokslutet.
RSV finner emellertid att beredningens förslag iir svitrgripbart. Konsekvenserna av förslaget - bl. a. de åtgiirder frirn olika skal!skyldigas sida som
det kan orsaka - iir svtira att hediima . .Även för taxeringsniimndnnas nd1
taxeringsintendenternas arbetsformer skulle fiirslagct fo följder. RSV anser
inte att problemet behandlats i sitt fullstiindiga sammanhang. Liksom i fr(1ga
om det förq:dende avsnittet om iinclring av bokslut finns ett flertal fr:'igor att
beakta pt1 omddet. Behovet av en enhetlig behandling ifrttga 0111 inkomstheskattningcn och merviirdebeskattningen hör i stiirsta utstriickning hiir
tillgodoses. RSV anser vidare att ett ställningstagande till hL'redningens
förslag biir föreg~ls av en närmare analys av dels de fiiret;1gsekono111iska
principerna fiir bokslutsarhetet och dels innebörden av eftertaxeringsbestämmelserna och regeln i I05 ~ taxeringslagen. Hiirtill kommer att man
miiste beakta de konsekvenser förslaget kan fa i bcvishiinseL'nde med hiinsvn
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till nu g~illancle regler om ticlsgriinscrna för förvaring av deklarationer och
bokföringsmatcrial.
RSV kan dock tillstyrka att bestiimmclserna om riitt heskattningsfir i 41
KL kompletteras s{1 att cHirav - i likhet med vad som giillcr garantiförpliktelser- ullryckligcn framg:{tr att vissa ytterligare klart bestiimda reserveringsposter i sin helhet skall i1tcrföras till beskattning varje niistföljande
beskattnings<i.r. En sådan reglering bör omfatta sådana poster som osäkra
fordringar och kursförlustrisker samt andra poster som enligt god bokfriringssed i sin helhet skall omprövas varje <fr. lkstiimmelsen mi1ste med
hiinsyn till dtertaxeringsrcglerna vara klar och entydig. Beredningens
förslag uppfyller inte det kravet.
1 fri\ga om de balansposter som inte kan eller bör omfattas av en sf1dan
reglering i 41 *KL tilerstår att tillämpa reglerna om eftertaxering. Detta för
med sig att taxcringsintenclenten kan behii\'a hålla sin talan öppen
bctriiffandc flera beskattningst1r. Den olägenheten för accepteras. Problemet
iir emellertid att den skattskyldigcs inviindning om riitt beskattnings{1r kan
komma att framstiillas pt1 s{1dant siitt att taxeringsintendenten for sviirt att
giira inviindningar. RSV anser att det av flera skäl. bl. a. att rörlustutjiimningsrcglcrna nu för vissa skattskyldiga utstriickts till en tioårsperiod. borde
överviigas att i motsvarande m{m utstriicka cftertaxcringsfristen for vissa
klart avgriinsadc fall. En s{tdan lösning - som dock förutsiitter siirskild
utredning. varvid iiven fr{1gan om bevarandet av självdeklarationer miiste
beaktas - skulle enligt RSV:s mening vara <itt föredra framför ett
genomförande av beredningens förslag i dess helhet. Om beredningens
förslag iindå genomförs fordras en tydligare och utförligare lag.reglering som
till stor del bör ske genom ändringar i taxering.slagen.
Sammanfattningsvis tillsty1'ker RSV att frägan om riitt bcskattningsär
regleras uttryckligt i fnlga om vissa klart angivna balansposter men att man i
övrigt far lita sig till eftertaxeringsinstitutet som dock kan behöva utvidgas.

*

Ka111111arrc'itte11 i Stockholm:
Fiirslagct i detta avsnitt innebär för vissa fall viiscntliga avsteg frän
principen om riitt beskattningsi'1r. Dess genomt'i.'irandc skulle iiven medföra
att eftertaxcringsinstitutct. i den mån det verkar till den skattskyldiges fördel
genom sin bcgriinsade räckvidd. skulle komma att förlora sin betydelse i de
situationer som förslaget avser. Beredningen har inte heller bi:rört konsekvensen av förslaget vad gäller skattetilliigg och skattebrott.
Kammarrätten hyser principiella betänkligheter inför förslaget även om
syftet med detsamma iir att förhindra ett i och för sig oriktigt skatte bortfall.
SkattelagstiftningL'n bygger p[1 regler om riitt beskattningsår. och om en
inkomst undgt1r beskattning vid den ordinarie taxeringen för man finna sig i
detta. Beror det intrilffade pä siidana omständigheter som möjliggör
eftertaxering. far det institutet tillgripas. Är anledningen iiter den att
taxcringsmyndigheterna inte medhunnit en granskning som kunnat föranleda höjd taxering eller {1tminstone ett reservationsvis framlagt yrkande om
s{1dan. får det allmiinna ta konsekvenserna hiirav. Giiller tvisten till vilket
bcskattnings<h en inkomst riittcligcn ;ir att hänföra. och befinns detta vara ett
annat iin det som tiicks av yrkande fdm det fiskalas företrädande för
skattebortfallct accepteras.
Kammarriitten fintK~r sig: med hänsyn till samtliga ovan avgivna omstiindighctt·r inte böra tillstyrka att förslaget genomförs. Det bör i varje fall inte
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godtas utan ytterligare utredning om dess konsekvenser
skattetillägg, skattebrott och eftertaxering.

fraga om

Kammarrätten i Göteborg:
Beredningens förslag i denna del bygger bl. a. på den företagsekonomiskt
viktiga principen att avsättningar i ett bokslut. t. ex. till garantifonder, skall
återföras till beskattning i nästa bokslut.
I och för sig kan beredningens förslag förefalla materiellt riktigt. eftersom
det avser att förhindra skattebortfall. Man måste emellertid betänka att
förslaget i själva verket innebär ett nytt extraordinärt rättelseinstitut till det
allmiinnas förfogande. Det sträcker sig uppenbarligen längre än eftertaxeringsinstitutet. Likväl har beredningen inte närmare analyserat verkningarna
av sitt förslag i relation till reglerna om eftertaxering. I praxis har man varit
mycket restriktiv i fråga om beskattningsåtgiirder som har inneburit förtäckt
eftertaxering. Det synes kammarrätten betänkligt att införa regler som öppet
siktar till eftertaxering utanför det institutets ram. Ytterligare utredning
behövs så att man kan samstämma nya regler med föreskrifterna om
eftertaxering.
Länsstyrelsen i Malmöhus län:
Beredningen ägnar stor uppmärksamhet åt rättsfallet RÅ 1967 Fi 1975.
Utgången får exemplifiera vad beredningen anser vara ··materiellt sett
stötande resultat" till följd av nuvarande beskattningsregler. Här måste
emellertid erinras om den lagstiftning som skedde under l 973 som ett resultat
av företagsskatteberedningens promemoria Os Fi 1973:1. Därvid infördes
följande passus i anvisningspunkt I till 41 KL: "Som viirde av ingående
lager, fordringar och skulder skall därvid upptagas värdet av närmast
föregående beskattningsårs utgående lager. fordringar och skulder". Departementsehefen uttalade i prop. 1973: I 19: "Regeln innebär samtidigt att den
som vid föregående års taxering inte deklarerat utgående fordringar och
lager, trots att sådana förelegat, inte heller kan få avdrag för motsvarande
ingående balansposter".
I det refererade rättsfallet ansågs arkitekten ha bedrivit rörelse. Vid
utgången av år 1963 redovisades uppenbarligen ingen fordran. När beloppet
lyftes år 1964 ansågs den skattskyldige trots detta böra få avdrag för ingående
kundfordran. Mot bakgrund av citerad lagstiftning och uttalande från
departementschcfen från 1973 kan med säkerhet antagas att utgången i
skattemålet skulle ha blivit annorlunda i dag.
Utgången i rättsfallet från 1967 utgör därför inget argument för de nu
föreslagna lagändringarna.
Beredningen understryker att förslaget uteslutande avser balansposter,
dock inte vilka som helst. Anläggningstillgångar undantages. Det är viktigt
att det av lagtexten klart framgår vilka balansposter den utvidgade
rättelsemöjligheten avser. Från denna synpunkt är uppräkningen i lagtexten
av tillgångar och skulder som slutar med "eller liknande tillgångar" resp.
"eller liknande skulder och reserveringar" inte godtagbar.
På sid. 561 konstruerar beredningen ett exempel. AB A uppbär år l likvid
10 000 kr. Beloppet redovisas dolt i balansräkningen under rubriken diverse
skulder. Under vilken post i bokföringslagens schema för balansräkning
denna rubrik inrangerats anges inte. Vid taxeringen för år 7 upptäcks
förfarandet. Beredningen uttalar att beloppet enligt förslaget skall tas till
beskattning för år 7. På sid. 620 säges att skattskyldig som inte redovisat

*

11 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 68. Bil. B

Prop. 1980/81:68

162

fordran som intäkt och inte heller tagit upp den till beskattning det :lr den
influtit inte kan med stöd av föreslagna bestämmelser taxeras för senare år iin
betalningsåret. Detsamma påstås gälla "om inbdalning bokförts som skuld
och skuldposten senare bokas om t. ex. mot eget kapital". Om den ordinarie
besvärstiden för ombokningsåret gått till ända skall eftertaxering tillgripas.
Antag att i det givna exemplet bokföring skett direkt på kapitalkontot i stället
för på ett ospecificerat skuldkonto. Då skall tydligen rättelse ej kunna ske.
Tiden för eftertaxering har dessutom gått ut. Avgörande för om rättelse skall
kunna ske blir uppenbarligen inte den materiella innebörden av felbokföringen utan snarare den slumpmässiga benämning bolaget [1satt en post som
rätteligen redan år I skulle ha krediterats ett intiiktskonto.
På sid. 560 anföres: "Vad gäller skuldsidan är förslaget tillämpligt på
leverantörsskulder och avsättningar för framtida kostnader av olika slag
(garantiutgifter, skadeståndsanspråk o. d.)". Det iir synnerligen tveksamt
om förslaget är tillämpligt på exemplet. Man kan knappast påstå att fråga är
om leverantörsskuld. Utbetalaren var inte leverantör. Avsättning för
framtida kostnader är det enligt förutsättningarna inte heller. Fraga
uppkommer dessutom om det kan påstås att avdrag erhållits för beloppet.
Snarare är det en felbokföring bestående i att motsvarande intiikt inte
redovisats. Posten har närmast karaktär av eget kapital.
Exemplet med fiktiva varuskulder på sid. 562 synes leda till minst sagt
underliga straffrättsliga konsekvenser. Har en företagare intagit falska
fakturor i sin bokföring för att erhålla skattekrediter och detta upptäckcs
under taxeringsarhetet torde han inte kunna undgå skattetillägg och - om
fråga är om större belopp~ anmälan till åklagare. Hade felet inte upptiickts
skulle skatt ha påförts med för lågt belopp. Om upptäckten göres först år 4
(varvid förutsättes att beloppet återförts år 2) inträder inga beskattningseffekter enligt förslaget. Antag att rörelsen år 2 visade förlust och nedlades vid
utgången av detta år. Den skattskyldige kan då ha gjort en definitiv
skattevinst motsvarande den skatt han undgick år 1 genom bokföring av
falska fakturor. Enligt beredningen synes så kunna ske t. o .m. utan
straffrättslig sanktion. Inträder ingen beskattningseffekt lär anmälan till
åklagare ej heller komma att göras. Beredningens förslag innebär att det blir
tillåtet att skaffa sig skattekrediter med påhittade varuskulder som underlag
under förutsättning att man lyckas undgå upptäckt till tidpunkt efter det att
återföring skett i räkenskaperna. Lyckas man inte med det sistnämnda
inträder omgående beskattningseffekt vartill kommer sanktioner i form av
skattetillägg och åtal.
Beredningens förslag har intagits som stycke 7 i punkt 1 av anvisningarna
till 41 §KL. Enligt länsstyrelsens uppfattning brister det i förutsättningarna
för beredningens motiveringar. I vissa fall synes lagtexten ej heller kunna
tillämpas på sätt beredningen avsett. De sanktionsrättsliga och straffrättsliga
konsekvenserna av förslaget har inte tillräckligt utretts. Länsstyrelsen anser
inte att förslaget kan läggas till grund för lagstiftning.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län anser att den föreslagna lagregleringen är
delvis onödig. Länsstyrelsen anför:
Genom beredningens förslag finnes bestämmelser om vid vilket taxeringsår en varufordran eller annan kundfordran skall påverka vinstberäkningen.
Görs inte detta torde fråga vara om en behörig eller obehörig nedskrivning av
densamma. Nedskrivning av en fordran - synlig eller osynlig - får anses
vara att jämställa med avsättning till en delcrederefond. Vid varje bokslut
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återföres denna till beskattning varvid en ny avsättning göres därest detta
anses erforderligt. Underlåtenhet att ta upp fordringar torde sålunda
betraktas som en nedskrivning som bestämts vid senaste bokslutet. Effekten
av en nedskrivning kvarstår sålunda till det år då fordran influtit. Ett tillägg
av varufordringar kan således med detta synsätt inte innebära någon form av
s. k. dold eftertaxering (jfr nuvarande praxis betr. avsättning till delcrederefond t. ex. RÅ 1949:50).
De två tillgångsposter som i övrigt nämnes i det föreslagna lagrummet är
varulager och pågående arbete. I kommunalskattelagen finnes detaljerade
bestämmelser hur varulagret skall värderas. Med beredningens förslag i
annat sammanhang torde detta också gälla pågående arbete. Om ifrågavarande poster skulle bli för lågt värderade beroende på synliga eller osynliga
nedskrivningar torde detta i sin helhet vara att hänföra till åtgärder vid sista
bokslutet. Rättelse av taxeringen bör göras i enlighet härmed.
Med hänsyn till vad länsstyrelsen anfört om tillgångsposterna torde det
kunna ifrågasättas om någon lagstiftning beträffande dessa är erforderlig.
Med den utformning som sista meningen av sjunde stycket av anv punkt 1 till
41 § KL fått i lagförslaget torde denna tvärtom kunna påverka taxeringsmyndigheternas arbete på ett negativt sätt.
Beträffande skuldposterna får länsstyrelsen anföra följande. Med den
nuvarande och föreslagna lagstiftningen beträffande kundfordringar bör
avsättning till i;lelcrederefond uttryckligen uteslutas bland de skuldreserveringar som kan ingå i lagrummet.

Lantbrukarnas skattedelegation:
Delegationen delar beredningens uppfattning att regler bör införas så att
materiellt sett stötande resultat inte uppkommer av formella skäl.
Emellertid måste gränsen mot eftertaxeringsinstitutet anges klarare.
Någon tveksamhet får inte råda om en uppdagad felaktighet skall korrigeras
genom eftertaxering (och därmed följande skattetillägg) eller genom det
föreslagna förfaringssättet. Under inga förhållanden får bägge systemen vara
tillämpliga på en och samma gång. I det sista av beredningens exempel på sid.
562 ifrågasätts dock om inte även eftertaxering formellt sett skulle kunna
tillgripas för att korrigera det begångna felet. Om så är fallet är det fråga om
en inte acceptabel konkurrenssi,tuation mellan de bägge rättsmedlen. I
avvaktan på en mer ingående analys avstyrker delegationen att beredningens
förslag i denna del genomförs. Vid denna analys bör även tidsfaktorn
beaktas. Det kan inte anses tillfredsställande att en felaktighet skall kunna
korrigeras helt oberoende av när den uppdagas.

Näringslivets skattedelegation:
Vi anser att de eftertaxeringsregler som nu finns i beskattningssystemet
efter senaste utvidgning ger fullt tillräckliga möjligheter att komma till rätta
med sådana fel som står kvar sedan tidigare år. Med utredningens förslag.
som inte tar hänsyn till den begränsning bakåt i tiden som eftcrtaxeringsreglerna innebär, skulle skillnader uppkomma mellan aktiebolag, för vilka
deklarationer som räkenskaper bevaras utan tidsbegränsning och för
enskilda skattskyldiga. Detta tycks utredningen över huvud taget inte ha
beaktat. Inte heller har den tagit närmare ställning till vilka straffrättsliga och
sanktionsrättsliga frågor som förslagets genomförande skulle ge upphov till.
Som förslaget är utformat skulle också felaktigheten kunna rättas till ett helt
annat beskattningsår än det till vilket den verkligen hör.
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Vi vill i och för sig inte bestrida att vissa poster i balansräkningen enligt god
redovisningssed bör bli föremål för särskild granskning varje bokslut. Vilka
poster dessa är bör emellertid anges i kommunalskattclagen och då med
användning av definitionerna i bokföringslagen.
Vi avstyrker att förslaget, som inte är tillräckligt utrett, läggs till grund för
lagstiftning.
Svenska försiikringsbolags riksförbund:
Enligt riksförbundets mening skulle förslaget i praktiken innebära en
utvidgning av eftcrtaxeringsrätten som i tiden blev obegränsad. Genom att
förslaget inte innehåller de för eftertaxeringsrätt stadgade tillämpningskriterierna skulle dess genomförande medföra en helt oacceptabel rättsosäkerhet inom hela taxeringsområdct. Härvid måste dessutom beaktas risken för
att skattemyndigheterna vid den ordinarie granskningen av deklarationerna
för ett visst taxeringsår skulle kunna ta lättare på granskningsuppgiften i
förlitan på att ett begånget fel - om det upptäcks först vid en deklarationsgranskning för ett senare taxeringsår - ändock skulle kunna rättas med stöd
av föreslagna regler.
Riksförbundet avstyrker förslaget och anser att cftertaxeringsinstitutet ger
tillräckliga möjligheter till r~ittclse.
Svenska sparbanksförcningen:
Förslaget strider inte bara mot grundläggande element inom skatterätten
utan även mot vedertagna·rättssäkerhetsprinciper. Begränsningen av förslaget till att endast avse vissa balansposter ger ingen garanti för att rimliga
r~ittssäkerhetskrav tillgodoses. Förslaget går enligt föreningens mening
alldeles för långt och bör absolut inte få leda till lagstiftning.
Sveriges adl'Okatsamfwzd:
Samfundet, som givetvis anser att materiellt riktiga taxeringar skall
eftersträvas och att alla försök till skattefusk skall stävjas, ifrågasätter
emellertid om den av beredningen föreslagna lagändringen kan anses
utformad på ett ur rättssäkerhctssynpunkt godtagbart sätt. Bestämmelsen,
som genombryter principerna för det nuvarande eftertaxeringsinstitutet, har
utformats alltför schahlonmässigt. Samfundet anser att en tidsobegränsad
omprövningsregel innebär alltför stor osäkerhet i redovisningen. Det synes
därför befogat att ange en tidsgräns för regelns tillämpning. Härvid bör
beaktas att, om så lång tid förflutit att den skattskyldige inte enligt vare sig
taxerings- eller bokföringslagarna haft att bevara · räkenskapsmaterial,
taxering enligt regeln i vart fall inte bör kunna göras.
I flera av de återgivna yttrandena framhålls att det av lagtexten klart bör
framgå vilka balansposter som den föreslagna rättelsemöjligheten avser.
Denna synpunkt framförs också av länsstyrelsen i Jämtlands liin, som i övrigt
tillstyrker beredningens förslag. AO, som anser att den föreslagna reformen
är angelägen, har däremot motsatt uppfattning i denna fråga:
Jag vill emellertid ifrågasätta om det är en liimplig metod att som.
föreslagits räkna upp de tillgångar och skulder som får beaktas. Enligt min
mening skulle det vara lämpligare att föreskriva att alla sådana poster, vilkas
värdemässiga förändringar betraktas som driftförlust resp. skattepliktig·
intiikt, finge beaktas. Inventarietillgångar skulle dock uttryckligen undantas.
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I den av beredningen föreslagna regeln kan t. ex. inte värdeändringar på
grund av kursfluktuationer på obligations- och förlagsltm och liknande
beaktas.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län ifrågasätter om inte bestämmelser bör
införas som medger rättelse senare år beträffande felaktigheter av annan typ
än balansposter.
Länsstyrelsen i Örebro län anser att lagtexten bör utformas så att den
täcker felaktigheter i deklarationer för skattskyldiga som inte upprättar
balansräkning.
Förslagets samband med reglerna om eftertaxering har berörts i nästan alla
de återgivna avstyrkande yttrandena. Även länsstyrelsen i Blekinge liin, som
godtar beredningens förslag, tar upp frågan och pekar på vad ledamoten
Helmers anfört om att förslaget förutsätter en närmare analys av systemets
samband med eftertaxeringsreglerna. Frågan tas också upp av länsstyrelsen i
Kristianstads län. som även behandlar frågan om bevisbördan för att felet i
fråga inte rättats vid ett tidigare års taxering. Länsstyrelsen anför:
Förfarandet kan diirför ses som en form av förtäckt eftertaxering. som
dessutom kan utsträckas till taxeringsår, som inte kan omfattas av det
normala eftertaxeringsinstitutet. Dessa effekter av de föreslagna reglerna
inger principiella betänkligheter. Med hänsyn till att rättelse endast skall
kunna ske av vissa balansposter tillstyrker emellertid länsstyrelsen, att
rättelse i vissa fall skall kunna ske vid taxeringen för senare år än det år, då
felet uppkommit. Taxeringsmyndigheten bör dock i detta sammanhang
åläggas bevisbördan för att felet inte rättats vid tidigare års taxering. Sålunda
kan en reservering ha återförts till beskattning eller avdrag vägrats för en
skuld vid tidigare års taxering. Framför allt i de fall, där taxeringsmyncligheterna aktualiserar en beskattning flera år efter det att felaktigheten
uppkommit, bör det ankomma på myndigheten att visa att felet inte rättats
tidigare. I intet fall bör emellertid en taxering kunna aktualiseras, om den
ursprungliga felaktigheten uppkommit mer än 10 år före det år vid vilket års
taxering en rättelse ifrågasätts. Ett rättelseförfarande av elen innebörd
länsstyrelsen sålunda förespråkar - innebärande att myndigheten helt får
bära bevisbördan av vad som kan ha förevarit vid tidigare års taxeringar kräver dessutom oundgängligen att deklarationer för samtliga skattskyldiga
med inkomst av rörelse och inkomst av jordbruksfastighet förvaras i minst 10
år.
Länsstyrelsen i Östergötlands län anför att progressionseffekter och
reglerna om skattetillägg i vissa fall enligt förslaget kan medföra ytterligt
kännbara ekonomiska konsekvenser för den skattskyldige i förhållande till
beskattning enligt gällande regler. Enligt länsstyrelsen är det angeläget att
med anledning härav lämpliga tekniska lösningar rörande skatteuttaget
ytterligare övervägs. Länsstyrelsen i Göteborgs och BohllS län anser däremot
att det får accepteras att vissa för den skattskyldige ogynnsamma progressionseffekter i vissa fall kan uppkomma enligt förslaget, eftersom felaktigheten i fråga orsakats av den skattskyldiges egna åtgärder. Förslagets
förhållande till reglerna om skattetillägg har även berörts i yttrandena av
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kammarrätten i Stockholm, länsstyrelsen i Malmöhus län och Näringslivets
skattedelegation.

2.8 Ändrat bokslut vid taxeringen (11.12)
Sexton länsstyrelser är positiva till den av beredningen föreslagna
möjligheten att i ökad utsträckning beakta ändrade bokslut eller lämnar
förslaget utan erinran. Fem av dessa länsstyrelser motsätter sig dock
befogenheten för en taxeringsnämnd att medge anstånd med taxeringsåtgärd
om förutsättningar föreligger för att godta ett nytt bokslut.
RSV, kammarrätterna i Stockholm och Göteborg, AO samt några
länsstyrelser avstyrker förslaget eller redovisar en negativ inställning. Fyra
länsstyrelser förordar det förslag till lösning som förts fram av experten
Langborn, vilket skiljer sig från beredningens förslag bl. a. däri att det inte
innehåller något anståndsförfarande.
De övriga remissinstanser som tagit upp frågan ställer sig i huvudsak
positiva till förslaget. Ett undantag utgörs dock av Lambrukarnas skattedelegation. BFN anser att den av beredningen föreslagna möjligheten till rättelse
i det efterföljande bokslutet bör utvidgas i förhållande till förslaget. TOR
motsätter sig förslaget till anståndsförfarande.

RSV:
Den förlängning av taxeringsperioden i första instans och de möjligheter
till omprövning av egna beslut i taxeringsnämnden som nu kan väntas bli
genomförda bör enligt RSVs uppfattning kunna ge utrymme för att ändrat
bokslut i ökad utsträckning bör kunna beaktas vid taxeringen. RSV delar
alltså beredningens grundsyn på frågan.
RSV anser sig dock inte kunna tillstyrka att saken nu lagregleras på sätt
beredningen föreslagit. En lagreglering borde föregås av en mer ingående
analys av bl. a. de civilrättsliga reglerna och dessas förhållande till
skattereglerna. De civilrättsliga reglerna är mycket vaga, jfr aktiebolagslagens förarbeten prop. 1975: 103 s. 395. Vidare bör frågan om tillåtligheten av
ändrat bokslut vid taxeringen kan lagregleras bedömas i relation till nu
aktuella straffrättsliga regler, eftertaxeringsbestämmelserna, reglerna om
skattetillägg samt frågorna om kvittning vid beräknande av skattetillägg och i
den beloppsmässiga taxeringsprocessen. Vidare bör viss hänsyn tas till hur
motsvarande frågor behandlas inom mervärdebeskattningen.
En svaghet med beredningens förslag till lagregel är att den. trots att den
ger sken av det, inte är uttömmande. Regeln kan och avses nämligen inte
omfatta fel beträffande balansposter i stora företag, t. ex. de börsnoterade
företagen, utan här får man endast falla tillbaka på praxis. Slutligen anser
RSV att det kan ifrågasättas om en så allmänt syftande lagregel som den
föreslagna bör vila på ett i sammanhanget så pass obestämt kriterium som
"obehörig skatteförmån". Även med detta uttryck kan det bli problematiskt
att i längden upprätthålla en för de skattskyldiga mer generös praxis än den
som i dag i varierande utsträckning tillämpas. r allt fall fordras utförliga och
exemplifierade uttalanden i förarbetena för att säkerställa enhetlig praxis.
Om beredningens förslag att saken bör lagregleras godtas, anser RSV att
regeln bör flyttas över till taxeringslagen och.där riktas direkt och enbart till
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taxeringsnämnderna. Skattedomstolarnas prövning av frågan om tillåtligheten av ändrat hokslut bör som i dag vara fri, låt vara att riksskattenämndens
anvisning här ger vägledning.
RSV motsätter sig tanken att taxeringsnämnden skulle kunna låta en
taxeringsåtgärd anstå till efter taxcringsperiodens utgång i avvaktan på att ett
förutskickat ändrat bokslut ges in, varefter saken skall bevakas av
skattechefen. Detta förslag fordrar ett system med kontinuerligt arbetande
taxeringsnämnder men är både praktiskt och principiellt sett olämpligt att
föra in för taxeringsnämnderna som dessa nu iir och avses bli arbetande.
Även materiellt sett skulle den förslagna lösningen kunna vara olämplig då
den allmänt sett kan påverka bokslutskvaliten i negativ riktning. RSV anseri likhet med experten Langborn i hans särskilda yttrande - att ändrat bokslut
för att kunna beaktas i första instans mf1ste ha givits in till taxeringsnämnden
senast den 31 oktobt::r under taxeringsåret. En sådan ordning fordrar enligt
RSVs mening ingen lagreglering utan bör kunna upprätthållas genom
ti Ilämpningsanvisningar.

Kammarrätten i Stockholm:
Förslaget i detta avsnitt, som avser ökad möjlighet att ändra bokslut i vad
det avser vissa balansposter, har fått sitt författningsmässiga uttryck i tillägg
till 41
kommunalskattelagen och 67 § taxeringslagen. Kammarrätten
ifrågasätter till att börja med om inte det föreslagna institutet i sin helhet bör
ha sin plats i sistnämnda lag. Det avser ett förfarande som har vissa likheter
med extraordinär besvärsrätt.
I sak anser kammarrätten att åtskilligt talar för beredningens förslag. Det
torde innebära en vidgad möjlighet att ändra bokslut. Nuvarande praxis
synes vara alltför restriktiv i detta avseende. Å andra sidan kan den åsikten
göras gällande, att förslaget går för långt genom att hänsyn inte skall tas till
den hakomliggandc orsaken till att viss balanspost blivit felaktig. Rättelse
kan därigenom ske även när förfarande som uppenbart utgör försök till
skatteundandragande ligger till grund för felaktigheten. Ett villkor för
rättelse borde måhända vara att felet av en eller annan anledning kan anses
som ursäktligt. Förslaget innefattar ett väsentligt avsteg från principen att
avlämnad deklaration skall innehftlla riktiga uppgifter. Enligt kammarrättens mening bör en utvidgad möjlighet till ändring av bokslut knappast
regleras i lag. Anvisningar från riksskatteverkct synes vara att föredra.

*

Kammarrätten i Göteborg:
Vid en första anblick förefaller beredningens förslag beträffande ändring
av bokslut rimliga. Ett närmare studium av förslagen har dock gjort
kammarrätten mera tveksam.
Man kan sålunda inte helt klart läsa ut om endast ursäktliga fel skall få
ändras eller om möjligheten till ändring skall stå öppen även vid felaktigheter
som i vart fall hittills medfört skattetillägg. Vad kammarrätten förstår så
kommer möjligheten att finnas även vid inte "ursäktliga" felaktigheter,
exempelvis en helt omotiverad nedskrivning av en säker fordran. Detta
innebär i så fall en tvivelaktig utvidgning av nuvarande möjligheter att ändra
bokslut.
Regelns tilliimpningsområde kommer dessutom i stor utsträckning att
bestämmas av hur man tolkar det vida begreppet "obehörig skatteförmån".
Det uttrycket ligger mycket nära en allmän skatteflyktsklausul och betänkandet ger föga vägledning för rättstillämpningen. Kammarrätten har i det
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föreg[1ende pekat på nackdelarna av att utan tvingande skiil föregripa en
allmiin skattdlyktsklausul.
Det är vidare oklart i vad mån förslaget medger ändring av bokslut efter
flera
Mål härom förekommer och ändring av bokslut anses ibland böra
til1[1tas.

ar.

AO:
Förslaget syftar till att åstadkommit en enhetligare och mera rättvis
taxeringspraxis vad giiller bedömningen av felaktiga värderingar av balansposter. Genom förslaget skulle också en hel del skatteprocesser kunna
undvikas. Det är inte svårt att instämma i dessa mMsättningar. Det kan
emellertid diskuteras om detta är en fråga som bör lösas lagstiftningsvägen.
Redan nu finns anvisningar från d[1varande riksskattenämnden om när
ändrade bokslut bör godtas. Dessa anvisningar tar kanske inte sikte endast på
den situationen att värdesättningen av viss balanspost inte godtagits. utan på
fall diir bokslutet omarbetats mera genomgripande. För de mera enkla fall
som beredningens förslag tar sikte p{J - egentligen omrubriceringsfr:lgor hiir riittelse normalt kunna vidtas under taxeringsperioden. A andra sidan
saknar de företag som har tryckta årsredovisningar praktiska möjligheter att
företa iindringar. Det kan inte anses tillfredsställande att ett företag av
praktiska skäl inte kan komma i åtnjutande av en förmån som lagligen
tillkommer alla. Det är emellertid inte heller acceptabelt att ett företag med
hiinvisning till t. ex. att det framställer en tryckt årsredovisning eller att det
ingi\r i större koncern där praktisk möjlighet inte föreligger att ändra
moderföretagets konccrnredovisning. skall komma i fitnjutande av den
särskilda riitten att få göra rättelse i nästkommande bokslut - och då kanske
göra en annan oacceptabel balansvärdering. som inte heller den kan
angripas.
Förslaget tar vidare sikte på enkla rättelsefall. I storföretagen med
inkomster redovisade i många förvärvskiillor och inkomstslag eller med
andelar i handelsbolag kan många komplicerade situationer uppkomma som
gör en lagligt garanterad rätt till ändring av bokslut svår eller omöjlig att
tillämpa. Även om rätten i princip iir beroende av taxeringsnämndens
medgivande torde de reella möjligheterna för nämnden att stå emot ett
yrkande vara smf1. Sedan medgivande liimnats måste det allmänna ta på sig
uppgiften att kontrollera att det nya bokslutet upprättas och att också avgöra.
att detta kan läggas till grund för taxeringen. Denna uppgift inträffar vid en
tid då taxeringscnheterna är mycket hårt ansträngda av bevärsskrivning.
Ett av de skiil som motiverar den föreslagna reformen iir att skattetillägg
normalt skall tas ut liven på periodiseringsfel. En del av problemet skulle
därför kunna lösas genom en föreskrift om att skattetillägg inte skall utgå när
felet avser värdering av balanspost och outnyttjat reserveringsutrymme
finns. Frågan om formerna för ändrat bokslut bör i övrigt regleras genom
anvisningar från riksskatteverket.

Länsstyrelsen i Stockholms län:
Beredningens förslag att lagfästa möjligheterna att ändra bokslut och att
införa bestämmelser som syftar till att beskattning sker för annat beskattningsår än det rätta vid felaktigheter i bokslut. är ägnad att inge
betänkligheter. - Den föreslagna lagtexten är mycket knapphändig och ger
till synes stöd för mycket vid tolkning. De inskränkningar som anförts i
motiveringen torde knappast utgöra tillräckligt skydd för missbruk. Manga
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processer kan förväntas bli följden om förslaget skulle leda till lagstiftning. Bortsett härifrån må framhållas att den föreslagna bestämmelsen i vart fall
synes lämna fältet fritt för företagare att upprätta mindre seriösa bokslut och
hoppas på att desamma godtas av de granskande myndigheterna. Det nu
sagda gäller t. ex. varufordringar. vilka i praktiken ofta inte redovisas i
boksluten eller redovisas med för låga belopp för att man på så sätt skall
undvika att ta fram en obekvämt hög nettovinst. Enligt nu gällande
bestämmelser föranleder sådana åtgärder. som medför felaktig periodisering. risk för sanktionsåtgärder i form av skattetilliigg och ansvar enligt
skattebrottslagen i grövre fall.
Vad gäller förslaget att fel skall kunna rättas i följande bokslut kan det
sägas innebära ett alltför stort avsteg från principen om rätt beskattningsår.
Enligt länsstyrelsens mening har de anvisningar davarande riksskattcnämnden meddelat angående de förutsättningar som bör föreligga för att nytt
bokslut skall kunna godtas i stort sett fungerat väl. Tillriicklig anledning kan
därför inte anses föreligga att i lagstiftningen införa regler som kan
förutsättas vålla många tvister samtidigt som de föreslagna reglerna medför
avsteg från eljest gällande principer för beskattningen. I den mån regler av
den innebörd beredningen föreslagit över huvud taget anses böra införas i
lagstiftningen ifrågasätter länsstyrelsen om de inte bör intas i taxeringslagen
och sålunda inte i kommunalskattelagen.
Länsstyrelsen i

Ma/möh1L~

/iin:

Beredningens förslag innebär att ett ändrat bokslut läggs till grund för
taxeringen under förutsättning dels att det upprättats före den dag då
deklaration som grundas på efterföljande bokslut avgivits eller bort avgivas,
dels att den skattskyldige inte därigenom erhaller oberättigad skatteförmån.
Jämlikt beredningens avfattning av 41 § tredje stycket KL skall ett ändrat
bokslut godtas vid taxeringen om ovan n~imnda förutsättningar är uppfyllda.
På s. 556 i betänkandet anger beredningen dock att i fråga om aktiebolag bör
krävas att den nya balans- och resultaträkningen godkiints av extra
bolagsstämma. Denna uppfattning har inte kommit till uttryck i vare sig
nämnda lagrum eller i lagen om statlig inkomstskatt.
Den första förutsättningen är som ovan angivits uppfylld om det ändrade
bokslutet uppriirrars före viss dag. Krav. på att det skall ha ingivits till
taxeringsinstans före viss tidpunkt uppstiills ej. Regelns tilliimpning i
taxeringsprocessen förutsätter emellertid att den skattskyldige anfört besvär
senast den 30 april äret efter det aktuella taxeringsärct eller har extra ordinär
besvärsrätt eller kan yrka kvittning vid eftertaxering. Under p{igående
process skulle dock en skattskyldig efter t. ex. fyra år kunna presentera ett
tidigare upprättat bokslut i kammarrätten och fä detta godtaget vid
taxeringen.
Vidare saknas en definition av vad som i nämnda lagrum åsyftas med
begreppet "obehörig skatteförmån". Beredningen anför på s. 555 att
taxeringen alltid skall höjas med belopp motsvarande oredovisade intiikter
eller inte avdragsgilla kostnader dvs. fel som inte enbart innebiir en
förskjutning mellan olika beskattnings{1r utan som är av definitiv karaktär.
Det kan ifrfigasiittas om detta skulle innebära att en taxcringshöjning. som
uppkommit på grund av att ett öppet yrkat avdrag ej godtagits. inte kan
elimineras genom ett ändrat bokslut. En s[1dan tolkning torde inte vara
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avsedd. Det får således antas att beredningen endast åsyftar fall när
skattetillägg påföres den skattskyldige.
Med hänsyn till utformningen av 116 a § taxeringslagen har frågan om
kvittning i vissa fall betydelse för beräkning av underlag för skattetillägg. För
att en skattskyldig skall påföras sådant tillägg krävs nämligen att han faktiskt
har någon beskattningsbar inkomst. Skattetillägg synes emellertid i vissa fall
kunna utgå även om en av taxeringsnämnden ifrågasatt höjning kvittats mot
ej deklarerade avdrag. Om t. ex. taxeringsnämnden påvisat en ej redovisad
fordran och den därav följande taxeringshöjningen eliminerats genom
ytterligare lagernedskrivning. synes förutsättningar för att påföra skattetilllägg fortfarande föreligga. Eftersom beredningens förslag innebär att
kvittning skall tillåtas mellan balansposter ökar dock möjligheterna att helt
eliminera eljest uppkommande beskattningsbar inkomst och diirigenom
undgå skattetillägg. Detta skulle gynna framför allt fåmansbolagen som ofta
väljer att inte redovisa någon vinst.
Beredningen har också föreslagit en ny avfattning av 67 § taxeringslagen.
rnir framgår bl. a. att taxeringsnämnden i vissa fall för taxera en skattskyldig
utan hänsynstagande till ifrågasatta fel. Ett sådant fall är om det kan antagas
att felen ifråga kommer att rättas genom bokslutet för nästföljande
beskattningsi'1r. Detta förutsätter anvisningar från bokföringsnämnden om
hur sådana rättelser skall ske. Beslut med stöd av bestämmelserna i 67 §
taxeringslagen skall anmälas till skattechefen. Beredningen har inte kommenterat vilka åtgärder som denna skall vidta om företaget underlåter att
göra sådan ändring. Det är tveksamt om man genom eftertaxering kan ändra
det tidigare årets taxering. Regeln synes förutsätta utökad besvärsrätt för
taxeringsintendent, eftersom systemet med reservationsvis anförda besvär
synes alltför tungrott.
Enligt länsstyrelsens bedömning är det i en del fall angeläget att företagen
tillåtes inkomma med nya bokslut. Länsstyrelsen ansluter sig till beredningens principiella inställning att ett företags bokslutsdispositioner bör bedömas
från helhetssynpunkt. Beredningens förslag på denna punkt iir emellertid
inte tillräckligt genomtänkt ur taxeringsmässig och processuell synpunkt.
Frågan biir därför utredas närmare. Om förslaget skulle läggas till grund för
lagstiftning bör beaktas vad experten Langborn anfört i särskilt yttrande
angående senaste tidpunkt för ingivande av nytt bokslut samt jämväl behovet
av ändringar i aktiebolagslagen och bokföringslagen.
BFN:

Skäligheten i att kvittning får ske skattemässigt under förhandenvarande
omständigheter vill BFN inte bestrida. Ur civilrättslig synpunkt synes det
emellertid tveksamt att ett sådant kvittningsförfarande skall göras beroende
av att motsvarande ändring av årsbokslutet och bolagens årsredovisning görs
under året. Lagstiftaren torde inte ha förutsett att fiskala bedömningar skulle
föranleda ändringar av årsboksluten. Civilrättsligt har företagen att tillgodose ett informationsbehov hos de olika intressentgrupperna. Bokföringslagen anger maximiregler för värdering av fordringar och skulder och dessa
torde normalt inte påverkas av taxeringsdiskussioner vid tillämpning av KL:s
minimiregler.
För undvikande av extra bolagsstämmor och därmed sammanhängande
formaliteter samt svårigheter att nt1 ut till olika intressentgrupper med
ändrade uppgifter borde enligt BFN möjligheten att rätta felaktigheter i det
efterföljande årsbokslutet som beredningen föreslår skall gälla för större
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företag, t. ex. börsföretagen.stå öppen för alla bokföringsskyldiga aktieholag; alternativt bolag som enligt 10 Kap 3 § ABL är skyldiga ha auktoriserad
eller godkänd revisor. Det är angeläget inte minst i förhållande till tredje man
att man söker vidmakthålla den stadga i redovisningen som det innebär att
man å ordinarie bolagsstämma fastställer och godkänner årsredovisningshandlingarna. Kravet på ändrat bokslut torde däremot kunna kvarstå då det
gäller enskild näringsidkare och handelsbolag, som ju saknar registreringsplikt och inte behöver lämna någon offentlig redovisning.
FAR:

Det svenska skattesystemet utgår principiellt från att beskattningen skall
grundas på företagens redovisning upprättad enligt de civilrättsliga lagarna
och därmed god redovisningssed. FAR finner inga skäl att nu frångå denna
grundläggande princip. Det är då angeläget att beskattningsreglerna
utformas så att inte konflikter eller oklarheter uppstår vid tillämpningen. Det
finns särskild anledning att framhålla att de civilrättsliga värderingsreglerna
utgår ifrån försiktighetsprincipen, vilken ibland synes stå i motsättning mot
skattemyndigheternas ambitioner. Beskattningsreglerna bör beakta svårigheter i den praktiska tillämpningen av dessa regler och endast väsentliga
periodiseringsfel i ett bokslut bör föranleda att redovisningen frångås som
grund för beskattning.

Lantbrukarnas skattedelegation:
Delegationen finner det glädjande att beredningen vänder sig mot en
alltför formalistisk bedömning av periodiseringsfrågorna. Det är ett helt
riktigt konstaterande beredningen gör när den framhåller att en vägrad
kvittning kan få förödande verkningar för företag med dålig likviditet.
Delegationen måste emellertid för sin del framhålla, att verkningarna blir
precis lika förödande om en oförutsedd taxeringshöjning har sin grund i
annan felaktighet än periodiseringsfcl eller felaktig varulagervärdering.
Enligt delegationens uppfattning bör rätten att åberopa nytt bokslut därför
vara generell. Å andra sidan bör en generell kvittningsrätt inte kunna hindra
utdömandet av skattetillägg eller sanktioner enligt skattebrottslagen.
Det vill synas som om beredningen - liksom RSV - hyser uppfattningen att
en skattskyldigs rätt att åberopa nytt bokslut alltid är beroende av
taxeringsmyndigheternas mer eller mindre uttalade välvilja. Delegationen
vill - trots rättsfallet RÅ 1965 not Fi 198 - inte reservationslöst godta detta
som en riktig bedömning av gällande lagregler. Av synnerligast intresse i
detta sammanhang torde vara dels 1-4 styckena i punkt 1 av anvisningarna till
41 § KL, dels 73-76 §§ TL.
Delegationen vill ifrågasätta om taxeringsnämnd eller skattedomstol på
någon grund kan underlåta att pröva skattskyldigs yrkande att ny deklaration, den må vara grundad på nytt bokslut eller inte, skall läggas till grund för
taxering förutsatt att detta yrkande framställs innan taxeringen vunnit laga
kraft. Enligt 74 § TL äger skattskyldig anföra besvär över taxeringsnämnds
beslut även om det inte gått honom emot. I rättstillämpningen har detta
stadgande getts den innebörden, att den skattskyldige kan inom besvärstiden
ändra sina i deklarationen lämnade uppgifter och yrkanden eller avge en helt
ny deklaration med rätt att få sin taxering omprövad i enlighet härmed.
Delegationen vill i sammanhanget åberopa de utförliga domskäl som
regeringsrättcn redovisat i RÅ 1976 ref. 7.
Det av riksskattenämnden gjorda uttalandet kan möjligen vara tillämpligt
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om besvär anförs i extraordinär ordning eller om skattskyldig påkallar
taxering enligt ett ändrat bokslut först efter den ordinarie besvärstidens
utgfmg. Kodifiering skulle dock ge uttalandet foll genomslagskraft. Delegationen finner uttalandet alltför snävt och diskutabelt för att upphöjas till lag.
Som tidigare framhållits kan andra fel än pcriodiseringsfel medföra
opåräknade förödande skattekrav. Det kan inte vara rimligt att låta dessa
förödande krav - som i sig kan vara tillr~ickliga för att åstadkomma en
konkurssituation och kanske nedliiggelsc - stå kvar endast för att möjliggöra
för det allmänna att därutöver tynga den skattskyldige med hårda sanktioner.
Vad delegationen ovan sagt behöver inte inneb~ira att den skattskyldige
skall gå fri från sanktioner. Sådana hör givetvis kunna utmätas även i det fall
den skattskyldige genom ändrat bokslut håller taxeringen på oförändrad
nivå. Det bör inte vålla några komplikationer att för sådana fall föreskriva,
att skattetillägg skall utgå som om felaktigheten hade föranlett taxcringshöjning. Utgängsläge för bedömningen bör därvid vara en tänkt höjning utöver
den taxering. som fastställts efter iindringen av bokslutet.
Delegationen vill således i första hand se friigan om ändrat bokslut som ett
taxeringsprocessuellt spörsmål. Det bör enligt delegationens mening vara
tillräckligt att det i 116 a § TL intas en tilläggsbestämmelse av i föregående
stycke angiven innebörd.
Ett stadgande i kommunalskattclagen enligt beredningens förslag skulle
mycket väl kunna resultera i en snävare tilliimpning än vad som i dag
praktiseras och det skulle även kunna medföra vissa, icke avsedda effekter.
Delegationen vill bland annat fr{1ga vad som skulle hända i det fall en
skattskyldigs bokföring i samband med en taxeringsrevision underkänns för
ett antal år bakåt i tiden. I en si'1dan situation är det inte ovanligt att den
skattskyldige uppdrar åt bokföringsbyrå - i regel annan än den som förut
biträtt - att i samråd med taxeringsrevisorn rekonstruera bokföringen och
upprätta nya såväl bokslut som deklarationer. Samtliga dessa deklarationer
bör självfallet kunna liiggas till grund för rättade taxeringar. Detta skulle
dock strida mot ordalydelsen i den föreslagna lagregeln.
Det behöver för övrigt inte vara en taxeringsrcvision som föranleder
rekonstruktionen. Det är inte helt ovanligt att en skattskyldig vänder sig till
bokföringshyrå av eget initiativ och begiir hjälp med att fä tidigare ars
felaktiga bokföring rättad.
Delegationen finner det således liimpligast att frågan om ändrat bokslut
inte särskilt regleras i lag men att det i 116 a § TL uttryckligen föreskrivs att
skattetillägg skall utgå även i det fall felaktigheten eliminerats genom
ändrade bokslutsdispositioner.
Vad gäller det nyinsatta sjiittc stycket i punkt I av anvisningarna till 41 §
KL vill delegationen tillstyrka att rättelse skall kunna göras i den ordning
förslaget innebär. Delegationen vill dock framhålla att periodiseringsfel blir
självrättade, i synnerhet sedan vi år 1973 (SFS 1973:322) i punkt I första
stycket av anvisningarna t.ill 41 § KL fick ett uttryckligt stadgandc av
innebörd att som värde av ingående lager. fordringar och skulder skall upptas
värdet av närmast föregående beskattningsårs utgäende lager. fordringar och
skulder.

Länsstyrelsen i Södcrmanlwuls liin understryker att kvittning bör godtas
endast i fråga om fel, som är av rent pcriodiserande art. och liknande
synpunkter framhålls av en del andra remissinstanser. Länsstyrelsen
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Uppsala län anser att kvittning bör fä ske endast beträffande felaktigheter
avseende sådana balansposter som enligt beredningens förslag i avsnitt 11.13
Vissa frågor angående rätt beskattningsår avses omprövas varje år. En mer
restriktiv inställning synes redovisas av länsstyrelsen i Kopparbergs län.
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen anser i likhet med beredningen att möjlighet bör finnas för
skattskyldig att ändra bokslut men ifrågasätter om ändring skall accepteras i
den utsträckning beredningen föreslagit. Det är inte ovanligt att skattskyldig
avsiktligt underlåter att redovisa exempelvis utestående fordringar för varor
eller tjänster med avsikten att skaffa sig en otillåten skattekredit. Att slidan
avsiktligt inte redovisad balanspost skall fä kvittas mot av taxeringsmyndighet påvisad felaktighet i annan balanspost förefaller stötande.
I nu antydda fall torde grundnoteringarna i bokföringen - om de finns
bevarade - inte vara helt tillfredsställande. - Iakttagelser i samband med
taxeringsrevisioner ger vid handen att föreskrifter om att bokföringen skall
bevaras och hur den skall vara anordnad mlrngcn gång nonchaleras. - Det
kan därför starkt befaras att den föreslagna möjligheten att korrigera
ursprungligen redovisat resultat med hänsyn till "'opåräknade skatteanspråk'" ger anledning till vidlyftiga skatteprocesser i vilka det gäller att pröva
halten i mer eller mindre dubiösa omräkningar av t. ex. lagervärden.
pågående arbeten etc. Klara tekniska fel som står i strid mot god
bokföringssed bör liksom nu är fallet kunna få rättas. Viirdcringsfrågor bör
däremot inte få aktualiseras.

Länsstyrelserna i Östergötlands och Hallands län anser att kvittning i vissa
fall bör kunna ske även i fråga om andra fel än rena periodiseringsfel.

Länsstyrelsen i Östergötlands län:
Beredningen framhåller även att oredovisade intäkter etc., som inte
enbart innebär en förskjutning mellan olika beskattningsår utan som är av
definitiv karaktär. aldrig bör få kvittas mot av- eller nedskrivning eller
liknande åtgärd. Utredningen synes därvid inte ha beaktat att ifrågasatta
taxeringshöjningar av oredovisade inkomster kunnat elimineras genom att
åberopa att faktiska skulder såsom t. ex. Iöneskulder redovisats med för lågt
belopp (RÅ 1966: 1399). Oaktat vad beredningen anfört torde man iiven i
fortsättningen få beakta dylika kvittningsinviindningar. En närmare analys
av vilka bokslutsposter som för kvittas mot inte redovisade inkomster är
därför erforderlig.
I vissa situationer kan det även av praktiska skäl vara olämpligt att begära
ändrat bokslut t. ex. niir för lågt upptagna utg[1ende kundfordringar kan
kvittas mot för lågt upptagna utgående varuskulder.
Länsstyrelsen anser därför att huvudregeln bör vara att kvittning· tillåts
efter de principer utredningen föreslagit och att krav uppställs på nytt bokslut
men att det bör ankomma på riksskatteverket att närmare ange vilka
bokslutsposter, som får kvittas mot varandra, i vilka fall oredovisad inkomst
får kvittas mot inte rätt upptagen balanspost och i vilka situationer iiildrat
bokslut inte bör krävas.

Länsstyrelsen i Hallands län:
Möjligheten till ändring av bokslut synes inte böra begränsas till att avse
endast redan bokförda balansposter i inskriinkt mening. I Iinder hör sålunda
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inte läggas för att en beskattningsåtgärd. som innebär återföring till
beskattning av omkostnadspost. som i och för sig kunnat balanseras för att
ned- och avskrivas enligt gängse regler. elimineras genom ändrat bokslut.
Dock bör fråga inte vara om eliminering av rättelse, som kan medföra straff
eller skattetillägg.

Länsstyrelsen i Kristianstads län tar upp frågan om felaktigheter i den
ingående balansräkningen. Länsstyrelsen anför:
Beredningen har särskilt betonat, att ändring av bokslut endast skall
godtas vid rättelse av fel. som hänför sig till tillgångar och skulder. som skall
redovisas i balansräkningen, då sådana fel normalt endast innebär en
förskjutning mellan olika beskattningsår. l sammanhanget bör uppmärksammas. att felaktigt upptagna poster i ingående balansräkning kan innebära
definitiva skattevinster. Sålunda kan en underlåtenhet att redovisa en
ingående varuskuld i balansräkningen eller på den aktuella deklarationsbilagan innebära en definitiv vinst med hela den utelämnade skuldens belopp.
Även om sålunda felet även i detta fall hänför sig till skuld. som upptas i
balansräkning bör den ifrågasatta höjningen av taxeringen inte kunna
neutraliseras med ändrat bokslut. Bedömningen av om ett ändrat bokslut bör
godtas eller ej måste sålunda i varje enskilt fall göras inte bara med
utgångspunkt från vilka tillgångs- eller skuldposter felet avser. utan också
med hänsyn till Jm felet innebär ett definitivt skattebortfall eller ej.
Länsstyrelsen diskuterar vidare hur skattskyldiga, som inte upprättar
årsbokslut, skall behandlas:
Som förutsättning för kvittning uppställer beredningen ett principiellt krav
på att nytt bokslut faktiskt upprättats. i vilket de bokslutsdispositioner
företagits. som den skattskyldige önskar åberopa vid taxeringen. Länsstyrelsen ansluter sig till denna bedömning. Emellertid bör uppmärksammas att
alla näringsidkare inte är skyldiga att upprätta årsbokslut. Enligt 1 §
bokföringslagen äger inte denna lags regler om årsbokslut tillämpning på en
enskild näringsidkare, som driver sin verksamhet utan biträde av flera än två
årsanställda personer, och i vars rörelse den årliga bruttoomsättningssumman understiger 200 000 kr. I förslag till ny jordbruksbokföringslag avgivet
av utredningen om bokföringen inom jordbruket (Os B 1977:8) har vidare
föreskrivits, att reglerna om årsbokslut inte behöver tillämpas av näringsidkare i vars verksamhet den årliga bruttoomsättningssumman normalt
understiger 200 000 kr. Rörelseidkare och jordbrukare med omsättning
understigande 200 000 kr. kommer sålunda normalt att redovisa sin inkomst
på deklarationsbilaga R 1 respektive J2. varvid något formellt årsbokslut inte
kommer att upprättas. Beräkningen av inkomsten på dessa bilagor sker
emellertid enligt bokföringsmässiga grunder. varför bilagan kan sägas ersätta
ett formellt upprättat årsbokslut. Fråga uppkommer härvid i vilken
utsträckning en skattskyldig med inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet
redovisad på bilaga R 1 respektive J2 kan neutralisera en ifrågasatt höjning
av taxeringen med yrkande om ändring av de på bilagorna ursprungligen
upptagna balansposterna. Normalt torde i dessa fall ett yrkande om t. ex.
ytterligare nedskrivning på varulager för att neutralisera en ifrågasatt
höjning av taxeringen till följd av oredovisade inkomster få godtas. Ändrat
bokslut från skattskyldig som är skyldig att upprätta årsbokslut hade däremot
inte godtagits i motsvarande fall. Möjligheterna att vid inkomsttaxeringen
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kvitta bort en ifrågasatt höjning av taxeringen skulle sålunda i viss
utsträckning bli beroende av om den skattskyldige är skyldig att upprätta
årsbokslut eller ej. Detta förhållande är inte tillfredsställande. Det bör därför
övervägas om inte den redovisning av inkomsterna som görs på deklarationsbilagorna R 1 och J2, i det avseende som här är ifråga. bör jämställas
med upprättat årsbokslut. Yrkande om ändring av den på en sådan bilaga
gjorda redovisningen för att neutralisera en ifrågasatt höjning av taxeringen,
skulle därvid endast godtas i den mån motsvarande iindring hade godtagits,
om den skattskyldige hade varit skyldig att upprätta årsbokslut enligt
bokföringslagen eller jordbruksbokföringslagen.
Förslaget om möjlighet till rättelse i det följande bokslutet har berörts i de
tidigare återgivna yttrandena av liinsstyrelserna i Stockholms och Malmöhus
län samt av BFN och Lantbrukarnas skattedelegation. Frf1gan har även tagits
upp av KF, som framhåller att möjligheten till rättelse i efterföljande firs
bokslut inte bör knytas till företagets storlek utan till de svårigheter det skulle
medföra att upprätta nytt bokslut. Enligt KF har iiven en liten konsumentförening ett så spritt ägande och en sådan beslutsprocess att det knappast iir
praktiskt möjligt att få till stånd ett nytt bokslut.
En förutsättning enligt beredningens förslag för att iindrat bokslut skall
läggas till grund för taxeringen är bl. a. att det 11ppriittat.1· före den dag d?1
deklaration. som grundas på efterföljande bokslut, avgivits eller bort
avgivas. Bl. a. länsstyrelserna i Jönköpings. Kristianstads och Värmlands liin
anser att kravet att det nya bokslutet upprättats senast den nämnda dagen
inte är tillfyllest, utan att det bör krävas att bokslutet då lämnats in till
skattemyndigheterna.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Ro/111.s län anför att dagen för bokslutets
upprättande är ett osäkert begrepp för taxeringsmyndigheterna. Enligt
länsstyrelsen är det bättre att ange en sista dag då det nya bokslutet får
åberopas. Länsstyrelsen föreslår att man knyter an till den dag då besvär över
taxeringsnämndens beslut senast skall ha getts in.
Ett ganska stort antal remissinstanser anser att en eventuell lagreglering av
frågan om rätt att åberopa ändrat bokslut bör ske i TL och inte som
beredningen föreslagit i KL. Till denna grupp hör - som framgår av
redovisningen av deras yttranden i det föregående - RSV och kammarrätterna i Stockholm och Göteborg samt dessutom ett antal liinsstyrelser.
FAR tar i anslutning till frågan om riitten att åberopa ändrat bokslut upp
sambandet mellan civilrättsliga och skatterättsliga värderingsregler m. m.
FAR anför:
FAR vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på att det finns
tillgångs- och skuldposter som berörs av det ovan sagda men som ej
behandlats av beredningen. FAR vill exempelvis peka på de nu oklara
reglerna när det gäller nedskrivning för konstaterade förluster på fordringar.
Andra hithörande poster är garantiavsättningar och avsättning för framtida
kostnader, t. ex. åtaganden på grund av uppsägning eller vid omstrukturering av verksamheten. Medan de civilrättsliga redovisningsprinciperna
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förutsätter att de beräknade framtida utbetalningarna kostnadsförs i
redovisningen vid tidpunkten för leverans eller när beslut om uppsägning.
omstrukturering eller dylikt fattats. har taxcringsmyndigheter och skattedomstolar hittills haft en restriktiv inställning. Detta synes bl. a. sammanhänga med att skattemyndigheterna ställt stora krav på bevisning utan
att i tillräcklig grad beakta de civilrättsliga redovisningsprinciperna. Konflikter mellan civilrättsliga viirderingsregler och skattepraxis har ibland lett
till ej helt riktiga bokslut, särskilt i situationer där skatten som följd av en
återläggning i deklarationen av ej avdragsgilla rest!rveringar skulle medföra
en kraftig finansiell belastning. Dessa förhållanden samt frånvaron av
möjligheter till rättelse mellan olika balansposter har också ibland lett till ett
resonemang hos företagare att "visserligen har vi kanske för liten reservering
för osäkra fordringar, men detta täcks av reserven i varulager". Ett dylikt
förfarande är enligt FAR:s uppfattning oliimpligt men inte ovanligt. Med
hänsyn till att de nya bokförings- och aktiebolagslagarna stiillcr krav på
öppen redovisning av lagerreserv och andra nedskrivningar samt förändringar i dessa reserver, kommer mycket större krav att ställas på att lagerreserven
inte blir en gemensam riskreservering för nödvändiga men av skatteskäl icke
möjliga nedskrivningar av andra poster i balansräkningen.
Med hänvisning till det sagda anser FAR att företagsskatteberedningen
hade bort behandla de påvisade skillnaderna mellan civilrättslig och
skatterättslig utveckling av god redovisningssed. särskilt beträffande de
nämnda posterna samt värdering av fordringar och avsättning för framtida
utbetalningar. FAR anser det ytterst angeläget att vid den fortsatta
departementsbehandlingen vidtas åtgärder för att undanröja de påvisade
skiljaktigheterna mellan skatterättslig och civilrättslig behandling.

2.9 Representationskostnader (11.16)
Beredningens förslag att avdrag för kostnader i samband med måltidsrepresentation begränsas till 50 kr. per person förbigås eller lämnas utan
erinran av drygt hälften av antalet rcmissinstanser. Av dem som tagit upp
frågan anser de flesta att avdragsrätten i princip bör behållas oforändrad.
Några remissinstanser förordar en mindre genomgripande begränsning av
avdragsrätten än vad beredningen föreslagit medan andra hävdar att
avdragsrätten bör reduceras ytterligare. Av sistnämnda grupp önskar ett
fåtal t. o. m. helt avskaffa avdragsrätten.
Beredningens uppfattning att nuvarande regler vållar såväl tillämpningssom kontrollsvårigheter och att reglerna inbjuder till missbruk delas av flera
remissinstanscr. SACOISR anför däremot att man inte torde kunna tala om
missbruk av reglerna. Liknande synpunkter framförs av Lantbrukarnas
skattedelegation. Delegationen anför hl. a.:
Delegationen finner det anmärkningsvärt att beredningen ägnat nästa
tjugo sidor åt reprcsentationskostnadcrna. Lika anmärkningsvärt är att man
endast fört resonemang av allmän karaktär. Visserligen redovisas ett visst
siffermaterial beträffande omfattningen av representationskostnaderna men
detta material ger inte stöd för antagandet att representationsavdragen
missbrukas i nt1gon större omfattning. Totala rcpresentationskostnaden
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uppskattas till niirmarc 700 milj. kr. I genomsnitt bcriiknas varje aktiebolag
ha en representationskostnad om 11 0011 kr. och enskilda firmor. hancklsbolag och liknande en representationsknstnad om 1 200 kr. per företag.
Rcredningen konstaterar att av 9 500 revisioner som gjorts mot företag har
anmiirkningar betriiffandc n:presentatinnskostnadcr endast framkommit i
202 fall och att det sammanlagda beloppet i dessa fall uppgi1r till 45N 000 kr.
eller i genomsnitt 2 267 kr. per revision.
Detta iir det konkreta siffermaterial som beredningen liimnat. Delegationen anser inte att detta material kan gL' anledning till de slutsatser som
beredningen kommit till. Utan att ha n{1got stiid i undersiikningsmatcrialct
uppger beredningen att det \·anligasll' missbruket skulle vara att riirl'lsen
belastas med kostnader för privat umgiinge och att det framför allt bland
fomansforctagen visat sig att den hegriinsning i avdragsriitten. som ligger i att
representationen skall ha ett omedelbart samband med verksamheten inte
iakttas.
Det iir fullt möjligt och till och med troligt att ett visst missbruk
förekommer betriiffandc representationskostnader. Att pers11nliga lernadskostnader kan ingJ1 i denna del torde vara ganska klart. men det iir
fiirdnansviirt att beredningen inte kunnat pi1visa att si1 iir fallet. UtredningsmaterialL'I talar i stiillct för att merparten av all representation iir klart
rörelsebetingad och av det slag att avdrag bör medges. Beredningens
mntivering till förslaget pi1minner cWrför i hög grad om de argument sum
legat till grund för sanktionslagstiftningen mot fomansföretag. De mimga
lojala företagarna skall straffas för det missbruk som ett fatal utövar.
Delegationen motsiitter sig den föreslagna iindringen och anser att det
liksom hittills skall ankomma pä RSV att utforma anvisningar med
beloppsramar som anpassas till kostnadsutvecklingen.
Det iir en utbredd uppfattning bland remissinstanserna att tilliimpningsoch kontrollprohlemen kvarsti1r eller t. o. m. iikar om beredningens förslag
genomförs. Denna uppfattning omfattas av RSV, ka111111arriiflc11 i Götchmp,,
liinsstvre/serna i Siidemwnlands, Östergiit/ands, l\.ofifillrhcrgs, Giiv/el>orgs

och Viistcrnorrlmull· liin samt av rl1R. l\.F. 'f'OR nch f)f':FU.

RSV:
Beredningens förslag om begriinsning av a\'Clragct till 50 kr. per person och
m;'iltid bör visserligen kunna tiinkas leda till att företagens totala avdrag för
representations kostnader minskar. Helt siikert hehi.iver detta dock inte vara.
Bl. a. kan miinstrct för representationen komma att iindras s;.'1 ;1tt fler
personer allt nftare deltar i representationen. Samma kontrollproblem och
bediimningssv:'irigheter - men ockst1 niistan lika stötande inslag - som med
dagens regler kan därmed komma att finnas även om beredningens förslag
genomförs. Dessa oliigenheter försvinner i stort sett först om avdragsriitten
helt slopas. iiven om man ocksa med en si1dan reglering inte helt kommer att
slippa obehöriga avdrag genom felaktig rubricering av kostnadens art. RSV
skulle fr:in renodlade skatteadministrativa synpunkter föredra ett totalt
avdragsförbud framför ett omgi1ende genomförande av beredningens
förslag. RSV anser i detta sammanhang att det vore önskvärt att fr{1gan om
ett avdragsförbud belyses genom att en niirmare undersökning företas om de
erfarenheter av ett siidant förbud som gjorts i Stl)rbritannien och Norge.

12 Riksdagen 19811!8/. I sam/. Nr M:i. Ri/. B
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Länsstyrelsen i Siidcrmanlands /iin:
Friin kontrollteknisk synpunkt erbjuder kostnaderna för representation
stora svårigheter trots att siirskilda hestiimmelser införts om viss speeifikationsnivå i deklarationerna. Vi befarar alt förslaget inte kommer att pMagligt
reducera kontrollproblemen. Det iir inte osannolikt alt en del företag vidtar
anpassningsåtgiirder t. ex. så att represenlationsutgifler redovisas p{1 konton
för komplexa kostnadsslag under beteckningar sf1so111 försiiljningskostnader.
reklamkostnader. marknadsföringskostnader etc. Hiirigeno111 skapas nya
och besviirliga kontrollproblem. Med det anförda vill vi ge uttryck för
uppfattningen att förslaget bör arbetas över ytterligare. Med nuvarande
utformning torde förväntningarna om att komma till rätta med missbruket på
detta område inte infrias.
Länsstyrelsen i Östergörlands liin:
Uinsstyrelsen vill understryka beredningens uppfattning att nuvarande
regler vållar såviil tilliimpnings- som kontrollsv{nigheter. 13eredningens
förslag till lägre avdragshelopp löser emellertid inte något av niimnda
problem. Kontrollproblemen torde niirmast komma att öka genom en
strävan till att p{1 olika sätt erh{1lla avdrag för nödvändig representation
överstigande heloppsramarna. som eljest får betalas av beskattade medel.
Den omständigheten att förslaget innehiir en drastisk skärpning av nu
gällande beloppsgränser torde diirför snarare öka än minska det missbruk av
bestämmelserna som pt1talats av beredningen.

TOR:
TOR vill instämma i vad beredningen anfört om sv{uigheterna att p{1
taxcringsniimndsstadiet företa ni\gon egentlig kontroll av avdrag för reprcsentationskostnader. Inte ens i samband med taxeringsrevision torde det
finnas stora möjligheter att kontrollera 0111 det verkligen rör sig 0111
avdragsgilla representationskostnader. Kostnadernas speciella karaktiir gör
att del. enligt TOR:s mening. inte går att finna någon hållbar metod för att
avgränsa kostnader för intäkternas förviirvande mot privata levnadskostnader. Beredningen har. efter att ha diskuterat en rad alternativ för att
inskriinka avdragsriittcn. stannat för en beloppsgräns per m{1ltid på 50
kronor. Visserligen får det förmodas att en så radikal siinkning av den
nuvarande beloppsgriinsen skulle innebiira att det missbruk som under alla
förhiillandcn kan följa av att det finns en riitt till representationsavdrag nägot
reduceras. Anpassningsi\tgiirder av olika slag kommer dock att företas.
såsom t. ex. att flera namn anges på restaurangnotan. Att motbevisa
uppgiften att måltiden har samband med verksamheten blir lika svårt smn
tidigare osv. Sett ur k.ontrollsynpunkt iir därför enligt TOR:s mening riitten
till avdrag för representationskostnader diskutabel. TOR är samtidigt
medvetet om att avdraget även har en näringspolitisk sida. Resultatet av
hotell- och restaurangutredningens arbete kan behöva avvaktas. innan
åtgärder övervägs för inskränkning av avdragsriitten för representationskostnader.
En begränsning av den nuvarande avdragsrätten för reprcsentationskostnader förordas av liinsstyrclsema i Stockholms. Viir111la11d.1·. Örebro. Västmanlands, Jiimtlands och Norrbouens län samt av LO.
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Liinsstyrelscn i Stockholms /iin:
I ,änsstyrelsen delar beredningens uppfattning att nuvarande regler vtillar
såviil tilliimpnings- som kontrnllsviirigheter. Genom att iaktta vissa formella
föreskrifter i riksskatteverkets anvisningar kan med liitthet kostnader för
måltider, som inte är annat iin priv<ita levnadskostnader, ges beteckningen
representationskostnader och dras av vid taxeringen utan att det finns några
niimnvärda möjligheter att kontrollera det beriittigade i yrkandet. Reglerna
kan alltsa sägas inbjuda till missbruk och biir av det skiilet iindrns. Problemet
iir att finna en metod som tillvaratar st1viil kontrollintressena som företagens
intresse av att kunna belasta verksamheten med siidana kostnader som i.ir att
betrakta som egentliga represcntationskostnader. Såvitt liinsstyrelscn kan
finna har beredningen gjort en fullstiindig genomgång av de alternativa
metoder, med hegränsningsregler i vissa avseenden, som teoretiskt är
tänkbara. Sådana regler som t. ex. att siitta avdraget i relation till
omsättningen, godta avdrag endast inom vissa branscher, undanta kostnader
för måltider p[1 kvällstid eller ej medge avdrag för spritkostnader finner
länsstyrelsen, i likhet med beredningen, skulle ge ännu större tillämpningsoeh kontrollproblem iin i dag. Det återstilT då egentligen ingen annan metod
än att ha en beloppsgriins, såvida man inte helt vill ta bort avdraget. Inte
heller ett borttagande av avdraget är dock problemfritt från kontrollsynpunkt, eftersom det då kan förväntas att kostnader u.v detta slag läggs in i
andra resultatposter i bokföringen, st1som resekostnader, reklamkostnader,
marknadsföringskostnader och liknande. Vidare bör enligt länsstyrelsens
mening avdrag för representation gentemot utländska företag under alla
förhållanden godtas utan inskränkning.

Länsstyrelsen i Värmlands liin:
Länsstyrelsen delar beredningens uppfattning att scablonavdraget för
representation kraftigt bör minskas och att bcloppsnivån bör vara lika
oberoende av om det är fråga om lunch, middag eller supc. För 1978 godtas
enligt riksskatteverkets anvisningar avdrag för representation i form av lunch
med 65 kr per person och med 175 kr per person vid middag och supe. Båda
beloppen är exklusive mervärdeskattepåliigg på 11,43 procent. Avdraget hör
begränsas till vad som kan anses utgöra k<istnad för en normal måltid.
Beredningens förslag, 50 kr per person i 1977 års kostnadslägc, synes skäligt
och innebär inte någon väsentlig skillnad mot vad som nu gäller vid
representation i form av lunch. Beredningens förslag tillstyrkes därför.
Vidare anser länsstyrelsen i detta sammanhang att mcrvärdeskattelagstiftningen bör ändras så att avdrag för ingående skatt begränsas till högst det
belopp som motsvarar den kostnad för vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen.

LO:
LO anser det riktigt att begränsningar genomförs beträffande rätten att
göra avdrag för representation. Utvecklingen har successivt medfört en
vidare tolkning av vad som är representation i den beskattade verksamheten
och nödvändigt för intäktsförvärvet. Det finns en tendens till ökat missbruk.
Kontrollmöjligheterna är mycket små, vilket tar sig uttryck i att riksskatteverkets anvisningar om representationsavdrag blivit tämligen generösa och
allmänna.
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Kammarriitten i Giitehorg samt lii11.1styrclserna i Ösragiit/ands. Skarahorgs
och Gäi•ll'borgs län anser att avdragsriitten i princip biir helt avskaffas.
Kammarä1te11 i Görchorg:
Diiremot har kammarriitten sv{1rt att finna n[igon biirnndc principiell
motivering för att hehidla avdragsriittcn för representation som giiller
affärsfiirbindelser inom landet. I luruvida hiinsynen till restaurangniiringen
talar i motsatt riktning saknar kammarriitten anledning att ta stiillning
till.
Med hänsyn till den stora risken för missbruk bör riilten till anlra).! för
representation i hemmet biira avskaffas utom i fn!ga om representation
gentemot utländska affärsförhindclser.

Lii11sstyrcl.1c11 i Östagiirland.1· liin:
Linsstyrc\sen anser att beredningen borde mot \~akgrund av att stora delar
av representationskostnaderna utgör privata levnadskmtnader tagit upp
alternativet att helt avskaffa rcpresentatinnsavdragen.
D:I utredningen knappast heller fön:-slagit nfigot system som undcrliittar
kontrollen utan endast hegriinsat beloppen anser liin'sstyrelsen att det av
beredningen framförda förslaget inte kan Higgas till grund för nya bestämmelser p:"i detta omr:'1de .Länsstyrelsen har då att viilja mellan att föresll1 ett utökat kontrollsystem
eller att före~;l{1 slopande av avdrag för representation. varigenom slidan
representation i skattemiissigt avseende inte kan anses utgöra driftkostnad
för företaget.
Df1 liinsstyrelscn anser att ett slopande av representatinnsa\'draget inte
medför nligra störrL' ol!igcnheter för företagen föreslt1r liinsstyrelscn :1tt
denna utväg väljes.

RSV. lä11sstyrcl.l'l'11 i Örebro liin och TOR anser att ett totalt avdragsförbud
borde ha iiven·i\gts av beredningen.
Lämstyrclst'n i Ört'bro liin:
Av den av beredningen himnade redogörelsen för utliindsk riitt p<I detta
omriide framgfa att man i andra liinder alltmer biirjat inta en negativ
inställning till avdragsrtitt för rcpresentationskostnader. S{1lunda synes si1dan
avdragsriitt numera i princip inte finnas i Norge och Storbritannien med
undanta)! fiir representation )!L'lltemot utlänningar. Med hiinsyn hiirtill kan i
och för sig ifri1gas;ittas om det inte borde övcrviigas att införa motsvarande
regler i Sverige.
En s~1 radikal nedskiirning av den hittillsvarande a\'dragsrätten biir dock
inte genomföras p[1 en g{111g utan i flera etapper genom iindring av
beloppsrarnarna i RSV:s am·isningar. Dessa bör vidare förtydligas i vissa
avseenden och förutsiittningarna för avdragsrätt skiirpas. Av anvisningarna
bör klarare iin nu framgil att stor restriktivitet skall iakttas vid medgivande av
avdrag för representationsmilltid. Avdrag bör sidunda inte kunna p<"1riiknas
för kostnad för representation i form av restauranghesiik i samband med
veckoslut eller i önigt i kombination med dans eller andra förlustelser som
tyder pii mera siillskaplig samvaro.
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Flera rcmissinstanser framhöller de prnblcm som skulle uppst{1 för
restaurangniiringen vid en neclskiirning av avdragsriitten fiir representation.
Näringen m[1stc iignas omtanke anser lä11ss1yrclsem11 i S111ckho/111s. Kristian-

stads, Mal111ö/111.~. Alrshorgs och Kopparl)('rs !tin samt SA CO/SR. 1.0, Sll 10
och Fw11ilieföre1agrns förening, S1·eriges redol"i.rni11gsko11s11/1ers fiirlwnd,
TOR och TCO. De niiringspolitiska problemen understryks särskilt i
inkomna skrivelser fr{m Sl'eriges ho1ell- och rcsta11ra11gförb1111d och
SARA.
UinsstyrdH·n i Swckholms liin:
Nu bör emellertid. som iiven flera resl'rvanter i utredningl'n ansett. friigan
om avdraget för repreSL'ntationskostnader ses ocksit frt111 niiringspolitiska
utgängspunkter. Rötaurangniiringen har f. n. stnra problem. Till detta
kommer att den inknmstkiilla som spdautomaterna utgör kommer att tas
bort fr. o. m. kommande :lrsskiftc. Ett borttagande eller kraftig nedkiirning
av representationskostnadsavdraget ungL'fiir samtidigt skullt: antagligen
avseviirt förviirra krisen inom niiringen och dit framför allt hos de större och
etablerade restaurangerna. Sveriges I lntell- och Restaurangfiirhund riiknar
med att förslaget, om det genomfiirdes. skulle innebiira en omsiittningsminskning p~i 20-30 <;'f hos clessa restauranger.

Uinss1yrclsc11 i Kristicmstculs /iin:
Den av beredningen föreslagna begriinsningen i riitten till avdrag för
representationskostnader ttirde ur rent skattepolitisk synpunkt vara av
mindre betydelse. Fiir vissa företag inom restaurantbransehen torde
emellertid ett genomförande av beredningens förslag medföra betydande
ekonomiska problem. I Iotell- och restaurantutredningen. som niirmarc
kartliigger reqaurantbranschens ekonomiska problem. v:intas framliigga sitt
betiinkande under vfaen 1978. !'vted hiinsyn till de företagsek1momiska
effekter företagsskattebereclningens förslag kan Ut för företag inom denna
bransch synes liimpligt att fr{1gan om hcgriinsning av riitten till avdrag för
representationskostnacler samt de förslag, hotell- och restaurantutredningen
kommer att framliigga, behandlas i ett sammanhang. l.iinsstyrelsen föresl{1r
diirför, att fr{igan om hegriinsning i riittcn till avdrag för repro:sentatinnskostnadcr för ansti'1 intill dess. att hotell- och restaurantutrcclningen framlagt
sitt betiinkande, neh att frägan diircfter bedöms även med hänsyn till de rent
företagsekonomiska effekter en begriinsning av avdragsriitten kan viintas
medföra för olika företag inom restauranthranschen.

LO:
Betriiffande tiden och genomförandet av en regeländring pä den hiir
punkten vill LO dock ansluta sig till vad som sagts i ett siirskilt yttrande. diir
svårigheterna för restaurangbranschen vid en snabb övergi\ng till nya regler
betonas. Samma synpunkt har niimnts ocksft av kommittemajoriteten och av
reservanterna Boström 111. tl. LO förutsätter att förslag på denna punkt till
riksdagen inte lämnas förrän ek ansLilldas organisationer inom restaurangniiringen fatt sina synpunkter p[i genomförandet framförda och vederbörligen beaktade.
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!:ii'crigcs hotell- och re.1·t1111ra11gförb111ul:

Viir undersökning visar att de 276 hotell och restauranger som ingär i
matc.:rialet räknar med en total försiiljningsminskning p[1 ;'ttminstone 9-10 (/~
och en personalminskning av samma storleksordning. Detta skulle för
samtliga utskänkningsrestaurangcr inncbiira att 4 000-5 000 arhetstillnillen
bortfaller. En av förutsättningarna för betWmningen har varit en begriinsning
av representationsavdragen i enlighet med utredningens förslag. Det är ju
emellertid flera faktorer som samverkar till niiringens ekonomiska sv[Highcter. Det iir diirför vanskligt att siika ange hur stor del av konsekvenserna som
skulle vara föranledd just av representationsförslaget.
Konsekvenserna drabbar ganska ojiimnt och sv{1rast utsatta är sjiilvfallet
stadshotell och förstaklassrestauranger. P:°1 vissa företag svarar representationen för 50-70 % av intäkterna och iiven om bortfallet skulle stanna vid
beriiknade 35-40 ';1(., därav, skulle verksamheten i sin helhet komma att
äventyras. De lokala effekterna för sysselsiittningcn kan diirför bli bi:tydande. Därtill kommer försiimrad service och kanske iiven kulturella förluster.
Nedläggande! av Hotell Knaust i Sundsvall är ett exempel.
Vi menar att det är nödvändigt att man vid bedömningen av skatteförslaget
allvarligt beaktar dessa förhållanden. För de flesta stiirre orter m:lste det vara
av väsentlig betydelse att det finns en ii1kvartcrings- och förplägnadsservice
som motsvarar rimliga anspr;'ik på standard och kvalitet.
Liinsstyrelsema i Viirmlands, Giil'lebvrgs och Jiimtlmuls liin anser diircmot
att restaurangbranschens problem får lösas på annat sätt än genom indirekt
subvention i form av alltför generösa avdragsreglcr.
I
Kammarrätten i Götl'borg samt liinsstyrelsema i Stockholms och Skarahorgs liin anser att begränsningarna i avdragsriitten inte bör omfatta
representation gentemot utliindska företag.
Det övervägande antalet remissinstanser. som siirskilt yttrat sig i fr{1gan,
anser att nuvarande regler i princip bör bihehållas. Detta anser bl. a.
länsstvrelsema i Malmöhm. Hallands, Göteborg.i· och Bolws, Kopparherg.1·
samt Västernorrlands län ävensom SACOISR, Niiri11gs/i1·ets skattedelegation.
La11t/Jr11karnas skattedelegation, SRS. SJ-I/() m:h Familjeföretagens förening
samt TCO.
Länsstyrelsen i Hallands län:

Till begreppet reprcsentationsmåltider vill länsstyrelsen egentligen endast
hiinföra relativt pilkostade m~lltider. oftast utanför normal arhetstid, i
samband med eller som inledning till eller avslutning på viktiga affärsförhandlingar eller vid mera sällan förekommande personliga sammanträffanden med viktiga affärsförbindelser. ofta från annan ort. Diirtill kan med viss
tvekan liiggas s. k. arbetsluncher eller arbetsmåltider. Dessa har emellertid
större karaktär av normala levnadskostnader iin de tidigare niimnda
måltiderna, och torde ofta "bytas" mellan t•lika företag och företagare.
I det enskilda fallet kan ckt vara sv{trt att dra gränsen mellan relativt
påkostade repn:sentationsm:'tltider och s{1d:ma restaurangmåltider i en krets
av viinner eller bekanta. för vilka frekventa krogbesök är ett inslag i deras
normala levnadsvanor. Farhågorna för missbruk av avdragsrätten är alltså
uppenbara och. som all erfarenhet visar. viilgrundade. Till saken hör att iiven
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egentliga rcprescntalionsmfiltidcr i sig har ett inslag av lyxbetonad livsföring,
bekostad av det allmiinna och tillgänglig endast för bcgriinsadc grupper. Vad
nu sagts utgör skiil för att avdragsrättcn slopas helt. För en bihch{illen
avdragsrätt synes endast det förhiillandet tala, att representationen blivit
tradition och i sin triingrc och egentliga mening ett oundgängligt inslag i
affärslivet. Oavsett avdragsriittcn skulle den då komma att fortbest<I under
överskådlig tid, men bekostad med beskattade medel. -Detta är ingen
företagsekonomiskt godtagbar lösning. Länsstyrelsen förordar därför att
avdragsriitten bibehålls tills dess utvecklingen i affärslivet eventuellt iindrar
förutsättningarna. Mt1lsättningcn för iindring av gällande regler hör då, som
beredningen uttalar, vara att försöka förhindra obehöriga avdrag.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län:
Beredningens motiv för en markant nedskärning av avdragsbelopp
förefaller inte vara hållbara. Såsom en av ledamöterna framhållit grundas
förslaget på värderingar som ligger utanför de allmiinna principer som gäller
för företagsheskattningen. Beredningens förslag kan inte förväntas medföra
minskning av kontrollsvårigheter, som för övrigt föreligger i minst lika stor
utsträckning på en mängd andra områden vid beskattning. Dessutom skall
problem med kontroll inte medföra att man vid taxering frångår företagsekonomiska grundprinciper. Normal arbetstid för affärsfiirhandlingar eller
liknande infaller på kviillstid för mängder av egenföretagare och representanter för företag. Vidare är det helt orealistiskt att den del av representationskostnad, som kan anses belöpa på normala kostnader för mat, undantas
från avdragsrätt. Detta medför en ytterligare kontrollsvårighet för taxeringsmyndighcterna. För övrigt kan förslaget inverka negativt på svenska företags
möjligheter att på den inhemska marknaden konkurrera med utländska
företag, som inte är hämmade av begränsning i rätten till avdrag för normala
representationskostnader. Med anledning av det anförda finner länsstyrelsen
inte tillräckliga skäl föreligga att frångå nu tillämpad praxis vad beträffar
avdragsrätt för representation.
Representation i hemmet lär redan i nuläget vara föremål för en striing
granskning och kritisk bedömning av skattedomstolarna. 1 den mtm det
framstår som önskvärt att beskära de lagenliga möjligheterna att helasta en
rörelse med personliga levnadskostnader förefaller det av processekonomiska och grans.kningstekniska skäl angelägnare att rätten till s. k. studieresor
(främst till utlandet) och som ofta inte har något klart uttalat sammanhang
med verksamhetens inriktning beskärs.
Näringslivets skattedelegation:
Bland alla de detaljförslag som företagsskattebcredningen lagt fram finns
också ett förslag. som avser att begränsa den nu giillande avdragsrätten för
representationskostnader. Efter en vidlyftig argumentering med synpunkter
av de mest skilda slag kommer bcredningcn fram till dcn slutsatsen att
avdragsrätten för representationskostnadcr inte kan helt slopas. Även om vi
inte ansluter oss till hercdningcns argumentering. som vi i vissa stycken
finner ytterst diskutabel. har vi pä denna punkt ingen annan mening än
utredningen. Det är visserligen sant som utredningen siiger att avdragsrätten
för representationskostnadcr medför fiirMllandevis stora kontrollproblem.
men man måste vara ytterst försiktig att hryta mot de allmänna principer som
ligger till grund för vt1ra skattelagar. Det av utredningen insamlade
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materialet ger vid handen att flcrtakt fliretag lojalt följer Lk givna normerna
vid beriikning av avdragsgilla rcprescntationskostnader.
Vi avvisar oeks{1 p{1 av utredningen anförda skiil al! avdragsriilten
begriinsas till knstnadcr för representation vid luncher.
Beredningen har sjiilv avvisat tanken att söka komma till riil!a med
kontrollproblemen och andra problem genum att skiirpa kraven p{1 att
kostnaderna skall ha omedelbart samband med verksamheten.
Vad som hiirefter ~1tersti1r iir enligt beredningens uppfattning att ingripa
mot begränsningsreglerna dit det giiller det avdragsgilla hcloppct. Scdan
bcredningen crkiint att det kan vara h{1dc praktiskt nch naturligt att man
under pilgöende afförsförhandlingar iiter gemensam m<iltid finner den att
merkostnaden borde vara avdragsgill. Avdragsriittcn biir enligt bercdningen
begränsas till normala mftltidcr som intas undcr normal arbetstid. Endast
merkostnaderna finner den böra vara avdragsgilla eftersom mi1ltidskostnader primiirt iir att anse som levnadskostnadL'r. Som avdragsgillt hL'lnpp biir
diirför i dagsliiget :'iO kronor exkl. moms per person lich mitltid vara sLiligt.
Utredningp1 har föreslagit att dessa tankegi1ngar lagfiists men fiirutsiitter att
riksskatteverket liksom hittills skall faststiilla beloppen varjc i1r.
Den anförda motiveringen för detta förslag finncr vi helt sakna hiirkrafl.
Den nmstiindigheten att den som frivilligt eller tvingad diinill deltar i en
representatilrnsmitltid som giist eller som representant för det bjudande
företaget gör en inbesparing i sina levnadskostnader iir i sig intc n~tgot skiil att
viigra företaget avdrag för kostnaderna. Det iir i stiillct en fråga som rör
deltagarnas beskattning. Hur skall förmiiner av denna art beskattas om dc
utg<ir fr{111 egen eller annans arbetsgivare iir den fr{1ga beredningen hade bort
stiilla. Problemen <herfinns iivcn inom ett annat nmriide. niimligL·n avseende
traktamentsbcskattningcn. Hittills har ingen velat vägra företaget avdrag for
utgivna traktamenten. Det iir i stället ett problem nm och hur traktamcntstagaren skall beskattas. Att av det av beredningen i1bcrnpade skiilet giira en
inskriinkning i företagets avdragsriitt fiir represcntatillnskostnader bör alltsi1
inte komma i fraga. I princip iir. som beredningen sjiilv funnit. rL'}JJ"CSL'ntationskostnader jiimförhara mcd vilkrn annan driftskostnad som helst. om de
har samband med den bedrivna verksamheten.
Enligt ,·{ir uppfattning iir de begriinsningar i avdragsriittcn och de
förtydliganden som gjordes i samband med l %1 iirs lagstiftning fullt
tillriickliga. Den dit införda ordningen har fungerat si1 ,·iil som man rimlig~·n
kan bcgiira. Vi vill inte förneka att det finns fall diir dL't iir utomordcntligt
sv{1rt att göra griinsdragningen mellan privat levnadskostnad tich verklig
driftskostnad men detta iir ctt problem som friimst berör de mindre
företagen. För börsnoterade företag kan den av beredningen i"1benipadc
argumenteringen intc anviindas som motiv för bcgriinsning av den typ
beredningen föreslfa.
Förctagsskattd1credningens uttalande om vad som iir rrormal arbetstid fitr
stil för dess räkning. Att rcprescntation m<'iste förekomma iiven efter den
normala arbetstidens slut iir viil kiint. n~igot som dock inte tycks ha triingt
igenom hos beredningen. Det är mot denna bakgrund oroviiekande att
riksskattevcrket trots de kostnadsfördyringar som uppst[1tt för rq1resentationsmiddagar pi1 restaurang inte velat höja beloppet frän 197ö till 1977. Vi
utg{tr ifri"rn att verket i fortsiittningen for sådana direktiv att företagens riitt att
fö avdrag för ek fördyringar ~om kostnadsutvccklingen fiiranlcder blir
tillgodosedda.
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RSV, /ii11sstrrcf.1e11 i i.fvshorg.1 /ii11. KFoch S1·aigl's adrof.:m.1·a111.Jimd anser
att vissa principiella inviindningar kan riktas mot hertdningens förslag.

Lä11sstyrl'lserna i Sihlemw11la11d1 och Ko11parhergs lii11 anser att beredningens stiillningstagande grundas p{1 politiska iiverviiganden. som liggL'r utanför
principerna för företagsbeskattningen.

US\!:
RSV menar att förL'tagens representationskostnader bör kunna ses som
naturliga driftkostnader som - niir de bggs ned i rimlig Lllllfattning och riktiga
sammanhang - bör medföra riitt till avdrag vid beskattningen. Risken för
missbruk av reglerna fordrar en viss i1terh~lllsamhel med kostnadsramarna
för avdraget. RSV anser det beklagligt att bnedningen inte niirmare
diskuterat möjligheten att finna en total ram för det itrliga utrymmet för
represcntationskostnadsavdragct i olika fr\retag. I a\·saknad diira1· iiterst<h
inget annat iin att se p[1 kostnadsramen för varje enskilt representatinnstillfölle. RSV har under senare <ir haft en rcstrikti\' instiillning i fdga om
bestiimnwndet av dessa kostnadsramar. Ramarna har inte genen.:llt ökats i
takt med prisutvecklingen i restaurangbranschen uurn hhllits igen genom att
de för kalkylen hakomliggamk typmitltidernas inneh<ill heskurih friimst i
fr~1ga om inslaget av drycker. Si'1 har kostnaden fiir middag Pch supL; hitllits
oföriindrad i anvisningarna fiir kalendert1ren I lJ77 Pch 1lJ7S.
RSV iir instiillt pi·1 att fortsjtta denna restriktiva linje som biir kunna
medföra ett visst successivt niirmande till heredningL'lls st:111dpunkt. RSV str
dock denna utveckling pli riitt lirng sikt.

S1·erigl'.1· ad1'C1f.:a1sw11fi111d:
Samfundet avstyrker beredningens förslag. som enligt samfundets mening
innebiir en avvikelse frön de allmiinna principer som ligger till grund för
betiinkandet. Vissa kostnader för företagens drift 0L'11 utveckling blir s~tlunda
enligt förslaget inte avdragsgilla till i princip den del stim inlL' anses utgöra
deltagarens merkostnad. Skiilen för den fiiresl<1gna iltstrarnningen torde
friimst vara dels en rildande nsiikerhL'I om det nuvarande anvisnings- och
kontrollsystemets effektivitet. dels ett visst ifri1gasiittande a,· representationens viirde for förviirv av intiikter. dels en godtagen misstro av politisk
karaktiir.
Vad nu an flirts av samfundet nm nyttan av representation iir givetvis ingl't
nytt för den i affärsverksamheten initierade. Samfundet anser att företagens
skiiliga r~~presenlalionskostnadn iir viil befogade kostnader i driften for
intiikternas förviirvande. De hör allts<'1 som andra driftkostnader i princip
vara avdragsgilla. Samfundet vill - flir undvikande av mö.ilighet till
missförstimd - betona att till avdragsgill representatinn endast hi.\r h:införas
si\dana kostnader som varit behövliga för sjiih'a verksamheten. vartill
htinförs iiven den mera socialt betonade perstlllalrepresentationen.

Kw11mmTiittt·11 i Stockholm och E,\U anser sehabloniseringL·n ha g[1tt för
U1ngt i beredningens förslag. Vissa remissinstanser. bl. a. Srmsk i11d11s1riför-

c11i11g. Sl'enska fiirclagarcs riklji'irh1111d. SO K och Sl'crigl's l'!'du1·is11i11gsko11.rn/ters förb1111d samt Kalmar liins. Sf.:.lncs och ~·iistcrbofle11s lw11dclska111rar
betecknar förslaget som L'realistiskt.
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Ka11111wrrc/ue11 i Stockho/111:
Kammarriitkn har sjiilvfallet intet att erinra mot beredningens förslag med
syftl't att hegriinsa (.lbehöriga avdrag för representatinnsknstnadcr. Fr{1gan iir
emellertid om inte beredningen har gi1tt viil Htngt i ett avseende. niimligcn i
sitt för~lag om schablnniseringen av kostnadsavdraget för mitltidsrepresentation. Det vill synas som beredningen i sin striivan att komma till riitta med
missbruket - representationskostnader i fämansbolag iir hiirvid siirskilt
uppmiirksammade - inte har tagit tillriicklig hiinsyn till d<O'n kutym som
utbildat sig inom afUirsviirlden. En begriinsning av m(tltidskostnaden till 50
kronor per persnn i alla liigen synes innebära en alltför sniiv griinsdragning.
De seriiisa företagens behov a\' representation. som inte siillan kan behöva
förliiggas till kviillstid. synes inte ha i rimlig mtm beaktats.
Bland dem s1.1m vill beh{tlla nuvarande avdragsregler förordar somliga att
kra\'en p{1 bevisningen skiirps eller att myndigheternas möjligheter till
kontroll utvidgas. Förslag av denna art framförs av /ii11sstrre/sen111 i Hallands
samt Götehvrgs och Bohus län. Lösningen förordas vidare av S1·enska

sparba11k.ljöre11i11ge11, S1·eriges advok111samf1111d och Sveriges redovis11ingsko11rn/1ers förlrnnd.
Uinsstyrclsen i Hallands län:
Beredningens förslag i nämnda avseende. med en ytterligare schablonisering av anlragcn och en förskjutning av avdragsrättcn från vad Hinsstyrelsen
ovan betecknat som egentliga rcpresentationsmaltidcr till mera normala
måltider iir inte godtagbart motiverade. r stället bör man enligt länsstyrelsens
mening försöka finna former för en ökad kontroll av att avdragsriitten inte
missbrukas. Sådan kontroll förutsätter i första hand en ökad och förbättrad
dokumentation. Erfarenheterna vid taxeringsrevision visar att dokumentationen för närvarande ofta är mycket bristfällig- av typ krog.nota med nägra
summariska mer eller mindre oliisliga noteringar pa baksidan. l skatteprocesser vinner den skattskyldige trots detta ofta framgång. kanske främst med
anledning av att de formella krav pi'! dokumentation som uppställts i
riksskattevcrkets anvisningar inte anses kategoriska, utan förklaringar och
tillrättalägganden i efterhand godtas. Den utredning, som skall bifogas
självdeklarationen jämlikt bestämmelserna i 25 a li taxeringslagen tar inte
sikte på de enskilda rcpresentationstillfällena utan är mycket översiktlig och
därför ur kontrollsynpunkt av begränsat värde. Som förutsiittning för
avdragsrätt synes i framtiden böra krävas att ett ordentligt allegat upprättas
för varje representationstillfälle. med uppgifter om år och dag för representationen. namn. titel. yrke och företag för de personer gentemot vilka
representationen riktas. men ockst1 med uppgifter om namn och befattning
pfl de personer. som företrätt det representerande företaget. För företag med
ett mindre antal representationstillfällen. förslagsvis 10 per är, bör uppgifterna fran allegaten överföras pä faststiillda formulär. som skall hiliiggas
själ\'deklarationen. rör övriga mindrt: och medelstora företag. cxt:mpelvis
med mindre iin 25 miljoner i omsiittning eller mindre iin l!JO anställda. hör
uppgifter lämnas pä dcklarationsformuliir R 32 om hur miinga reprcsentationstillfällena varit under året samt hur mänga personer från företaget. som
regelmässigt deltagit i represcntationsmåltider. I de taxeringsrutiner, som
införs i och med att ckn sä kallade RS-organisationcn triider i kraft. ges sedan
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iikade möjligheter till kontrnll genom sä bilade taxeringsniimmbrevisioner.

Lii11sstyrdse11 i Gö1ehorgs och Rolws /iin:
Fiir egen del ansluter sig l:insstyrt'lsen till dt:n uppfattning snm flera
reservanter givit uttryck för. A vdragsriitkn hör s{1kdes hibd1{11las tills vidarL'
i avvaktan p~I den fortsatta utvecklingen irwm näringslivet och restaurangnäringen. Undt:r tiden bör man arbeta vidare med kontrollfdgan. Ett siitt att
ätminstone förbättra situationen synes vara att yttt:rligare schablonisera
avdragen och att skiirpa kravl't p<1 dokumentation för att avdrag skall
medgivas vid taxeringen.
Flera rcmissinstanser iir kritiska mot bnedningens förslag att avdrag inte
skall medges för utgifter som kan anses motsvara inbesparade levnadskostnader. RSV. ka111111arrii1tcrna i S1ock/10lm och Giileborg. lii11ss1yrelsema i

Östergii1la11ds. Örebro, Kopparbergs och Norrbo11e11s lii11 samt Niiri11gslil'c/s
ska11eclclegatio11 och SH 10 och Familjcföre1age11s .fi'irc11i11g ifrägasätter om
begränsningen är prineipiellt riktig.

RS\l:
Beredningens förslag till lagtext i punkt I tredjt: stycket av anvisningarna
till 20 §KL innebiir bl. a. att det direkt i lagtexten skall anges att avdrag inte
får åtnjutas för utgifter motsvarande deltagarnas inbesparade levnadskostnader. RSV ifragasiitter dock om en sfalan begränsning är principiellt riktig i
fråga om företagets beskattning. Samma materiella resultat bör kunna
uppnås genom uttalanden i lagmotiven och genom det i dag i bestämmelsen
använda uttrycket "'skfögt belopp"'.

Kammarrii11e11 i Stockholm:
Beredningens förslag att avdrag inte skall medges för utgifter som kan
anses motsvara inbesparade levnadskostnader måste för den som bär
kostnaden för representationen te sig oförståeligt. eftersom iiven utgiften i
denna del är för honom en driftskostnad. Att den som fött denna förman
undg:!r beskattning får hiir bortses från. Kammarriitten avstyrker förslaget i
denna del.

Länsstyrelsen i Ös1ergötla11ds liin:
Som motiv för förslaget att begriinsa den avdragsgilla kostnaden per
person till mcrkostnackn (kostnaden ./. den del som utgihs av normal
levnadskostnad). dock högst cirka 5U kronor. anförs att normal levnadskostnad inte är avdragsgill enligt 20 ~ kommunalskattelagen. Visserligen utgör
kostnader för mat och dryck normal levnadskostnad men representationskostnad utgör som regel inte normal levnadskostnad för den som betalar.
Däremot innebär representation en inbesparing av normal levnadskostnad
för den som blir bjuden. varför det i princip är denna som beskattningsatgärderna borde riktas mot. Beredningen föreslår dock att beskattningsfttgiirderna riktas mot det företag som representerar. För sistniimnda företag utgör
representationskustnader. som inte har karaktär av personliga levnadskostnader. driftskostnader i verksamheten. Ett minskat avdrag för driftskostnader kommer företagen troligen att kompensera sig för genom höjda priser vid
försiiljningcn av varor etc.
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Förordningen (1959: 168 J om särskilda inwsteringsfonder för förlorade inventarier och lagertillg~mgar
Restiimmclscr nm s. k. cldsvädcfondcr finns i förordningen ( l 1J5l): 168) om
siirskilda invcst<.:ringsfondcr för förlorade inventarier och lagertillgängar
( prop. 1959:67. BevU 37. rskr 222). Denna förordning ersatte förordningen
( 1951 :230) med provisoriska bestiimmclser om siirskilda investeringsfonder
för ersättande av förlorade inventarier och lagerti\lg[111gar. Till grund för
1959 i'trs prop. l(1g en den .:m septembn 1958 avUimnad prnmemoria ( 1958 ärs
promemoria). som inneh<'iller en iiversyn av de provisoriska bestiimmelserna.
Enligt ILJ5lJ {1rs förordning kan avsiittning ske till t,·;'1 olika fondl'r. dl'ls till
siirskild investcringsfond fiir fiirl11radc inventarin. deb till siirskild in\'l'steringsfnnd för förloradl' l<igertillg;·ingar. i\\"siitt11i11gshL'riittigade iir ,·;irjcskattskyldig - f~·sisk eller juridisk person - snm har inkomst ;l\· jmdhruksfastighet eller riirelse. Ar den skattskyldigL' hokfiiringsskyldig skall en mot
aHlragc\ -,varande avsiittning göras i riikcnskapLTna för bcskallningsaret. Är
han inte hokfiiring-;skyldig torde dd riicka med att <l\<ittningen redo,·isas p{t
deklarationsformuliiret för fonderna ( 1958 ;irs promL'Illoria s. 2') ).
Avdrag fiir ;l\<ittning till siirskild in\·cstl'ringsfnnd fiir fiirlorade inventarier för giiras di'i den skattskyldige e1fo'tllit L'rsiittning tör maskiner och andra
för stadigvarande bruk avsedda inventarier od1 nsiittningen llt~~.<itt p<i grHnd
av statligt fiirfogall(k. dds\'<'1da eller d~irml'd jiimfiirlig. aqkn skattskyldigL'S
i1tgi.irandl'n oherol'ndl' ankdning. 1\\'drag för a\siittning till siirskild
in\·estni11gsf11nd för fiirlorade lagertillgi111gar skall avse nsiitlning snm utgatt
a\' samma anledning och giilla till,!!illlgar. a\'sedda fiir 11msiittning eller
fiirhrukning i verksamhL'lL'll. A.nlragl't fiir inte ö\·erstiga ersiittnin_!!L'ns
hdopp. Dessutom finns en siirskild spiirrL·gel fiir in\'L'IllariL·r rL·sp. lagertillg;"ingar. Spiirrl'geln fiir in\'entarier tilliimpas pil skattshldig som pa _!!rtlllcl a\'
crsiittningcn crh;illit hiigrL' a\drag för a\·skrirning pa in\'cntarin iin som i
annat fall skulll' ha medgivits. ,.\\'draget för fondavS:ittningl'n skall d;i jiimkas
i mots\·arandl' m;in. S;ivitt giiller lagertillgf1ngarfar avdraget inlL' ii\"L'rstiga L'tt
belopp som nwtsvarar minskningen av dold rL'SL'rv i 'arulagrL'l undn
heskattningsi1ret.
Sp~irregcln för in\'entarin tillkom i samband lllL'd lagstiftning ar ]'J)h och
avs.ig att anpassa förordningens hestiimmelser till de iir I1!5:' infiird<t rq!.lerna
nm riikenskapsL'niig avskrirning pi1 ill\'entarin. Fnligt dessa rL·gkr far den
s. k. nl'ttometnden ;1nviimlas. Denna innehiir att crsiittning som uppburits
fiir a\·yttrade eller fiirloradl' inventarier som anskaffats tidigarL' iir aniiknas
fri111 avskrivningsunderlaget. I propnsitit1ne11 framhiills all följden av att
ncttPnlL·toden tilliimpats borde bli L'Il reducering a\' det belopp S(llll fick dras
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av g:ennm fondavsiittning. En rt'durering borde ClllL'lkrtid ske end;1st d;.1
nettometoden medfi\rt en liigrt' viirdesiittning p;1 in\·entarieht?Stanckt iin vad
eljest kunnat godkiinnas L'nligt reglerna fiir lkn rii1'cnskapsenliga avshil'ningen. lnnebiirden av det sagtb bt:lystes i propositionL·n med ett exempel
(prop. llJ5(1:-12 s. l..f.-15).
Vid bL·sbttnings;hcts ing;ing iir inventariebestC1ndt:ts hl1kfiirch1 l'iirde
lllO 0110 kr. Det sker inte n{1µon nyanskaffning under bcskattningsitrL't men
ersiittning nh[tlls lllL'd ..f.O 01)0 h. fiir fiirloradL· inventarier. Det fiirutS:itts att
avskrirning enliµt huvudreµcln utnyttjas helt orh att avskrirning enligt
kompll'lteringsregcln for ske med ."ill IJIJO kr.
Om nettometoden intL' utnyttjas far avskrirning skL' enligt fiiljande:

lngiiende bokfört drde 11111 llllll
Avskrivning
Ligsta till;~1tna \·:irde vid
beskattning:s<lrets utg{111g

1-1 unrdregl'ln

K11mpll'lteri ngsreµeln

.>Il 111111

)Il ()(JIJ

70 ()()()

)Il(}()()

Utnyttjas nettt.lmetoden blir liigsta til1(1tna bokförda viirde p[1 inventariL'besti111det i den utg;knde balansr:ikning:en 70 'i av ( 11111l)(JO-..f.1111011) =
.+2111111 kr. enligt huvudregeln. Effekten ;1v nettometoLkn blir all1si·1 att dt:t vid
taxeringen godtagbara liigsta viinlet p;·i inventarit'l1est:indl't g{1r ned med
(70 0110--..f.2 (J(JIJ =) 28 (}(}(} kr. Eftersom den skattskvldige enligt kompletteringsregeln kunnat bokflira inwntarit:besU1ndet vid heskattning:s;lrets utg:i111!!
till liig:st 50111111 kr .. uppg:~1r dork den verkliga fi\rdelen av nettometoden till
endast (511 ()(JIJ--..f.2 000 =) 8 11110 kr. Den annars avdragsgilla fondavsiittningen
på ..f.(} 011() kr. skall d:irför siittas ned med 8 (J(JIJ kr. Om den skattskyldige inte
helt utnyttjat nettometoden utan niijt sig IllL'd att skriva ned inventariehesfr111det till cxempelYis .+.'i IHJll kr.. skall fllnd;l\-S:ittningen s:ittas ned mt:d
(50 000--..f.."i (J(HJ =) .'i tl()IJ kr.
I I 'J58 itrs promenl()ria diskuterades ( s. 21--22) om vtterliµare bc·griinsni ngar i rätten att g:öra fondavsiiflning borde ske dh nettoml'tndcn :1111·iinds.
Tilliimpas denna metod och har den skattskyldig:e tillr~ickliµt avskrivnin!,!sunderlag uppviigs bL·skattninµ:cn al' ersiittningen fiir fiirlt>radc· inwntarin a1·
ett motsvara!l(k anlrag: fiir avskri\'11i11g p;i kYar\'ar;111de i111·entarin. Ni1g(1t
bt'hll\' av att fit siitta al' till investt:ring:sfond skulk di1 inte fiirL'lig:ga. Är
diiremnt det kvarvarande avskrivningsunderlag:L'l mindre iin er'siittningcn fi.ir
de förlorade inl'entarierna. blir erS:ittningen helt eller deh·is beskattad. Pm
miijlighet inte fanns att siitta a\· till im·t:sterin!:(sfond. h'irordningcns
hcstiimmelser skulle eYentul'llt kunna utformas si1. att :l\<ittning !ill
investeringsfond fick skt' hii!:(st med hellipp. varmed L'rsiittninµen iiverstL'g
k\'arl'arande avskrivnin!:(st111derlag. Enligt promemorian torde emellertid
nettometoden inte helt ersiitta miijlig:hctL'n att giira ;l\siittning till investeringsfond ens i de fall. di'1 tillriicklig:t avskrivningsunderlag finns. Det kan
n:imligen dri'lja flera i1r innan er,iittnin!:(sanskaffning kan giiras t.lL"h undn de
mellanliggande i1re11 blir den sbtts1'yldigc beskattal! fiir hiigre vinster p(1
grund av att avskrivningarna dessa itr hlir liigre iin de skulle ha Yarit. 0111 inte
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ncttnmctoden tilliimpats. Fiirsiikrin,!!sersiittning~·n kan pii ,;, siitt. trots
nettometoden, bli beskattad innan ersiittningsanskaffnin,!! kunnat ske. Detta
iir. enligt promenwrian. ett förhallancle som m<m biir ta hiinsyn till niir fr<lga
är om \'inster pt1 grund av hiindclser. som inte kunnat förutses av den
skattskyldige. Diirtill kommer att skattskyldig som anviindn planenlig
avskrivning i allmiinhet inte kan tilliimpa nettometoden. Med hiinsvn hiirtill
föreslogs ingen ändrinµ i miijlighetcn att siitta av belopp till fond för
förlorade invrntarier.
.lag har tidigare niimnt att nya avskrivningsreglcr pi1 inventarier infördes är
1955. I detta sammanhang tillkom ocksä nya regler för lager\'iirdering vid
inkomstbeskattningen. bl. a. den s. k. supplcmentiirregel I. Denna regel iir
avsedd att förhindra att tillfälliga lagerminskningar framtvingar en upplösning och därmed beskattnin):! av den dolda reserven i lagret. Om viirdet pt1
lagret iir liigre iin medeltalet av motsvarande viirden vid utgimgen av de tvil
föregi'lende beskattningsi1ren. far enligt regeln nedskrirning ske med 6U ((.av
niimnda medeltalsviirde. Vid större lagerminskningar kan hiirigenom
nedskrivningsbeloppet knmma att överstiga värdet av varulagret vid
utgirngen av det aktuella heskattnings{1ret. Lagret for dit upptas till noll och
översk.iutande nedskrivningshelopp avsiittas till ett särskilt lagerregleringskonto pti balansräkningens skuldsida. S{1dan avsiittning skall {1terföras till
beskattning pMöljande {1r. cb frägan om eventuell avsättning prövas enligt de
förutsiittningar som giiller vid detta år~ utgäng. I l 95ti ars promemoria
diskuterades om de nya lagerviircleringsreglerna gjorde bestämmelserna om
investeringsfond för förlorade lagcrtillgimgar överflödiga. Därvid undersöktes vilka effekter de olika reglerna ger i ett tänkt fall. l promemorian anfördes
följande exempel.
I exemplet förutsätts
prisnivi'ln är densamma under de fem {iren.
att med lagrets värde förstås det lägsta av lagrets anskaffnings- eller
[1teranskaffningsvärde efter avdrag för inkurans.
att den skattskyldige år 3 förlorat hela sitt lager genom brand och i
brandskadeersättning erh{1llit ltltJ 000 kr ..
samt art nytt lager anskaffats vid utgimgen av är 3 för 1tl (l(Jtl kr. och att
lagret år 4 nätt samma storlek som tidigare.
Om den skattskyldige helt utnyttjar möjligheterna att skriva ned lagret blir
resultatet följande.
all

Lagrets värde
Bokfört värde

Ar i

År2

Ar3

j()(){)()()

}l)() IJfl()

lll ()(){)

40 ()()IJ

40 00()

()

10() {)()()
40 IJllO

60 (J(}()

6()()()(J

lflllflO

l\(J(j(JIJ

Avsättning till lagerreglcringskonto
Reserv i varulager

Ar4

50 000

60 oou

(if)(J(IO

()()()()()

60

IJIJ(J
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Om lagret kunnat iiteranskaffas [ir -I iir den skathhldigL' i exemplet helt
tillgodosedd genom lagerviirderingsn::glerna. Förlusten a,· lagret !1r 3 har inte
medfiirt att ntignn del av den dolda rL'servL'n hd1i\\·t tas fram till beskattning.
Detta skulle dock bli fallet om ,·iinkt av lagret <tr I varit liigrc iin J()(l 111.lll kr.
eller om <lr 1 inte funnits. d\·s. om rörcben pi\hiir_jats forq fö· ~- I sistniirnnd<t
fall kan medeltalsregcln inte tilliimpas. Enligt prnml·m,1rian finns det
knappast anledning att enbart fiir dessa specialfall heh~'illa best:immclserna
om investeringsfond för förlorade lagntillgf1ngar. Om man vill tillgodose
dessa fall. hör det ske genom att lagerviirderingsregll:rna iindras s{1 att som
jiimförelselager alternativt godtas lagret ,·id niirmast fiircgficnde hcskattnings{1rs utgfmg.
I (ar lagret inte kunnat i sin helhet iiteranskaffas iir -I kan lagcrdrderingsreglcrna inte förhindra att lagerreserven helt eller delvis 111{1ste tas fram till
beskattning. Om ett industriföretag drabbas a\· cldsvi1da och maskinparken
skadas och lagret av r{1material och hel- och hah·fabrikat förstörs. kan Lkt
tänkas att det tar flera <ir innan lagret :my1l n<itt sin tidigare storlek.
Lagerutvccklingen kan exempelvis vara följande.

Lagrl'ls
värde
Bokfört
värde

.År I

Ar2

100 noo

1on noo

Jllll!lll

-10 OOtl

-lll!Hltl

(I

60000

6110!10

Jtl Otl!I

Avsättning
till lagerregleringskonto
Reserv i
varulager

60 000

(l() (1(1()

,\r J

Ar -1

60 (1(1(1

- .'l!I !ltltl

hll !l!ltl

30 (111()

.År5

Ar <l

(lilil()(I

IO!JOllll

2-1

tl(l(I

-lll!ltltl

JI> (lllil

61101111

J(l ll!ltl

(i(l()ll()

Även med helt utnyttjande av lagen·iirderingsreglerna måste i detta fall
30 000 kr. av lagerrreserven tas fram till beskattning år -1. Om i stiillet
möjligheten att sätta av till investeringsfond för förlorade lagcrtillgangar
utnyttjats kunde avsättning till s<"1dan fond ha skett <"1r 3 med 60 ()()()kr. under
förutsättning att någon avsättning till lagcrregleringskonto inte verkställts.
(Avsiittning till investeringsfond för inte ske med större bel,1pp än St)m
motsvarar minskningen av dold reserv i Yarulager. I lagerresen· skall därvid
givetvis även inräknas avsättning till lagcrregleringskonto.) Väljer den
skattskyldige att år 3 sätta a\' 60 OllO kr. till irl\"esteringsfond för förlorade
lagertillgångar, blir beskattningseffekten i1r 3 densamma som om avsiittning i
stiillet skett till lagerregleringskonto. RcserTcn p:160 000 kr. kan i bilda folien
behållas. Har emellertid avsättning gjorts till imesteringsfond. kan den
skattskyldige under år -I och följande år utnyttja fonden för nedskrirning av
lagerökning med så stort belopp att dold resen· i lagret tillsammans med
kvarvarande invcsteringsfond uppgår till 60 OUO kr.. d\S. reserwn be hälls
oförändrad.
Enligt 1958 års promemoria kunde det salcdes konstateras att bestiimmelserna om investeringsfond för förlorade lagertillgångar -

ii\cn med
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beaktande av lagerviirderi ngsrcglerna - fyllde ett behov n:ir \'Crksamheten iir
nystartad eller i de fall cl<\ :'1teranskaffningen av lagret tar flera år.
Som förutsiittning för avdrag för avsiittning till fartyg:sfond enligt
förordningen (1954:40) om siirskild invcsteringsfnnd för avyttrat fartyg
m. m. gäller att den skattskyldige till liinsstyrclsen skall överHimna bankgaranti uppg}1ende till hiilften av det avsatta beloppet. Ett motsvarande krav
giilkr för avdrag för avsättning till {1teranskaffningsfond för fastighet enligt
lagen ( 196 7:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avs:ittning till fond för
återanskaffning av faqighet. Bankgaranti kriivs emellertid inte för avdrag för
avsiittning till investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgilngar. Denna foiga diskuterades i prop. 1959:67. Det framhölls diir att
avsiittning till eldsddefond endast kan ske i anledning av brand eller andra
utom den skattskyldiges ritdighet liggande hiindelscr. Den skattskyldige har
allts{1 inte - säsom fallet iir vid försiiljning- haft möjlighet att vid framtagning
a\· vinsten ta hänsyn till beskattningsregler.na. Möjligheterna att göra
fondavsiittning har vidare en naturlig begriinsning. Avsiittningen for
niimligen inte överstiga viirdet av de brandskadnr och liknande som under
året drabbat verksamheten. Diirigenom siitts iiven en griins för det allmännas
förlustriskcr. Med hänsyn hi1rtill ansi1g departementsehden alt bankgaranti
eller annan siirskild siikerhet i vart fall tills vidare inte borde fordras vid
avsättning till eldsviidefond (s. 43 ). Riksdagen delade denna bedömning.
Belopp som avsatts till eldsvi1defond far tas i anspriik utan siirskilt
medgivande av myndighet. Fond for förlorade inventarier far anviindas för
avskrivning pil maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier (nya eller begagnade) som anskaffats under heskattningsitret.
Fond för förlorade lagertillgiingar fitr utnyttjas för nedskrivning av rftvaror
samt hel- och halvfabrikat med högst dl belopp motsvarande kostnader
under beskattningsiiret för tillverkning eller anskaffning av s:'1dana tillgiingar.
Detta gälkr dnek endast i den m[rn tillverkningen eller anskaffningen
innefattar lagerökning under <het.
I !ar n~·a im·entarier anskaffah redan umkr samma beskattningsitr som de
gamla förlorah. fr1r belopp. som kunnat avS:ittas till eldsvi1defond. atwiindas
för a\·skrivning p<i de nyanskaffade inventarierna. 1\fan fiirfar sitledes sllm om
avsiittning till fonden sketi och fllJllkn diirefter omedelbart taµits i anspr;1k
för sitt iindam<il.
I far eldsviidefond inte tagits i anspr<ik liir sitt iindamitl senast under det
beska1tningsi1r. för vilket taxerin!! sker under tredje inet efter det bt·skattningsitr dit anlrag fiir fonda,·siittningen medga\·s. skall fonden <Herfiiras till
beskattning. Åtcrfi'iring skall nck<1 ske om den skattskyldige triitt i
lik\·idatinn. diidsbo skiftats eller fonden andnts pit felaktigt siitt. I c'tt fall
(RRK R77 1:57) hade en skattskyldiµ ombildat en enskild firma till
aktil'holag genom s. k. appl,rtbildning. I \i\'l'rli1telsl'n in):!ick en eldsvi1dl'fnnd. Överli1telsen av fnnden ansitgs innehiira all denna tagits i anspri1k pi1
otilliHL't siitt. varför fonden i1terfiirdes till hL·skattning hos den skattskyldi-

ge.
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Om den skattskyldige visar att han har svårigheter att ta sin fond i anspr{1k
inom föreskriven tid. kan RSV förlänga tidsfristen med ytterligare högst tre
år.
Niir eldsv[1defond iiterförs till beskattning skall det

~iterförda

bt'loppct

ökas med } '.'( - vid likvidation. arvskifte eller fusion 2 r:;. - for var.ie
taxeringsår som förflutit sedan det i1r di1 avdrag medgavs I. o. m. det [1r dii
återföring sker. Vid <lterföringen för varken nettoint:ikten eller den till
kommunal inkomstskatt skattepliktiga inkomsten av förviirvskiillan understiga det {1terförda beloppet jiimte riinta.
Av uppgifter som har inhiimtats frän Hinsstyrclserna framg{1r att det vid
1978 iirs taxering fanns .W siirskilda investeringsfonder för förlorade

inventarier och 7 siirskilda invcsteringsfonder för förlorade lagertillgf1ngar.
De belopp som fanns avsatta till siirskilda invcstcringsfonder för förlorade
inventarier varieradt' mellan 7 285 kr. och 5 119 911 kr. medan beloppen
avsatta till siirskilda investcringsfonder for förlorade lagertillg[1ngar varierade mellan 35 000 kr. och I 219 ()()()kr. I flera liin fanns inga bclnpp avsatta
till de ifr{1gavarande fonderna.

13 Riksdagfn 1980181. 1 sam/. Nr 68. Ril. R
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Hilaga 5

Begreppet kapitalförlust
5.1 Historik
Enligt 18S3 <irs bc\·illningsförordning fick avdrag vid beriikning av inkomst
av arbL'k ske .. för omkostnader för bedrivande av rörd se eller ~Tke .. ( * IO
nlllm. 4 c) ). I förordningen angavs inte hur förluster skulle behandlas. 1 en
till fiirnrdningen utfärdad instrukti1ll1 fiir taxeringsmyndighetcrna inWgs
dock en hestiimmcbe av följande lyclcbe: '"Huruvida skattskyldigs tillfälliga
arsfi"irlust (t. ex. genom kreatup;sjukdom. skeppsbrott. \·arulagers förstöring
och dylikt) biir betraktas s<"isnm minskning i ~\rt'ts inkomst eller siisom
kapitalförlust, priive taxeringsmyndigheterna efter rörelsens och förlustens
storlek och beskaffenhet"(* 14). Nt1got vägledande uttalande gjordes inte i
samband med bestämmelsens tillkomst.
Vid bedömning av om en förlust var avdragsgill skulle hiinsyn således tas
till rörelsens och förlustens storlek och beskaffenhet. Detta torde ha
inneburit att en förlust av sådan beskaffenhet att man i allmänhet inte kunde
räkna med detta slag av förlust i en viss förvärvskälla hänfördes till
kapitalförlust, oavsett förlustens storlek. Även om det var fråga om förlust av
sådan beskaffenhet att man med vanlig förtänksamhet hade att räkna med
möjligheten av s<'idaha förluster, kunde förlusten hänföras till kapitalförlust.
Detta var fallet om förlusten var alltför stor i fiirh<'illande till förvärvskällans
omfattning.
19112 i1rs förordning om inkomstskatt innehöll ett stadgande att "vid
taxering för inkom'.'tskall 111[1 skattskyldig njuta avdrag för sädan förlust å
rörelse eller yrke. som ej är alt hiinföra till kapitalförlust" (8

~

2 mom.). 1910

{1rs förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt behöll samma bestämmelse om avdragsriitt för förlust ( 10 ~). Den samtidigt utfärdade nya
bevillningsförordningen och till denna fogade anvisningar till ledning vid
taxeringen behöll de tidigare f1tergivna bestämmelserna om avdragsrätt vid
bevillningen ( 11 * 2

1110111.

resp. 8

*l·

Fr<'1gan om a\'llragsriitt för förluster togs upp i det utredningsarbetc som
lcdd!O' fram till I lJ2S :·irs kommunalskattelag.
Kommunalskattesakkunniga ans[1g att den diivarandc prövningen nm en
förlust var relativt stor eller liten var oliirnplig. Resultatet kunde ofta bli
stiitandc !'lir riittskjnslan. Enligt ekras förslag skulle avdrag medges för
förlust inom en förviirskiilla "niir förlusten oavsett dess storlek priivas vara av
s{1dan arr. att man med vanlig fi\rtiinksamhet skiiligen har att i den
förviirvskiilla. som i varje siirskilt fall iir i fri1ga. riikna med förlust av s;1dan
beskaffenhet... K1Hnmunabkattesakkunnigas lagstiftningsfiirslag bg till
grund för 1920 (1rs pwposition med för$lag till kommunalskattelag ( prop.
11J20: 19 I). Propositionen. snm inte bifölls av riksdagen. innebar dock vad
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betriiffar förlustavdrag inte nagon :indring i förhallande till ..:b giillande
hcst:immelscr i :imnct.

11118 {irs inkomstskattesakkunniga erinrade i en promemoria (prop.

192 l :2H. bilaga l. s . ..\7) om den dit alltjiimt giillamk hestiimmclscn att
fri1gan om en tillfällig förlust skulk anses som kapitalfiirlust elkr inte skulk
avgöras med hiinsyn till hl. a. riirelscns nch förlustens storlek. De sakkunniga. som anslöt sig till kommunalskattesakkunnigas st{1ndpunkt. anst1g att
denna bcstiimmclsc \·ar mindre tillfrcdsstiillande. Det ansiigs niimligen
stötande att förlustens storlek skulle vara avgörande för avdragsriitten. s;i att
en mindre förlust i en affär fick dras av. medan cn förlust av likartad
beskaffenhet i en annan affar av samma slag inte var aHlragsgill bara diirfiir
att förlustl'n varit stor i förh;"tllande till rörelsens storlek.
I enlighet med inkomstskattesakkunnigas förslag iindrades {1r 1921
bestämmelserna om

J921 :..\17). I 10

~

avdragsriitt

förordningen

1llll

för

fiirlustcr ( prop.

1921 :213. SFS

inkomst- och förmögenhetsskatt angavs

sälunda att skattskyldig iigde riitt till avdrag för sädan förlust p;I fast cgemh1m
eller verksamhet. som inte var att hiinfiira till kapitalförlust. Dessutom
infördes siirskilda anvisningar till ledning vid taxeringen följande hL'Stiimmelscr (som oeks{1 kom att g;illa vid hcvillningstaxcringen ):
Sf1som heh{11lcn {1rsinkomst av viss inkomstkiilla anses det iivnskott av
intiikter. som t1tcrst{ir efter avdrag av dels hiir ovan omförmälda omkostnader. dels iiven de förluster. som uppstMt i verksamheten och som icke iirn att
anse s{isom kapitalförluster. Huruvida förlust ~ir att anse S:1som minskning i
{irsinkomsten eller si1som kapitalförlust. priive heskattningsmyndighcterna
efter verksamhetens och förlustens beskaffenhet.
I allmiinhet gi11lcr. att förlust iir att anse s:"isom minskning i {irsinkomsten.
niir förlusten oavsett dess storlek prövas vara av s;ldan art. att P«tn i den
verksamhet. varom fdga är. har att riikna med förluster av detta slag. S{1
t. ex. skall siisom kapitalförlust icke anses:
en näringsidkares förlust genom prisfall ;\ eller förstöring av varulager.
tillverkningar. lager av riivaror. frirhrukningsartiklar och dylikt:
en niiringsidkares förlust ä utestf1endc fordringar för försälda varor och
tillverkningar eller för utfört arbete i hans rörelse eller yrke;
ett bankbolags förlust genom belåning av förfalskade länehandlingar;
en bankkassörs eller annan kassaförvaltares förlust genom felräkning vid
in- eller utbetalning av penningar. som han på grund av sin befattning
omhänderhar.
I det hctiinkande som 1918 är~ inkomstskattesakkunniga a\'bmnadc i1r

192'.1 (SOU 1923:69) angavs i 11

~förslaget

till förordning om inkomst- och

förmögcnhebskatt att avdrag inte fick ske fi.ir "förlust. som är att hiinföra till
kapitalförlust'". I punkt 3 av anvisningarna till samma paragraf gavs niirmare
bcstiimmelser om avdragsriitt för förluster. Som en allmiin regel skulle giilla
att förlust fick dras av endast om och i den m[m den stod i samband med
mlgon den skattskyldiges fiirviirvsverksamhet. dvs. sädan verksamhet varav
intiikten skulle beskattas som inkomst. Fiirlust av egendom. som inte hörde
till en förviirvskiilla i förordningens mening. fick sf1ledcs aldrig dras av vid
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inkomstheriikningen och inh: hdkr förlust p<i si1dana transaktioner som inte
iigdc ett normalt samband med den skattskyldiges fiirdrvs\'erksamhet. I
enlighet diirmed skulle förlust. som drabbat den skattskyldigcs pnsonliga
lösegendom. och förlust på borgensförbindelse. som inte i ngtilts i och för den
skattskyldiges förviirvsvcrksamhet. i inkomstskattehiinseende alltid behandlas som kapitalförlust.
Som kapitalförlust i fiirviirvsvcrksamhet skulle. enligt anvisningarna.
anses förlust som drabbade förviirvskiillan som sttdan. hirlust. som drabbade
anläggningskapitalet i ett företag. var siilunda att hiinfiira till kapitalförlust.
medan däremot förlust. som drnbbade drifhkapitalet inte var att aföc

Sl1ll1

kapitalförlust. Det p:'tpekades att det l[tg i sakens natur att förlust genom
viirdeminskning på grund av slitning o. d. vid anviindandet av tillgängar. som
utgjorde beståndsdelar av anläggningskapitalct i ett företag. inte var att anse
si\som kapitalförlust' utan var att likställa med driftkostnad.
Till anliiggningskapitalet hänfördes l'gendom. som utgjorde bcst{1ndsdl'I
av en anliiggning för niiringsvnksamhct. dvs. för driften avsedd fastighet och
för driftL'n gjorda anliiggningar och inriittningar och diirtil hörande kraftledningar och andra ledningar. motorer. maskiner och driftsinventarier. Vidare
räknades till anliiggningskapitalct fast egendom i egenskap av llL'st;'111dsdel a\·
förviirvskiillan fast egendom. egendom. som var best{indsdel a\' förviin·skiillan kapital samt egendom. som utgjorde bestimdsdcl av förviirvsblk1rna _
arbctsanstiillning m. m. och tillfällig förviirvsvcrksamhet. si1som invenlariL'f'.
instrument. facklittl'ratur m. m. Till driftskapitalet hiinfördcs :1 andra sidan
tillgångar. som var förem{d för produktion eller tillverkning. bearbetning
eller försiiljning eller ritYaror avsedda för förbrukning i ett företag.
Enligt anvisningarna var s;idan förlust i fiirviirvsverksamhet. vilken
uppkommit genom Uk'blivandet av en intiikt som normalt bort inflyta i
verksamheten och vilken s<'1lund ingick s<'tsom ett led i fiirviirvsverksamhL'll'n.
inte att anse s{tsom kapitalförlust. Hit räknades exempelvis "'till fiiljd av
arrendators eller hyresgiists insolvens utebliven betalning av arrende clkr
hyra. förlust gl'nom gäldeniirs ofiirmäga att betala riinta. till följd av kiipares
insolvens eller underkiinnande av levererad vara utebliven betalning för
varor eller produkter. som den skattskyldige fört i handel eller tilh·erkat.
prisfall under inköps- eller tillverkningspris. förstöring eller l'iirsiimring av
varulager. tillverkningar. lager av ravaror och förbrukningsartiklar eller
dylikt. utebliven i'tterbetalning av län. som skattskyldig i av honom driven
penningrörelse uWimnat
dvlikt. ..

p~i

grund av förfalskade li1nchandlingar. med mcr;1

1921 {1rs kommunalskattekommittc svnes i huvudsak ha anslutit sig till
inkomstskattesakkunnigas förslag (SOU 192-1:53 s. 72 f och s. -120 f). Kommitten gjorde doek viiscntliga fiirkortningar och redaktionella nmarbetningar i de sakkunnigas förslag. Kommitkns förslag blev diirför viisentligt
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oklarare iin det ursprungliga förslaget.

Endast i ett avseende synes

kommitt0n ha föreslagit en saklig iindring. Si"tsom kapitalförlust heteCknades
i dess förslag iiven det fall cf{t skattskyldig lidit förlust "genom hos honom
beg{111gen stiild". Ni1gon motivering till denna avvikelse Jiimnades inte.
Vid 1928 {1rs lagstiftning infördes i 20

29

*och punkt 8 av anvisningarna till

* KL bestiimmclser om kapitalförlust. vilka anslöt sig till kommunal-

skattekommittcns förslag med undantag för att föreskriften om att förlust
genom stiild skulle anSL'S s{isom kapitalfiirlust uteslöts. I punkt 8 (numera
punkt llJ) av anvisningarna till 29

* KL angavs att till driftfiirlust i rörelse

riiknades inte "förlust. som skattskyldig kan hava lidit vid sidan av vad som
normalt ingf1r sasom ett led i förviirvsverksamheten. saledes i regel icke
genom borgensförbindelse eller genom prisfall {i eller förstöring genom
brand eller olyckshiindelse av s{1dana tillg;lr1gar. som anviindas till stadigvarande bruk i rörelsen. Den förlust, som föranleds av en dylik. oberoende av
rörelsen uppkommen skada. iir att anse s;'\som kapitaljör/11s1".

1928 [1rs bolagsskatteberedning föreslog i ett år 1931 avliimnat betänkande
(SOU 1931:40) att riirclseidkare skulle ha fri avskrivningsriitt på inventarier
och att vinst vid avyttring av inventarier skulle beskattas som intäkt av
rörelse. Som en konsekvens av detta förslag föreslogs att driftförlustbegreppet skulle utvidgas till att omfatta "jiimväl förlust. som genom brand eller
dylik hiindclse drabbat till rörelsen hörande inventarier". Till driftförlust
skulle diiremot inte hiinfi\ras "fiirlust. som skattskyldig kan hava lidit vid
sidan av vad som normalt ingtir s;1som ett led i fiirvärvs\'erksamheten. sitledes
i regel icke förlust genom borgensförbindelse. Den förlust. som föranledes av
en dylik. oberoende av rörelsen uppkommen skada är att anse såsom

kapitalfiirlust . .Tiimviil förlust å byggnad genom brand eller dylik hiindelse iir
att hiinföra till kapitalförlust. Uppstår förlust vid försäljning av till rörelsen
hörande fastighet eller byggnad. är även denna att ans.: såsom kapitalförlust.
s{tvida den ej enligt 35 *skall bedömas si\som förlust [1 tillfällig förvärvsverksamhet".
Bolagsskattebcrednigens fiirslag föranledde inte någon lagstiftning. Även
1936 års skattekommitte lade fram ett förslag om fri avskrivning.sriitt på
inventarier. Diirvid utgick kommitten fr{111 att nt1gon iindring i reglerna om
avdrag för driftförlust till skillnad från kapitalförlust inte vara påkallad. En
sådan ändring ansågs kunna få längtgilende konsekvenser, vilkas betydelse
det var svårt att överskilda (SOU 1937:42 s. 231). Skattekommittens förslag
lades [1r 1938 till grund för lagstiftning. Innebörden av iindringarna behandlas
nedan i avsnittet om förlust pt1 inventarier.
Bestämmelsen i anvisningarna till 29

* KL om

kapitalförlust har efter

kommunalskattelagens tillkomst ändrats vid tvtt tillfällen.

I samband med 1951 års nya regler för beskattning av vinst vid avyttring av
inventarier iindrades bestiimmelsen att till kapitalförlust skall hänföras
förlust genom prisfall eller brand av "s{1dana tillgöngar, som anviindas till
stadigvarande bruk i rörelsen". Orden "sådana tillgi'tngar" utbyttes då mot
14 Riksdagen 19801111. 1 sam!. Nr 68. Bil. B
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"fastighet". Även denna andring kommer att heri\ras niirmarc i a\·snittet om
förlust p{1 inventarier.
År 1965 infördes ett andra stycke i punkt 10 av anvisningarna till 29 *KL
(prop. 1965:126, BevU 4-1. rskr 379. SfS 1965:573). Enligt detta stycke
medges avdrag för ackordsförlust - om det kan antas att ackordet har sin
grund i intressegemenskap mellan borgeniir och giildeniir - endast om
koncernbidrag kunnat

lämna~

mellan företagen. Skiilet till denna regel iir att

vinst genom ackord i praxis inte ansetts utgöra skattepliktig inkomst.

5.2 Nurnrandc regler

5.2. I Inledning
Enligt 20

*KL för vid beriikning av inkomsten friin siirskild förviirvsblla

avdrag inte göras för förlust som är att hiinföra till kapitalförlust. l punkt 5 av
anvisningarna till samma paragraf hiinvisas betriiffande kapitalförlust i
rörelse till punkt 10 av anvisningarna till 29

~

KL. Vad diir siigs angi1ende

kapitalförlust i rörelse skall iiga motsvarande ti!Himpning iiven för andra
förviirvskiillor.
Enligt sistnämnda anvisningspunkt utgör kapitalförlust sfalan förlust som
skattskyldig har lidit vid sidan av vad som normalt ing:ir sf1som ett led i
förvärvsverksamheten. Det skall vara fraga om en obewende av rörelsen
uppkommen skada.
Motsatsen till kapitalförlust iir driftförlust. l punkt I() av anvisningarna till

29

*

KL anges också vad som skall utgi\ra driftförlust i ri\relse. Som sådan
förlust skall anses "uteblivandet av en intäkt. som normalt bort innyta i
rörelsen". Detta sägs innehiira att intiiktens uteblivande skall vara av siidan
beskaffenhet att det i den ifr<\gavarande förvärvsverksamheten kan riiknas
med eventuellt uppkommande förlust i stiillet för vinst och att förlusten alltsf1
"ingår si1som ett led i förviirvsvcrksamheten'".
Siisom exempel på driftförlust anges
a) till följd av köpares insolvens utebliven betalning för varor eller

produkter, som den skattskyldige fört i handel eller tillverkat.
b) prisfall under inköps- eller tillverkningspris, förstöring eller försämring
av varulager, tillverkningar, lager av råvaror och förbrukningsartiklar e. d.,
och
c) utebliven återbetalning av lim. som skattskyldig i av honom driven
penningrörelse utlämnat på förfalskade lilr1ehandlingar.

1 nu angivna fall iir den skattskyldige beriittigad att göra erforderlig
nedskrivning av varulagrets viirde eller erforderlig avskrivning på utestE1ende
fordringar eller vidta därmed jiirnförlig

~1tgiird

för att minska sin eljest

skattepliktiga inkomst.
Aestiimmelserna i punkt 10 av anvisningarna till 29 ~ KL om driftförlust
och kapitalförlust i rörelse giiller enligt uttryckliga föreskrifter ocksi1
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betriiffandc jordbruksfastighet (punkt 10 av anvisningarna till 22 ~KL) och
beträffande annan fastighet varav inkomsten ber:iknas enligt bokföringsmässiga grunder (punkt 9 av anvisningarna till 25 KL).
Vid en bedömning av kapitalförlustbegreppet kan det vara instruktivt att
skilja mellan kapitalförluster utanför och kapitalförluster i en förvärvsverksamhet. Med förvärvsverksamhet avses i detta smnmanhang verksamhet som
är hänförlig till ni'tgot av inkomstslagen jordbruksfostighet. annan fastighet.
rörelse, tjiinst eller kapital. De problem som iir förenade med kapitalförlustbegreppet vid beriikningen av realisationsvinst och annan inkomst
tillhörande inkomstslaget tillfällig fiirviirvsverksamhet behandlas senare i ett
sii rs kiIt avsnitt.
Som exempel på kapitalförluster utanför en förviirvsverksamhet kan
niimnas prisfall. förstiiri1~g eller stöld av personlig<: tillhiirigheter. Andra
exempel iir skadest:'tndsskyldighet som uppkommit p:I annat siitt iin i
förviirvsverksamhet. t. ex. niir n{1gon kör bil privat. och förlust gennm
borgensförhindelscr som inte ingätts i samband med nt1gon förviirvsverksamhet. Att förluster av detta slag inte fiir dras av iir uppenbart.
Vad giiller förluster i en förviirvsverksamhet uppstiills i princip ett krav på
normalitet för att en avdragsgill driftförlust skall anses föreligga. Detta
uttrycks i punkt LO av anvisningarna till 29 ~ KL på s{1dant sätt att som
driftförlust i rörelse skall anses "uteblivandet av en intiikt. som normalt bort
inflyta i rörelsen". Kapitalförlust är däremot en förlust som skattskyldig har
lidit "vid sidan av vad som normalt ing;lr såsom ett kd i förviirvsverksamheten ". Detta innebiir att driftförluster i första hand träffar omsiittningstillg;lngar medan kapitalförluster i första hand triiffar anliiggningstillgångar.
Vid KL:s tillkomst synes dessa riktlinjer ha giillt utan undantag. Under <'ircns
lopp har emellertid i lagen gjorts flera iindringar som bryter mot den
ursprungligen tiinkta skiljelinjen mellan driftförlust och kapitalförlust. Som
exempel kan niimnas rätten till avdrag för prisfall pä inventarier enligt punkt
3 c fjiirde stycket och punkt 4 sjiitte stycket av anvisningarna till 29 ~ KL. Då
dessa och andra iinclringar. som har berört kapitalförlustbcgreppct. vidtagits
har någon motsvarande översyn inte gjorts av punkt I0 av anvisningarna till
29 KL. Innebörden av bestiimmelserna i denna anvisningspunkt iir diirför
inte helt klar. I avsikt att faststiilla vad som enligt giillande rätt utgör
kapitalförlust i förviirvskiilla redovisas i det följande hur olika förluster
behandlas i avdragshiinscende. Genomgirngen avser. om inte annat anges.
förluster i rörelse. Den gäller dock ocks:'t - om iin med de väsentliga
modifikationer som fiiljer med tilliimpning av kontantmetodcn - i i\vriga
inkomstslag med undantag för tillfällig förviirvsverksamhet.

*

*
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5 .2 .2 Förlust av varnlager

I punkt 1 av anvisningarna till 41 ~ KL finns allmiinna bestiimmelser om
nedskrivning av varulager. Utgångspunkten iir att dd viin.le pti lagret som har
angetts i den skattskyldiges räkenskaper (bokslut) skall godtas vid inkomsttaxeringen. För att förhindra uppbyggnad av alltför stora skattekrediter finns
dock vissa begränsningsregler.
Bestämmelserna om nedskrivning av varulager inncbiir att nedskrivning
kan göras även när ingen verklig viirdeminskning eller förlust av varulagret
föreligger. Det kan därför synas rimligt att nedskrivning alltid skall fa ske dii
en verklig förlust har intriiffat. I allmänhet iir detta ocks{1 fallet. I fri\ga om
stöld av varulager krävs dock för att driftförlust skall föreligga att man
normalt kan räkna med stöld i den ifrågavarande verksamhekn. Detta giiller
t. ex. stöld av utomstående i snabbköpsbutiker. Även stöld av varulager i
andra typer av butiker kan utgöra driftförlust (jfr ocksil avsnitt .'i.2. 1)).

5.2.3 Förlust på fordringar
En skattskyldigs fordringar kan ha olika karaktiir. Man brukar skilja
mellan driftfordringar och låne.fordringar.
Med driftfordringar förstås fordringar som uppkommer genom försiil,ining
av varor eller utförandet av tjänster. Även fordringar som uppkommer i
samband med avyttring av inventarier samt försiikringsersiittningar och
skadestånd som avser detta slag av tillgangar hör till denna kategori.
Driftfordringar skall tas upp som intäkt det ar de uppkommer. Förlust pi1
sädana fordringar är att hänföra till driftförlust.
För att avdrag skall medges krävs i regel att det skall vara fråga om en
konstaterad förlust vilket normalt är fallet vid ackord eller konkurs. Aven om
en förlust på driftfordran inte är definitiv. medges avdrag för nedskrivning av
helt eller delvis osäkra fordringar om det kan anses sannolikt att fordringen
är osäker intill det nedskrivna beloppet. Fordringsrisken skall normalt
bedömas för varje fordran för sig. l vissa undantagsfall. t. ex. inom
avbetalningshandeln. kan dock avdrag medges för nedskrivning med viss
procent av det sammanlagda värdet av kundfordringarna

pa balansdagen.

Titt lånefordringar hänförs fordringar som uppkommer n:ir medd t. ex.
placeras i bank eller lånas ut till andra personer eller företag. I friiga om
skattskyldiga som driver penningrörelse eller försäkringsrörclse utgör
lånefordringar varulager i rörelsen. fordringarnas värde vid beskattningsårets utgång p{1verkar därför det skattepliktiga resultatet. Motsatsen giiller i
princip i annan typ av verksamhet. Förlust i samband med utli\ning av ett
tillfälligt likviditctsöverskott räknas då normalt. till kapitalförlust.
I ett rättsfall (RÅ 1967 Fi 591) yrkade en skattskyldig som drev livsmedels,,eh manufakturaffär avdrag för nedskrivning med 25 000 kr. av en fordran pi1
65 041 kr. som avsåg hennes broder. Fordringen hade uppkommit p{1 grund
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av varuleveranser till brodern. Varorna hade diirvid debiterats till nettopriser
och den skattskyldige hade endast uppburit bonus av de ursprungliga
leverantörerna. Avsikten med transaktionerna torde enligt TI ha varit att
tillhandahf1lla brodern krediter. som han på grund av mindre god solvens inte
kunnat erhålla. Hennes leveranser var därför i detta fall inte en normal
företeelse i hennes rörelse utan i realiteten ett slags indirekt borgensåtagande. Förlust i sådan hjälpvcrksamhet borde betraktas som kapitalförlust.
Regcringsrätten ansåg att nedskrivning av foråringen inte var avdragsgill i
rörelsen, eftersom ormtändigheterna vid tillkomsten av ifrågavarande
krediter åt brodern inte var s[1dana att krediterna kunde "anses ingå som ett
normalt led i hennes förvärvsverksamhet". (En ledamot ansåg att fordringen
på brodern utgjorde en fordring i den skattskyldiges rörelse och att det
yrkade avdraget diirför skulle medges. Jfr också RÅ 1971 Fi 144.)
Det finns dock ett undantag från regeln att förlust pf1 liinefordringar inte är
avdragsgill. Det kan niimligen finnas sf1dant samband mellan liingivarens
förviirvsverksamht't och låntagarens förviirvsverksamhet att lånefordringen
anses ha tillkommit som ett led i lfogivarens verksamhet. Förlust på
fordringen är dä avdragsgill. I enlighet härmed medgavs ASEA avdrag för
förlust pf1 fordran pa grund av försträckning av pengar och varor till ett
danskt elektricitetsbolag (RÅ 1911 ref. 53 ). Vidare har bolag. som lidit
fi.irlust p<I fordran hos ett konkursdrabbat dotterbolag. tillerkänts avdrag för
förlusten (Rt1 1917 Fi 65 och RÅ 1924 Fi 287).

5.2.4 Fiirlust på i111"C11tarier

Som tidigare har niimnts föreskrevs i KL ursprungligen att till driftförlust i
rörelse riiknades inte .. förlust. som skattskyldig kan hava lidit vid sidan av
vad som normalt ingår s{1som ett led i förvärvsverksamheten. således i regel
icke genom borgensförbindelse eller genom prisfall [1 eller förstöring genom
brand eller olyckshiindelse av si"idana tillgirngar. som användas till stadigvarande bruk i rörelsen. Den förlust. som föranledes av en dylik oberoende av
riirelsen uppkommen skada. iir att anse s{1som kapitalfiirlust"'.
Denna föreskrift iindrades inte i samband med tillkomsten {1r 1938 av nya
regler för a\·skrirning pit inventarier ( prop. 1938:258, BevU 32. rskr 392. SFS
1938:368). Genom denna lagstiftning tillerkändes vissa skattskyldiga rätt till
s. k. fri a\'skrivning pi1 maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier. Å andra sidan skulle allt vad som för dessa skattskyldiga inflöt
vid avyttring av inventarier tas upp som intiikt av rörelse. Vidare infördes i
KL bestiimmelserna om planenlig
punkt 3 av anvisningarna till 29
avskrivning pi1 inventarier. Dessa senare bestämmelser gäller fortfarande.
Enligt den planenliga avskrivningen skall dt't ärliga viirdeminskningsavdraget mHmalt bestiimmas enligt avskrivningsplan till viss bdkdel av anskaffningsv:irdet. LI nder vissa nmstiindigheter kan dock avskrivningsplanen
fr;'rngäs. Detta iir möjligt bl. a. om den skattskyldige kan visa att värdet av
tillg{rng har nedgått avseviirt mer än som motsvarar sammanlagda beloppet
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av tidigare verkställda och pfl firct belöpande viirdcminskningsavdrag. Han
får chi tillgodoräkna sig hi"irav föranlett högre avdrag iin enligt avskrivningsplanen (punkt 3 c fjiirde stycket). Di1 en tillgfmg utrangeras far vidare avdrag
ske för vad som i beskattningsavseende kvarst{1r oavskrivet av anskaffningsvärdd (punkt 3 d). De nu angivna fallen d<'t avskrivningsplanen kan frängf1s
stred tydligen vid bestämmelsernas tillkomst mot den dii giillande lydelsen av

*

punkt 10 av anvisningarna till 29 KL.
Genom lagstiftning år 1951 infördes i punkt 3 av anvisningarna till 29 *KL
bestämmelser som innebär att intäkt vid avyttring av maskiner och
inventarier i rörelse alltid i sin helhet skall utgöra intiikt av rörelse. Samtidigt
ändrades orden "sådana tillgangar'" i punkt IO av anvisningarna till 29

*KL

till "fastighet" (prop. 1951:170, BevU 62. rskr 357. SFS 1951:761). I
specialmotiveringen anförde departementschefen att iindringarna i punkter-

*

na 3 och 10 av anvisningarna till 29 berodde ph de föreslagna ändrade
bestämmelserna för beskattning av intäkt genom avyttring av maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. Han anförde vidare att
bestämmelsen i punkt 10 att till kapitalförlust skulle riiknas förlust genom
prisfall på eller förstöring genom brand eller olyckshiindelse av sådana
tillgångar som användes till stadigvarande bruk i rörelsen "för övrigt icke
(torde) stå i överensstämmelse varken med de föreslagna el kr med de nu
gällande bestämmelserna om dylika tillgilngars behandling i beskattningshänseende i övrigt'" (prop. 1951:170 s. 87).
I inkomstslaget rörelse hiinförs si"iledes prisfall på maskiner och inventarier
och skada eller förstöring av sådana tillg{mgar numera till driftförlust. Detta
gäller ocksä vid beriikning av inkomst <IV jordbruksfastighet och inkomst av
sådan annan fastighet på vilken rörelsereglerna tilliimpas (punkt 3 andra

*

stycket av anvisningarna till 25 KL).
Tillbehör till en fastighet, som inte ingftr i rörelse eller jordbruk. anses
normalt utgöra en del av byggnaden. Skada på sådana fastighctsdelar
betraktas alltså som en skada p{1 byggnaden. Friigan om avdragsriitten för
den förlust som i dessa fall uppsti1r bedöms därför enligt samma regler som
gäller för förlust pä byggnader.
I ett riittsfall ( RRK R77 I: 10)

ans~1gs

förlust genom brand av musikinstru-

ment. som använts för stadigvarande bruk i förviirvskiillan tjiinst. hiinförlig
till kapitalförlust. Detta motiverades med att intiikt genom avyttring av
inventarier. som iir avsedda för stadigvarande bruk i förviirvskiillan tjiinst.
inte utgör intäkt av tjänst.
Skador på mvcntarier som används i förviirvskällan tjiinst utgör dock inte
alltid kapitalförlust. Kan man normalt riikna med risk för skada 1xl tillgäng i
en viss förviirvsverksamhet. är kostnader för att reparera tillg{mgen
avdragsgilla (RÅ 1969 ref. 4 och RRK R73 1:46 jfr iiven RÅ 1970 ref.
67).
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5.2.5 Förlust pil patent och lik1111111le tids/)('griin.rndc tillgi111gar
Enligt punkt 5 av anvisningarna till 29

* KL

för avdrag ske för

värdeminskning som patentriitt och liknande tidshegriinsad riittighet undergått p<I grund av minskning av giltigheMiden. Awn kostnad för ansk<lffning
av hyn:!sriitt och av varumiirke, firmanamn ell.::r annan riittighet av goodwills
natur för dras av genom viircleminskningsavclrng. Bestiimmelserna i punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 29

*Kl. tilliimpas betriiffandc viirdeminsk-

ning pi1 niimnda tillgimgar. Pä samma siitt som giiller för inventarier i rörelse
torde avdrag medges för förluster som drabbar de nu ifri1gavarandt:
tillg~h1garna.

5.2.6 Förlust pä aktier. a11defar och lik11a11dc tillgängar
Enligt punkt 6 av anvisningarna till 29 *KL för avdrag för värdeminskning
av aktier. andelar och liknande tillg<\ngar endast ske där viirdcminskningen
inte är att likställa med kapitalförlust.
Bestämmelsen infördes är J 938 i sam hand med de nya regler för
avskrivning pi1 inventarier som har berörts i avsnittet om förlust på
inventarier. I detta avseende hade J 936 kirs skattekommitte (SOU J 937:42)
föreslagit följande bestiimmclsc: "Avdrag för viirdeminskning

~1

aktier.

andelar och liknande tillgirngar ma iiga rum allenast chir viirdeminskning:en ej
är att likstiilla med kapitalförlust. dvs. där en smitningom skeende nedgang
av viirdct vid förviirvet kunnat förutses som en naturlig utveckling, och
viirdeminskningen följaktligen iir att betrakta silsom en på förhand beräknad
omkostnad i rördsen. D:ir avdrag som nu sagts iir medgivet, mti st1dant ske
med belopp varmed viirclet nedgi1tt enligt vad omstiindigheterna gör
uppenhart eller sannolikt." Kommitten hade i:iverviigt (s. 248) om det var
behövligt med ett lagstadg:ande i iimnet. eftersom ingen ändring åsyftades i
vad som redan di1 giillde. Emellertid menade kommitten att det ofta var
oklart för heskattningsmyndighctcrna vad som giillde i detta avseende. Det
utgjorde ett skiil att i lagtexten ange de principer som var tilliimpliga. Ett
ytterligare siidant skiil var att det inte var alldeles säkert att viirdeminskningsavdrag enligt d[1varande regler var medgivet om inte konstaterad förlust
förebg. Kommitten menade att avdrag för avskrivning borde få ske ocksil då
värdeminskningen var att anse som en pf1 förhand fiirutsebar omkostnad.
dock endast i den utsträckning som nedgi\ng i värdet verkligen också ägt
rum.
I dt:n departementspromemoria pi1 vilken propositionen grundades
pi1pekadcs att det av kommitten föreslagna stadgandet inte riktigt Mergav
d{1varandc rättsli:ige utan innefattade mera inskränkta avskrivningsmöjlighcter än som medgavs enligt praxis (prop. 1938:258 s. 252-253). Den av
kommitten i anvisningspunkten angivna tolkningsnormen fick diirför utgå.
Med hänvisning till att den huvudsynpunkt som i detta sammanhang borde
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anHiggas \·ar skillnaden mellan driftförlust och kapitalförlust fick bestiimm<..:1sen sin nuvarande utformning. Denna ansiigs inte innebiira n{1gon inskriinkning i avdragsriitten.
Frilgan om avdragsriitt för förlust pf1 aktier iir beroende p;·, aktieinnehavets
karaktär. Avdrag medges s{dunda inte p{1 aktier som innehas i kapitalplaceringssyfte ( kapitalplaceringsaktier). Med uttrycket kapitalplaceringsakt ier
menas i princip sådana aktier som innehas som alternativ till annan finansiell
placering. För förlust pt1 andra aktier. dvs. aktier som utgör omsiittningstillg[\ng eller iir s. k. rörelsebetingade. medges dtiremot i princip avdrag. l\led
rörelsebetingade aktier först{1s aktier. vilkas innehav har ett direkt samband
med den skattskyldiges egen rörelse. Det kan gälla aktier som innehas som
ett led i organisationen av den skattskyldiges verksamhet. s. k. organisationsaktier. eller aktier i ett företag som iir kund eller leverantör till den
skattskyldige eller aktier som mottagits som likvid för varor eller tjiinster.
I fri1ga om aktier som utgör omsättningstillg<'mg medges avdrag för förlust
även d~l förlusten endast iir sannolik. För rörelsebetingade aktier torde dock
krävas att förlusten iir definitiv. Detta kan i allmiinhet först konstateras vid
försiiljning av aktierna eller genom att det företag. som aktierna giiller.
försatts i konkurs e. d. I vissa fall utgör den omständigheten att en
bokföringsmässig förlust konstaterats vid t. ex. likvidation inte tillriickligt
bevis för att avdragsgill förlust föreligger. Detta giiller i allmiinhet i fraga om
organisationsaktier. Förlusten kan dit motsvaras av en dnld reserv. t. ex. en
hyresriitt. som överförts till 1111Hlerbolagct utan vederlag. I siidant fall anses
mlgon definitiv förlust inte föreligga.

5.2. 7 F6r/11s1 genom horgemförhi11de/sc

*

Enligt punkt 10 av anvisningarna till 29 KL
regel" förlust genom borgensförbindelse. Av
avdrag undantagsvis kan medges för förlust p;1
För avdragsrtitt krävs att borgensförbindelsen

hiinförs till kapitalförlust "i
formuleringen framg?1r att
borgensförbindelse.
haft samband med rörelsen.

Sålunda har ett bryggeriaktiebolag fritt avdrag för förlust p<1 borgensförbindelse. som bolaget iklätt sig i och för sin rörelse (RÅ 1930 Fi :"24 ). I ett
riittsfall (RÅ 1938 Fi 706) hyrde ett fastighetsakticbolag. ~;om liinge haft en
butikslokal outhyrd. ut denna till en köpman. Di"i denne saknade rörelsekapital. tecknade bolaget i samband med uthyrningen borgen för ett liin till
köpmannen

p~1

5 nou kr. Sedermera gick köpmannen i konkurs och bolaget

måste då infria borgensförbindelsen. Bolaget medgavs avdrag för denna
förlust. - Direktören i ett murbruksbnlag hade tecknat borgen för en
byggmiistare i samband med att denne [1tagit sig ett hyggnadsuppdrag.
Borgensförbindelsen giilldc enligt anteckning i dess styrelseprotokoll bolaget
men vederbörande bank hade kriivt personlig borgen av direktören. Niir
byggmästaren försatts i konkurs infriade bolaget borgensförbindelsen och
medgavs avdrag för förlusten (RÅ 1948 fi :"% ). -1 ett annat fall (RÅ 1%9 Fi

20.'i
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1720) hade ett holag frän ett annat företag fördrYat till\'erkningsriitt till
t<'1kappsYiiv och vissa för tillverkningen erforderliga ma~kiner. Som ersiittning erlade bolaget visst belopp kontant samt iiYertog borgcnsansvar för
förlagsl{111 pii :'iO OOU kr. Pi1 grund av l{111tagarens bristande likviditet 111i1ste
bolaget inlösa 20 000 kr. av lfrnet. Regeringsriitten medgav avdrag for detta
belopp. eftersom tillverkningen av ti1kappsviiv utg.jort ett led i bolagets
rörelse och borgenstltagandct utgjort villkor för förviirv av tillverkningsriitten och utrustningen.
I ett senare avgjort mftl (RRK R75

I ::'i2) ansiigs en leverantörs

borgensförbindelse. vars syfte var att miijliggiira snabbare likvider

fr~1n

en

detaljistkund och att i övrigt friimja <!fförsförbindelsen. ing:mgen i och fiir
leverantörens rörelse. Förlust i anledning av förbindelsen ansiigs diirfor
avdragsgill som driftkostnad. Förlust som en arbetstagarl' i1samkats p;I grund
av borgenst1tagande för arbetsgiYarens förpliktelser har diiremot ansetts
utgöra inte avdragsgill kapitalförlust (RRK R7(1 1:61).
Har borgensförbimklsen inte normalt samband med rörelsen meJgL'S inte
avdrag för förlust p<I förbindelsen. I ett fall (RÅ 1930 f-i 4·.11) hade en
rörelseidkare för att erh;llla utsträckt kredit i en bank varit trnngen att ikfoia
sig borgen för bankens direktör. D;'\ bankdirektören sedan försatts i konkurs
och rörelseidkaren {1samkats förlust på borgensförbindelst:n. medga\'s han
inte avdrag för denna förlust. 1ett annat fall ( R A I1J.f(l Fi llll .+. I() 15) hade ett
svenskt bolag. som var anslutet till en utliindsk koncern. i denna egenskap
fött ikHida sig garantiförbindelse för ett holliindskt bolag. anslutet till samma
koncern. P;I grund av garantiförbindelsen hade det svenska bolagt't ff1tt
vidkännas betydande förluster. Bolaget erhi>ll inte avdrag fiir dessa.

5.2.8 A wlragsräll för skadestånd.

111. 111.

Skadestånd kan vara både en avdragsgill och en inte avdragsgill utgift. Vid
bedömandet av vilket som är fallet för man i första h::ind skilja mellan
skadestiincl som utgår i form av livränta och skadestånd i form av
engångsersättning. I form av livränta utgivna skadest:'ind torde sä gott som
alltid vara avdragsgilla. Vid personskada gäller avdragsriitten dock numera
endast belopp som för mottagaren utgör ersättning för förlorad inkomst av
skallepliktig natur eller för förlorat underhåll. I fr{1ga om skadestånd i form
av eng[mgsersiittning kan man. st1vitt giiller avdragsrätten. indela fallen i
följande fyra kategorier (jfr Rabc i SvSkT 1961 s. 411 ff och Severin i SvSkT
1979 s. 711 ff):

1. Skadestånd som utgör levnadskostnad eller eljest inte kan hänföras till
förviirvskiilla.
2. Skadcstimd pii grund av avtalshrntt.

3. Skadesti1nd som utgör crsiittning for skada pii eller förlust av
omhiinderhaYd tillg:·ing.
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-1. Utonwhligatnriska skadestfmd i yrkesverksarnhet.
Skadestiind

Slllll

hör till den första kategorin iir inte avdragsgilla.

Aetriiflande skadestiind pi1 grund av avtalshrott giillcr att anlragsriitt
föreligger om skadest{111dl'l utg<ltt p[i grund av brott mot ett i förv:irvsvcrksamheten ingi1nget a\·tal. I enlighet h:irmed medgavs L'tt bryggeriaktiebolag
avdrag för skadcständ och riitteg[1ngskostnader som bolaget :·1dragit sig p{1
grund av brott mot avtal pm konkurrenshegr:insning (RÅ. llJ-13 Fi 7-17). I ett
fall (RA 1956 Fi 5XI) hade en person befraktat ett fartyg för oljetransporter
och i strid mot befraktningsavtalet beordrat fartyget till L'n i avtalet ej angiven
hamn. varför han ;tlagts att utge skadesttind till fartygets iigare. Regeringsr:itten medgav honom avdrag för skadestiindet med hiinvisning till att det
'"utg:itt pii grund av avtalshrotl i riirelse'". I riittsfallet RÅ 195<1 ref.

(i

hade en

person i samband med att han p;1 sommaren I 95tl fr<intrfitt en befattning som
verkstlillande direktör för en skofabrik omedelbart vidtagit ätg:irder för att
starta en egen skofahrikati1rn. Han hade hyrt lokaler och kiipl maskiner. Pi1
grund av iindringar i den statliga regleringen av skobranschen hade planerna
emellertid inte kunnat fullfi.iljas. Han hade d:irför annullerat maskinkiipet
mot erliiggandc av ett skadt?st;111d p;'1 5 Ut.10 kr. Regeringsr:itten medgav
avdrag för skadesdndct. eftersom mannen ans{1gs ha pt1biirjat driften av
röreisL'n under heskattningsf1ret och ··vid sfalant förhi1llandc hinder ej
möter"' att medge aHlrag för kostnaden. I riittsfallct RA 1%7 ref. 12 rnedgavs
ett bilfiirsiiljningsbolag. som brutit mot föreskrifterna i överenskommelse
mellan stalL'n och branschfiirhund samt i anledning diirav haft att erliigga

.'i -1311 kr. - utgi.irande ett som skadcst:ind betraktat vitesbelopp - avdrag fiir
vitesbdtippet. I ett fall (RÅ 1975 Aa 5-12) yrkade ett revisionshnlag avdrag
för utdömd ersiittning p~15tl lit.Il.I kr. jiimte riittegiingskostnadcr p{1 l!I 367 kr.
Ersiittningcn och kostnaderna hade utbetalats i samband med förmedling av
limetransaktion 1111.:llan tvä av bolag1.:ts klienter. L111dihmedlingcn ansi1gs
utgöra ett led i bolagets verksamhet varför bolaget ansi1gs beriittigat till de
yrkade avdragen. I ett iirendc angiiende förhandsbesked ( RRK R 7-1 I :23)
förklaradö en skattskyldig. som bytt anstiillning och

d~irvid

förpliktats alt till

förre arbetsgivaren i1terhetala viss tidigare beskattad lön, vara heriittigad till
avdrag för äterhetalning det

;'ir

chi ;'1terbetalning skett.

Till ifräganirancle grupp av skadestiind kan ocksi1 hiinföras skadesti1nd
Slllll

en jordbrukare eller rörelseidkare f;h utge pii grund av fel eller brist i

s;llda varnr. Skadestiindet iir dti avdragsgillt.
Diiremot viigrades i ett riittsfall (RÄ 19-ILJ fi 911) en fastighetsiigare avdrag
för skadcst;111d till hyresgiister fiir att de avst[1tt fran nyttjander:itt till
butikslokaler. vilka han tagit i anspdk i samband med ombyggnad av
fastigheten nch cbreftcr uppUitit till andra hyresg:ister. Utg:111gen berodde
tydligen p;i att skadest{111dL't hiinfiirts till kostnad fiir ombyggnad av
fastigheten. Enligt 25 ~ 2 mnm. KL for avdrag inlL' giiras fi\r si1dan kostnad.
Vidare giilkr att en fastighctsiigare. som i samband med fiirsiiljning av
fastighet far utge skadcst:'111d. kan ft1 avdrag for skadcstt111dct endast vid
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beriikning av en:ntul'll realisationsvinst i ;1nkdning av fiirsiiljningL'n (RÅ

194(1 Fi 969.

RA

1%-1 h 18 och RÅ 19()3 ref. 3<i).

En arbetsgivare kan bli skyldig att betala skadesttmd för att han inte
iakttagit bestämmelser i lagen ( l 976:5.SO) om medl:iestiimmande i arl:ietslivet.
I ett ärende angiiende förhandsbesked hade ett bolag utgett skadestiind pt1
300 kr. pä grund av brott mot lagens *~ 19 och 38. Regeringsriitten fann att
skadeståndet utgjorde en i bolagets rörelse avdragsgill omkostnad (dom

1980-03-04).
Har ett avtalsbrott gjorts av rent personliga skiil och utgt1r skadestiind till
följd av avtalsbrottet anses förlusten ha uppkommit oberoende av förviirvs\erksamheten. Avdrag medg<:s därför inte (RÅ 1942 Fi 290).
För skadestand som hör till kategori 3. dvs. skad<:sttmd som utgör
ersättning för skada p{1 eller förlust av omhiind<:rhavd tillgimg. finns en
uttrycklig lagregel i förvärvskällan tjiinst. Enligt 33

*I mom. KL får avdrag

nämligen ske för förlust av medel. för vilka den skattskyldige varit pä grund
av sin tjänst redovisningsskyldig. Avdragsrätt föreligger dock inte om
återbetalningsskyldigheten beror p{1 förskingring eller annat brott (punkt 2
av anvisningarna till 33 § KL).
I rättspraxis har avdrag medgivits även för förlust av andra i tjänsten
omhänderhavda tillgångar än kontanta medel. Avdrag har sälunda medgivits
ölutkörare som ;}lagts ersiittningsskyldighet för värdet av sönderslagna
flaskor (RÅ l 934 Fi 804) och skobutiksförcstii.ndarc och lagerförestiindare
för ersättning för brist i varulager (RÅ 1938 Fi 178 resp. RÅ 1938 Fi 427). 1
rättsfallet RÅ 1960 ref. 17 fick dock en bilförsäljare, som dömts för
vårdslöshet i trafik under demonstrationskiirning av arbetsgivarens bil. inte
avdrag för de kostnader som han enligt avtal med arbetsgivaren varit skyldig
att erlägga för reparation av bilen, eftersom kostnaderna "uppkommit under
s;'idana omstiindighetcr att de - iiven med l:ieaktande av att vissa skade risker
naturligt iiro förenade med demonstrationskörning - Ut anses ligga vid sidan
av normal verksamhet som bilförsiiljare··. (Tvii ledamöter i RR var
skiljaktiga.) I ett rättsfall, som inte avsåg förvärvskällan tjfö1st (RÅ 19-18 ref.

46), hade ett handelsbolag genom avtal med Armeförvaltningcn fttagit sig att
tillverka iiverdragskliider av material som Armdörvaltningen skulle tillhandahålla. Bolaget hade i sin tur uppdragit åt annan person att ombesörja
tillverkningen. Dennes syfabrik härjades av brand, varvid material som
tillhörde Armdörvaltningen förstördes. Det hade enligt avtal ålegat bolaget
att hålla materialet försiikrat men detta hade av förbiseende inte blivit gjort.
Armefiirvaltningen hade diirför viigrat att betala en bolagets fordran p[1

10 382 kr. och i stället med detta belopp gottgjort sig för den genom branden
uppkomna förlusten. 13olagct som redovisade beloppet som förlust i rörelsen
medgavs avdrag för förlusten, eftersom den "måste anses vara att hiinföra till
driftförlust i bolagets rörelse".
Vad beträffar utomnbligatoriska skadestånd i förviirvsverksamhet torde
avdragsrätten vara beroende av i 'vad män skadan varit av sf1dan art att den

208

Prop. 1980/81 :68

utgjort en normal risk i verksamheten. I riittsfallet RÅ 1948 ref. 56 hade en
advokat bitriitt en klient vid bildandet av ett aktiebolag och diirvid ställt sig
som en av bolagets stiftare. Vid bolagsbildningen hade en annan av stiftarna
lämnat oriktiga uppgifter angående värdet av tillgångar. som överfördes till
bolaget. Sedan bolaget försatts i konkurs i1lades advokaten att solidariskt
med en annan av stiftarna utge ersättning till bolaget och advokaten
utbetalade till följd hiirav 11 625 kr. Advokaten. som påstod att dt av de
vanligaste advokatuppdragen var att bilda aktiebolag och att även stiilla sig
som stiftare t'ller tecknare av en eller annan aktie. medgavs avdrag för det
utbetalade beloppet. I ett ärende angi1ende förhandsbesked (RN 1954 nr 8:4)
hade en pers(rn cyklat omkull

p~1

gatan framför en hyresfastighet som ägdes

av en fastighetsförening. Omkullkörningen berodde p[1 att en isvall bildats pii
gatan. Föreningen, som haft skyldighet att ombesörja viss gaturenhf1llning.
hade \'id ifrågavarande tillfälle brustit i denna skyldighet. Föreningen ansägs
därför ansvarig för cy~~listens skador och förpliktades att till denne utge
livränta. I ärendet uppgavs att gaturenhiillningen i första hand ålegat en hos
föreningen anställd portvakt. vilken dock försummat detta. 0:1 en s;\dan
försummelse från en

anst~illds

sida inte kunde anses falla utanför de risker.

som en fastighetsägare erfarenhetsmässigt har att riikna med vid skötseln av
en fastighet av förevarande slag. ansågs den kostnad som föreningen
iisamkats pt1 grund av försummelsen avdragsgill. Detta giillck oavsett om
utgifterna avsf1g eng{111gsbelopp eller inte. I riittsfallet RÅ 1959 Fi 1525 hade
en möbelfabrikiir, vars fabrik drevs med vattenkraft fri'111 en clammanliiggning. liitit cliimma upp vattnet till
medgavs inte avdrag för belopp.
markägare för vattenskador. (En
beloppet var avdragsgillt. eftersom

högre nivå än han iigde rätt till. Han
som han enligt dom utgivit till viss
ledamot i regeringsrätten ansåg att
den uppkomna skadan avst1g minskad

höskörd och försiimrat bete under den tid då vattnet var uppdiimt över
tillåten nivä.)
Vederlag till statsverket vid illegal handel med ransonerade varor e. cl.
torde vara avdragsgillt (RÅ 1949 Fi 1113 och RÅ 1968 Fi 209). Böter iir
diiremot inte avdragsgilla. Böter har niimligen ansetts hänförliga till rent
personliga utgifter. även om de t1dömts på grund av utövande av illegal
verksamhet. som anses som förviirvskiilla 'JCh för vilken inkomsten allts{1 iir
skattepliktig.

5.2. 9 Fiir/usr genom hrorr
I enlighet med huvudprincipen fi\r andrag för förlust av kontant;1 medel
göras om förlusten kan hl·traktas s!1som ni1got för ri"irl'lsen normalt. S;ilunda
torde avdrag medges om förlusten fiiror~akats av fclviixling. Har kontanta
medel diiremot giitt förlorade genom en e;-;tranrdiniir hiindelse. t. ex. genom
brand. föreligger inte a\dr;1gsriitt.
Förlust av kontanta medd genom brottsligt förfarande av anstiilld torde
normalt bedömas som driftförlust om brnttet begåtts av ni1gon som genom sin
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tjiinst har medel under sin för\'altning. Har brottL't heg<ltts av annan <1nstiilld
iir förlusten diiremot att hiinfi.ira till kapitalförlust. Detta giiller ocks<l om det
iir fri.1ga om stöld av uh>msUicnde. I t:nlighet hiirmL'd medgavs l'lt hulag
a\·drag för förlust p:1 grund m· förskingring av hl>lagets kontorschd ( RA I9Yi
ref. 1-1). 1 ett annat fall (Ri\ ll)-111 Fi ()lJll) fick ett elektricitetsverk avdrag för
förlust. orsakad genom förskingring av td av verkets tjiinstcmiin.

A andra

sidan viigrades en handclsidkerska avdrag för förlust genom att en
springflicka tillgripit kontanter ur kassal;'idan (RÅ 19-11 Fi 3-17) och ett
detaljhandelsbolag fick inte avdrag för förlust grnom att ett hos bolaget
anstilllt handelshitrildc stulit I 7011 kr.. som förvarats i ett kuvert pii en hylla i
bolagets kontor (RÅ 19.'i7 Fi 176.'i). Vidare fick ett restaurangföretag inte
avdrag för förlust genom stöld av dagskassa fr[1n en utanför restaurangen
st{1ende bankhil. trots invilndning att tillgreppet endast kunnat ske gennm
försummelse friln anstiillt bankbuds sida (RÅ 1%3 Fi 1-IU(i. 1-107).
I ett iirende angiiemk förhandsbesked hade en bank under <tr 1977 uhatts
för stöld eller dm vid s.iu tillfällen. Diirvid hade banken tillhöriga pengar och
viirdehandlingar tillgripits L'ller förstörts. Riksskat tevcrkets riillsniimnd
förklarade att den del av förlusten som avs;·ig \'iirdehandlingar utgjorde
driftförlust medan den del som avs<'1g svenska pengar utgjorde kapitalförlust.
Regeringsriitten fann emellertid att de förluster som banken lidit inte kunde
anses normalt inga som ett led i bankens förviirvsn•rksamhet oavsett om
förlusterna hänfört sig till svenska eller utliindska pengar eller till viirdchandlingar. Fiirlustcrna var diirför i sin helhet att anse som kapitalfiirlust
(dom 1979-10-ll.'i).
I ett annat fall. St)m ocksä giillde brott mot bank. yrkade PK-banken
avdrag mL'd 108 lJl) I kr. för kostnader banken haft i ~amband med det s. k.
Norrmalmstorgsr:'\net. Av kostnaderna avsiig 27 2tN kr. mat. förstörda
kliider nch hiilsovtml. -1-19.'i-I kr. reparationer. städning och bevakning. -I 1-12
kr. reseersiittning till personal. I %0 kr. blommor och 31l 72() kr. varugävor
(klockor. smycken etc.) till bankens personal. Regeringsriittcn. som medgav
avdrag för kostnaderna. yttrade (dom 1979- I0-2-I ):
De kostnader för banken. som avses med det till regeringsriitten fullföljda
avdragsyrkandct. hiinfor sig till stidana områden av driften a\· bankri:irt'lsen
diir kostnaclsposter av varierande skiil fortlöpande uppkommer under
normala driftsförhallanden s{1som för reparation och undcrhi1ll av inventarier. för städning och bevakning av lokaler och personal. Att inom siidana
omriiden kostnaderna under tkt aktuella bcskattnings[1ret blivit onormalt
stora till följd av att hanherksamheten bedrivits under exceptionella
fiirhällandcn. niimligen under och efter ett brottsligt angrepp mot ett av
bankens kontor. föranleder inte att kostnadsökningen skall anses vara
kapitalförlust för banken. (Tv{1 lcdamiiter skiljaktiga.)
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5 ..!. JO Fiir/usr i i11ko111.1·1.1·fogcr rill/'iillig .fi'in·ii1T.11·crk.1a111hcr
120 ~KL stadgas kategoriskt att l'iirlust som iir att hiinfiira till kapitalfiirlust
intt: iir avdragsgill. Detta iir emellntid intc helt korrekt. Kapitalförlust kan
niimligen i stor utstriicknng beaktas vid beriikning av realisationsvinst.
Avyttras aktier för ett pris som understiger inköpspriset kant. L'X. förlusten
kvittas mot realisationsvinst eller lotterivinst som uppkommit under samma
beskattnings;ir. !\fotsvarande giillcr i princip iiven vid fastighetsavyttringar.
Avyttras annan personlig lös egendom iin aktiL'r i:tc. med förlust - det kan
t. ex. giilla en bil som har anviints för privat bruk - iir förlusten i regel inte
avdragsgill (jfr RA 1970 ref. 67). Den viirdeminskning som har skett av
egendnmen anses hiinförlig till levnadskostnad. Avyttras siiclan egendom
med vinst kan denna dock beskattas som realisationsvinst. Vinsten anses
niimligen öka skattdiirm<lgan.

