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om ändrade avdragsregler för egenavgifter, rn. rn.;
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Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.
På regeringens vägnar

THORBJÖRN F ÄLLDIN
ROLF WIRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en viss begränsning av skyldigheten att betala
egenavgifter till socialförsäkringarna m. m. En motsvarande inskränkning
görs på förmånssidan. dvs. vid beriikningen av underlaget för sjukpenning
och ATP. Vidare föreslås ändrade regler om avdrag vid inkomsttaxeringen
för egenavgifter. Syftet med de nya bestämmelserna är bl. a. att underlätta
den försäkrings- och skattemässiga behandlingen av egenavgifterna.
De föreslagna ändringarna innebär i korthet följande.
Ersättningar som skall taxeras som inkomst av tjänst ger f. n. i undantagsfall upphov till skyldighet att hetala egenavgifter. I praxis har sålunda
den som haft royaltyinkomst av tillfälligt bedriven vetenskaplig, litterär,
konstnärlig eller därmed jiimförlig verksamhet påförts egenavgifter. Avgiftsskyldighet föreligger vidare för den som har !lera inkomster vilka från
varje arbetsgivare/uppdragsgivare understiger .500 kr. för år men sammanlagt uppgår till minst .500 kr. Enligt förslaget skall nu nämnda tjänsteinkomster inte vara förmånsgrundande och inte heller föranleda skyldighet
att betala egenavgifter.
Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst skall f. n. underskott i ett
jordbruk dras av från inkomst av ett annat jordbruk. Motsvarande kvittning skall göras om den skattskyldige bedriver llera olika rörelser. Dessa
kvittningsregler föreslås avskaffade.
Egenavgifter är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Vid beräkning av
inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse medges f. n. ett schablonavdrag
för det löpande årets egenavgifter. De slutliga egenavgifterna som sedermera fastställs för iiret i fråga skall avstämmas mot det tidgare medgivna
I
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schablonavdraget. Enligt förslaget avskaffas systemet med schablonavdrag. Den skattskyldige får i stället avdrag för det belopp som han i sin
bokföring eller deklaration sätter av för att täcka det löpande årets egenavgifter. Avsättningen får uppgå till högst 25 % av avsättningsunderlaget. Det
avsatta beloppet återförs till beskattning nästföljande beskattningsår och
avräknas mot de slutligt fastställda avgifterna. I fråga om egenavgifter som
hänför sig till annan inkomst än jordbruks- eller rörelseinkomst får avdrag,
liksom hittills, göras som ett s. k. allmänt avdrag vid taxeringen för det
beskattningsår då de slutliga avgifterna fastställts.
De nya reglerna avses träda i kraft den I januari 1982 och skall - såvitt
gäller avdragsreglerna - tillämpas första gången vid 1983 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen ( 1928: 370) 1
dels att 41 b §och anvisningarna till paragrafen skall upphöra att gälla.
dels att 28 ~ I mom .. 35 § t mom., 41 d §. 46 ~ 2 mom .. 53 § I mom.,
punkt 15 av anvisningarna till 21 §.punkterna 2 och 2 a av anvisningarna
till 22 §. punkt 10 av anvisningarna till 28 §. punkterna 9 och 9 a av
anvisningarna till 29 §.anvisningarna till 52 §samt punkt 3 av anvisningarna till 53 §skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse
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I mom. 2 Till intiikt av rörelse hänföres allt vad som av här riket
bedriven rörelse kommit rörelseidkaren tillgodo. såsom:
vad som i rörelsen influtit i penningar eller varor:
värdet av i rörelsen tillverkade eller saluhållna varor eller produkter.
som förbrukats för rörelseidkarens. hans familjs eller övriga hushf1llsmcdlemmars räkning eller för avlöning åt arbetspersonal. som icke tillhört
rörelseidkarens hushåll. så ock av annan förmån. som i rörelsen kommit
honom tillgodo.
Räntor samt utdelningar å aktier, banklottcr och andelar i ekonomiska
föreningar räknas såsom intäkt av rörelse, såvitt de influtit från kapital.
som tillhört rörelsen.

Royalty och periodiskt utgående
avgift för utnyttjande av patent,
mönster eller dylikt är att anse såsom intäkt av rörelse. såvitt icke
royaltyn eller avgiften är av beskaffenhet att böra hänföras till intäkt
av jordhruk~fastighet eller av annan fastighet.

Ersättning i form m· royalty eller
periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller imma1eriella tillgångar är att anse såsom
intäkt av rörelse. såvitt inte royaltyn eller avgiften är av beskaffenhet
att böra hänföras till intäkt av fastighet eller av tjänst.

Ersättning. som idkare av rörelse uppburit för upplåtelse av driften till
annan. räknas likaledes sorn intäkt av rörelse.
Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad. som arbetsgivare uppburit
från pensions- eller personalstiftelse. räknas som intäkt av rörelse. om
avdrag för avsättning till stiftelsen medgivits vid beräkning av nettointäkt
av rörelse.
Vederlag. som arbetsgivare erhållit för att han övertagit ansvaret för
pensionsutfästelse i samband med övertagande av rörelse. räknas som
intäkt av rörelsen.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen ( 1967: 531) om tryggande av pensionsutfästclse m. m. pensionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner i
sin balansräkning, skall han enligt 30 ~ 2 mom. taxeringslagen ( 1956: 623).
under den särskilda underrubriken Avdragsgilla pcnsionsåtaganden. redovisa vad som avser sådana pensionsåtagandcn för vilkas tryggande av1
Senaste lvdelse av
41 b § 1976:460
anvisningarna till 41 h § 1981: 40.
~ Senaste lydelse 1976: 1099.
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dragsrätt föreligger enligt punkt 2 d jämfört med punkt 2 e av anvisningarna till 29 § denna lag. Ar vad som sålunda skall redovisas mindre än
motsvarande belopp vid utgången av föregående beskattningsår. räknas
skillnaden som intäkt av rörelse. Finns disponibla pensionsmedel vid utgången av beskattningsåret. får nyssnämnda intäkt dock beräknas lägst till
summan av avdragsgill avsättning under ilret till pensionsstiftelse och
avdragsgill avgift under året för pensionsförsäkring - varvid dock beaktas
endast avsättning eller avgift avseende pensionsåtaganden som redovisas
under särskild underrubrik - samt en tiondel av disponibla pensionsmedel
vid utgången av närmast föregående beskattningsår. Räknas disponibla
pensionsmedel som intäkt enligt närmast föregående punkt. skall senare
minskningar av vad som redovisas under särskild underrubrik motsvarande vad som sålunda tagits till beskattning icke räknas som intäkt.
Upphör arbetsgivare med sin rörelse. räknas disponibla pensionsmedel
som intäkt av rörelse det beskattningsår då rörelsen upphörde. Går arbetsgivare i likvidation eller skiftas dödsbo efter arbetsgivare. räknas disponibla pensionsmcdel som intäkt för det beskattningsår då beslutet om likvidation fattades eller skiftet ägde rum. För fusion som avses i 3 mom. gäller
vad som föreskrives där och i 4 mom.
Med disponibla pcnsionsmedel avses vad som redovisas för beskattningsfarets ingång under särskild underrubrik jämte förmögenheten i pensionsstiftelse, som tryggar de pensionsåtaganden som redovisas under
särskild underrubrik. vid beskattningsårets utgång minskat med arbetsgivarens pensionsreserv vid beskattningsårets utgång för sådant pensionsåtagande i den mån det ej är tryggat genom pensionsförsäkring jämte vid
sistnämnda tidpunkt kvarstående medel i stiftelsen för vilka avdrag vid
avsättningen icke åtnjutits. Stiftelsens förmögenhet skall härvid beräknas
enligt de grunder som gäller vid beräkning av stiftelses förmögenhet enligt
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. Disponibla pensionsmedel
skall dock icke upplagas till högre belopp än som motsvarar vad som
redovisas för beskattningsårets ingång under särskild underruhrik.

I mo m .' Till intäkt av tillfällig
förvärsverksamhet hiinfi'ircs intäkt.
som skattskyldig haft av annan förvärvskälla än förut nämnts och som
<j heller hii1:fl11tit av kapital.
Till intiikt m· tillfällig .fi'irl'iirl's1·erk.rn111het räknas ii1,en lotterivinst, som icke är frikallad från beskattning enligt 19 ~.
Belopp. rarmed sclwhlona1·drag
.fi'ir cgcnai·gijier örerstigit piiJiirda
avgijicr. samt restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter
skall. i den 011ifi1ttning som anges i
anri.rningama till 41 h ~. upptagas

'Senaste lydelse 1976: 460.

I mo m. Till intäkt av tillfällig
förvärvsverksamhet hänförs
/) intäkt som skattskyldig haft
av annan förvärvskälla än förut har
nämnts och som inte heller /I/gör
intäkt av kapital.
2 J sådan lotterivinst som inte är
frikallad från beskattning enligt
19 ~.
3l restituerade, avkortade eller
avskrivna egenavgifter enligt lagen
I 1981 :691 J 0111 socialm·g(fier. som
inte utgör intäkt av jordhruk.~fi1s
tighet eller rörelse. i de11 mä11 m•drag har medgetts .för avg(fierna.
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som i11riikt m· tillfi"il/ig_fon·iin·si·erksamhet.
Till intiikt ar til(fl"i//ig .fi"irrän-s1·crksa111hf'f räknas l'idare i den omfattning som <lflRives i 2-4 mom.

och
./.) vinst - i den omfattning som
anges i 2-4 mom. - genom icke
yrkesmiissig avyttring (rea I isat i o n svins t).

vinst genom icke yrkesmässig
avyttring <rea 1i sa tio n svins tl.

Vid beräkning av inkomst av
jordhruksfastighet och annan rörelse iin penning- och försäkringsrörelse medges avdrag för belopp som
i räkenskaperna har avsatts till resultatutjämningsfond. Avdraget får
uppgå till högst 20 prm:cnt av summan av de belopp som den skattskyldige under beskattningsåret har
erlagt som lön till arbetstagare hos
honom i förvärvskällan (lönckostnadl. I fråga om skattskyldig, som
iir fysisk person, får avdraget uppgå
till högst summan av 20 procent av
lönekostnaden och 15 procent av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan efter avdrag för
den lönebaseradc men före avdrag
för den inkomstbaserade fondavsättningen och - i förekommande
fall - före avdrag för avsättning till
allmän investeringsrcscrv enligt lagen ( 1979: 610) om allmän investeringsrcscrv och fi"ire uppskov enligt
lagen ( 1979: 611 l om upphovsmannakonto samt .fi"ire schahlonm·draR
för egenavgifter.
Med lön avses sådana ersättningar i penningar som anges i 19 kap.
I ~ andra stycket lagen ( 1962: 381)
om allmiin .fi'ir.1iikring. Hänsyn
skall dol'.k inte tas till lön till arbetstagare för vilken avgiftsskyldighet
enligt fjärde stycket första mcni11grn nämnda pawgraf inte föreligger
och inte heller till ersättning till arbetstagare, som varit bosatt utomlands och utfört arbete utom riket.
4

Senaste Iydclsc 1981: 295.

Vid beräkning av inkomst av
jordbruksfastighet och annan rörelse iin penning- och försiikringsrörelse medges avdrag för belopp som
i räkenskaperna har avsatts till resultatutjämningsfond. Avdraget far
uppgå till högst 20 procent av summan av de belopp som den skattskyldige under beskattningsåret har
erlagt som lön till arbetstagare hos
honom i förvärvskällan (lönekostnad). I fråga om skattskyldig, som
är fysisk person. får avdraget uppgå
till högst summan av 20 procent av
lönekostnaden och 15 procent av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten
av förviirvskällan efter avdrag för
den lönebaserade men före avdrag
för den inkomstbaserade fondavsättningen och före - i förekommande fall - avdrag för avsiittning
till allmän investeringsreserv enligt
lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv. uppskov enligt lagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt al'JraR jär al'siittning
för egenavgifter enligt laR<'ll
( 1981 :691 J om socialm·RUier.
Med lön avses sådana ersättningar i pengar som anges i 2 kap. 3 ~
lagen I /WH :691) om socialarg!fia.
Hänsyn skall dock inte tas till lön
till arbetstagare för vilken avgiftsskyldighet enligt 2 kap. 4 första
stycket I nämnda lag inte föreligger
och inte heller till ersiittning till arbetstagare. som varit bosatt utomlands och utfört arbete utom riket.
såvida ersättningen avsett arbete

*
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såvida ersättningen avsett arbete
som utförts för annans räkning utan
att anställning förelegat (jfr 19 kap.
I §fjärde styckt:t andra meningt:n
nämnda lagl.

som utförts för annans räkning utan
att anstiillning förelegat (jfr 2 kap.
5 § andra stycket andra meningen
nämnda lag).

I fråga om handelsbolag och dödsbo. som i beskattningshänseende behandlas som handelsbolag. beräknas avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond för bolaget respektive dödsboet. Ägs andel i handelsbolag
eller i dödsbo. som i beskattningshänseende behandlas som handelsbolag.
av annan än här i riket bosatt fysisk person. får avdrag för avsättning inte
beräknas på grundval av bolagets eller dödsboets inkomster.
Avdrag för avsättning till resultatutjämning!'.fond skall återföras till bt>skattning nästföljande beskattningsår.
Av punkt 2 tionde och elfte styckena samt punkt 3 tredje stycket av
anvisningarna till 41 § framgår att avsättning till resultatutjämningsfond
kan medföra att rätten till lagernedskrivning begränsas.
46

§

2 mom." I hemortskommunen får skattskyldig, som varit bosatt här i
riket under hela beskattningsåret. dessutom göra avdrag:
IJ för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning,
som inte får dras av från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna:
2) för påförda egenavgifter i den
0111fat111i11g som anges i anl'isningarna till 41 h !$:

2l för påförda egenavgifter enligt
lagen ( 1981 :691) 0111 .wcialavg(fter
som ime får dras m· fi·ån inkomsten
av siirskildfön·iin·skiilla;

JJ för premier och andra avgifter. som skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag. vilka ägs av honom själv eller. i förekommande fall.
hans make eller hans omyndiga barn. nämligen kapitalförsäkring. till den
del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 22 §
eller punkt 9 av anvisningarna till 29 §.arbetslöshetsförsäkring. om avdrag
ej mt:dges enligt nyssnämnda lagrum eller punkt 6 av anvisningarna till
33
samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen
avgift till sjukkassa för begravningshjälp. som ej avses i 33 och som ej
utgör sjukförsäkring enligt 2-4 kap. lagen (1962: 381 J om allmän försäkring:
4) för belopp som den 5kattskyldige enligt vid självdeklarationen fogat
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsåret har betalat för eller
tillgodoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill dess barnet fyllt 18 år eller intill dess det fyllt 21 år om det genomgår grundskola.
gymnasieskola eller därmed jämförlig grundutbildning, dock högst med
3 000 kronor för varje barn:
6) för avgift som den skattskyldige har betalat under beskattningsåret
för annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som ägs av
arbetsgivare. om försäkringen ägs av den skattskyldige.
Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att betala sjö-

s,

5
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mansskatt. medges avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäkring och underhållsbidrag. som anges i första -;tycket 4) och 6). endast i
den mån hänsyn inte tagits till understödet. avgiften eller underhållsbidraget vid beräkningen av sjömansskatt.
Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av beskattningsåret. medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper pil
nämnda tid.
Avdrag för premier och andra avgifter som avses i första stycket 3)
medges inte med högre belopp än 250 kronor. Har skattskyldig under
beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med andra maken. medges
dock sådant avdrag för dem båda gemensamt med högst 500 kronor.
Avdrag. som nu sagts, mt:d högst 500 kronor medges vidare om skattskyldig under beskattningsåret varit ogift - varmed jämställs änka. änkling
eller frånskild - och haft hemmavarande barn under 18 år.
Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) får inte överstiga den
skallskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast
dessförinnan och beräknas med hänsyn till storleken av sådan inkomst. I
fråga om sådan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller
rörelse eller som hänför sig till anställning, om den skattskyldige helt
saknar pensionsrätt i anställning och inte är anställd i aktiebolag eller
ekonomisk förening vari han har sådant bestämmande inflytande som
avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 29 §. får avdraget
uppgå till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den del den inte
överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen ( 1962: 381) om
allmän försäkring bestämts för januari månad året närmast före taxeringsåret samt högst 25 procent av den del av inkomsten som överstiger
tjugo men inte trettio gånger nämnda basbelopp. I fråga om övrig Ainkomst får avdraget uppgå till högst 10 procent av inkomsten till den del
den tillsammans med A-inkomst enligt föregående mening inte överstiger
tjugo gånger nämnda basbelopp. I stället för vad som angivits i andra och
tredje meningarna av detta stycke får avdraget beräknas till högst ett
belopp motsvarande angivet basbelopp jämte 30 procent av inkomst som
hänför sig till jordbruksfastighet eller rörelse intill en sammanlagd Ainkomst motsvarande tre gånger samma basbelopp. Avdraget beräknas i
sin helhet antingen på inkomst som skall tas upp till beskattning under
beskattningsåret eller på inkomst året närmast dessförinnan. Med A-inkomst avses inkomst som enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen ( 1947: 576)
om statlig inkomstskatt är att anse som A-inkomst. Till A-inkomst räknas
även inkomst ombord enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt samt enligt
I ~ 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning.
Om särskilda skäl föreligger får riksskatteverket efter ansökan besluta
att avdrag för avgift för pensionsförsäkring får medges med högre belopp
än som följer av bestämmelserna i föregående stycke. Därvid skall dock
följande gälla. För skattskyldig. som redovisar inkomst som är att anse
som A-inkomst endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i
anställning, får avdrag medges högst med belopp. beräknat som för inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som föreskrivits i
föregående stycke. Har sådan skattskyldig erhållit särskild ersättning i
samband med att anställning upphört och har han ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. får dock avdrag medges med högre belopp. Avdrag
som avses i de två närmast föregående meningarna får dock inte beräknas
för inkomst som härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den
skattskyldige har sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e
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femte styd.;et av anvisningarna till 29
Har skattskyldig. som - själv eller
genom förmedling av juridisk person ·- drivit jordbruk. skogsbruk eller
rörelse. upphört med driften i förvärvskällan och har han under vcrksamhetstidcn ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. får avdrag beräknas
även på sådan inkomst som enligt 9 ~ 3 mom. andra styået lagen
(1947: 576) om statlig inkomstskatt iir att anst.: som B-inkomst. Avdraget
får i detta fall bt.:räknas med beaktande av dt.:t antal är den skattskyldige
drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen. dock högst för tio år. Hänsyn
skall vid bedömningen av avdragets storlek tas till den skattskyldiges
övriga pensionsskydd och andra möjligheter till avdrag för avgift som
avses i första stycket 6). Avdraget för dock inte överstiga ett belopp som
för varje är Sl'lll driften p;\gätt motsvarar tio gånger det basbelopp som
enligt lagen om allmän försiikring besUirnts för januari m~mad det år driften
i förvärvskällan upphört och ej heller summan av de belopp som under
beskattningsiiret redovisats som nettointiikt av förviirvskällan och sildan
inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är att hiinföra till vinst med
anledning av överlåtelse av förviirvskällan. Har riksskatteverket enligt
punkt I tredje styckd av anvisningarna till 31 medgivit att dödsbo tar
pensionsförsäkring. anger riksskatteverket det högsta belopp varmed avdrag för avgift för försäkringen för medges. Härvid iakttas i tillämpliga
delar bestämmelserna i detta stycke om avdrag för skattskyldig som upphört med driften i en förvärvskälla. Mot bt.:slul av riksskalleverket i fråga
som avses i detta stycke fä.r talan inte föras.
Har skattskyidig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har
avdrag för avgiften hell eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt bestiimmclserna i femte stycket. medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering
för det påföljande beskattningsåret. Sådant avdrag medges dock inte med
belopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år överstiger vad
som anges i femte stycket.
Oavsett föreskrifterna i de föregäende st~·ckena medges avdrag för avgift
som avses i första stycket 6) i hemortskommunen inte med högre belopp än
skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor.
som ~ir skattepliktiga i kommunen. och övriga avdrag enligt denna paragraf. Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) inte utnyttjas i
hemortskommunen. medges avdrag för återstodt.:n i annan kommun med
belopp intill den där redovisade inkomsten. i förekommande fall efter
andra avdrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kommunen. Avdrag, som på grund av vad nu sagts inte kunnat utnyttjas vid
taxeringen för det beskattningsår då avgiften betalades. får utnyttjas senast
vid taxering för sjätte beskattningsåret efter betalningsåret. Inte heller i
sistnämnda fall får avdraget överstiga vad som återstär sedan övriga avdrag enligt denna paragraf gjorts.

*

53 §
I mom.'' Skyldighet att erlägga skatt for inkomst åligger sä framt ej annat
föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade pf1 grund
av överenskommelse eller beslut. varom i 72 och 73 ~* sägs:
a) fysisk person:
_f(")r tid, under l'ilken han rarit här i riket bosatt:
för all inkomst. som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvats:
samt
"Senaste lydelse 1980: 1096.
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fiir tid, uncler Filken han ej mrit lziir i riket bosatt:
för inkomst av här belägen fastighet:
för inkomst av rörelse. som här bedrivits:
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån. som utgåtl av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun:
för avlöning eller annan d~irmed jämförlig förmån. som utgått av annan
anställning eller annat uppdrag. i den mån inkomsten uppburits härifrån
och förvärvats genom verksamhet här i riket:
för pension enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring till den del
beloppet överstiger 6000 kronor och för annan ersättning enligt nämnda
lag:
för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten
eller svensk kommun:
för belopp. som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörclse:
för ersättning enligt lagen ( 1954: 243) om yrkesskadcförsäkring eller
lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän;
för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973: 370)
om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd:·
för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen ( 1973: 349);
för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad
inkomst av tjänst:
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse: samt
för belopp, varmed schablonavdrat: för egenavgifter överstigit på-

.förda avgijier, samt restituerade,
avkortade eller avskrivna egenavgiftt:r. allt i den omfattning. som
anges i am·isningama till 41 b §:

för åte1fört a1·drag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om
socialavgijier samt - i den mån avdrag hur medgetts för avgifterna restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter;

b) staten:
för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med tomträt! eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter: samt
för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse
eller av kommunikations verk med tillhörande byggnader och anläggningar
eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att tillgodose
statens egna behov:
cl landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer:
för inkomst av fastighet och av rörelse:
dl akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar
av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande
enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan
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för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som
enligt nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna,
sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regional utvecklingsfond som avses i förordningen ( 1978: 504) om överförande av
vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond,
allmänna försäkringskassor. erkända arbetslöshetskassor, understödsföreningar som inte bedriver @ livförsäkring hänförlig verksamhet. pensionsstiftelser som avses i lagen ( 1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m .. personalstiftelser som avses i samma lag med ändamål
uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.
stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och
arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd
eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet. sådana ömsesidiga
försäkringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,
Allmänna pensionsfonden, Allmänna sjukförsäkringsfonden. Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m. m .. Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag, Dag Hammarskjölds minnesfond. Fonden för industriellt utvecklingsarbete, Fonden för industriellt
samarbete med u-länder, Järnkontoret och SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige, så länge kontorets respektive kommissionens vinstmedel
används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägare
eller medlemmar, Nobelstiftelsen. Norrlandsfonden, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg, Svenska bibelsällskapets
bibelfond, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska UNICEF-kommitten, Sveriges exportråd, Sveriges
turistråd och Aktiebolaget Tipstjänst:
för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets
försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjä!pverksamhel bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom
ideella föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor:
för inkomst av fastighet och av rörelse:
f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning
äro skyldiga alt avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, samfund, stiftelser. undcrstödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt fö1fattning eller
på därmed jämförligt sätt bildats för alt förvalta samfällighet endast om
samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller reglcringssamfällighet, samtliga här under f) avsedda
bolag. verk och andra juridiska personer i den mån de ej inbegripas under
punkterna d) och eJ:
för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;
g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse. som här bedrivits; samt
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för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastight:t eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse.
Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förklara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att främja
nordiskt samarbete. i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning
av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening, som ovan i
första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omständigheterna det
föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskattevcrket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras.
Anvisningar
till 21 §
15. 7 Belopp, varmed schablon15. Till intäkt m· jordbruksfiisardrag för egenavgifter överstigit
tighet räknas avdrag för egenavpåförda m•gifter. samt restituerade,
gifter som har åte~förts enligt punkt
avkortade eller avskrivna egenav2 a m· anl'isningarna till 22 § samt
gifter skall. i den omfattning som
- i den mån avdrag har medgetts
anges i anl'isning<mza till 41 b §.
för avgifterna 1•id beräkning 111· netupptagas som intäkt av jordbrukstointäkten m· Jc1stigheten - restifastighet.
tuerade, avkortade eller avskrivna
egenavgifter.
till 22 §
2. 8 Till driftkostnad hän/öres
2. Till driftkostnad hät{fårs även
även speciella skatter och avgifter
speciella skatter och avgifter till det
till det allmänna, såsom till exempel
allmänna, såsom till exempel
skogsvårdsavgift.
Svenska allskogsvårdsavgift.
Svenska allmänna skatter få icke dragas av (se
männa skatter fär inte dras av (se

20 §).

20

~).

A l'drag medges för påfi)rda
egenavgifter i den omfattning som
anges i anvisningarna till 41 b .~.

Bestämmelserna i punkt 9 av anvisningarna till 29 § om avdrag för
premie för grupplivförsäkring och för kostnader för egen hälsovård samt i
punkt 6 av anvisningarna till 33 §om avdrag för avgift till erkänd arbetslöshetskassa gäller också beträffande inkomst av jordbruksfastighet.
Bestämmelserna i punkt 4 av anvisningarna till 33 § om avdrag för
kostnader för resor till och från arbetsplatsen gäller också beträffande
inkomst av jordbruksfastighet.

2. a. 9 Vid beräkning ai· nettointäkt al' här i riket belägen jordbruksfastighet som brukats av
skattskyldig, som är.fysisk person,
medges schablonavdrag för egen-

7

8
9

Senaste lydelse 1976: 460.
Senaste lydelse 1981: 388.
Senaste lydelse 1977: 1172.

2 a. Avdrag medges för påji"irda egenavgifier enligt lagen
(1981: 69 I J om socialavgifter i den
mån avgifterna hänfiir sig till jordbruksfastigheten.
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m·gijier enligt hestämmelserna
denna punkt.

Fysisk person. som hmkat l'n hiir
i riket beliigen jordhruk.1fastighet,
.filr des.1·11tom m•drag .för he/opp
som har m·satts .fi>r all täcka de ptl
heskattni11gsärct hclöpande egenm·gifterna. Den som enligt jurdhruksbo~föringslagen r1979: 141) iir
sky/di,:: att upprätta tlrshokslut
skall ha satt m· ett 111ot m·draget
si·arandc hc/opp i räkenskaperna
fiir beskattnin1::.1·året. Medgiret 111·drag skall åtcrji'iras till beskattning
niis(fo/}ande beskattningsår.
A rdrag enligt andra stycket beräknas på ett underlag som motsvarar den skattskyldiges nettointäkt
av jordbruksfastigheten. beräknad
enligt lagen ( 1947: 576) om statlig
inkomstskatt. före m·dragct. minskad med
I) sjukpenning eller annan ersättning som avses i punkt 14 av
anvisningarna till 21
2) intäkt som är att hänföra till
inkomst av anställning enligt 11
kap. 2
första stycket lagen
(1962: 381) om allmän försäkring.
och
3) i11tiikt som on~fiwas m· iin'l'enskomme/se enligt 3 kap. 2 andra stycket lagen om allmiin .f('irsiikring.
A l'drag enligt andra stycket .f{lr
uppgå till hiigst 25 procent m· underlaget, heriiknat enligt tredje
stycket.
Vad som har sagts iförsta-.f]iirde styckena gäller också .tiJr en
frsisk pason, som iir delägare i ett
handelsbolag, /1 nder .f('imtsiittning
att bola1<et har ha.ft inkomst a1· en
lriir i riket l1e/iige11 jordhmks.fi1stiglret och att delii1<aren 1<e11om hola1<et har hmkat ji1stighete11. A. \'drag en/igt.fi'irsta och andra styckena skall diirl'id göras m· ,fr/iigaren.
Vad som 1111 har saf<t.1· giill1 r också i
fi'åga om en delägare i ett dihlsho .
.fi'ir 1·i/ket reglerna 0111 lwndelsholag
skall tillämpas.

Schahlonardraget beräknas på
ett underlag som motsvarar den
skatteskyldiges nettointäkt av jordbruksfastigheten. beräknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt före .\Clwhlvnal'draget,
minskad med de/.1· sjukpenning eller
annan ersättning som avses i punkt
14 av anvisningarna till 21 §. dels
11ndersko11 a1· llllflllfl hiir i riket heliigen jordhruk.1:fl1.\'fighet som hrukats m· den skauskyldige, dels om den skattskyldige hegiir det intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap.
2 första stycket lagen (1962: 381 l
om allmän försäkring.

*

Alotsrnrandc gäller hetriijfande
skattskyldig som är delägare i handelsbolag Ufi' 53 § 2 mom.).

*.

*

*
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Beskattas enligt tredje stycket av
anvisningarna till 52 § medhjälpande make för del av inkomst av
verksamhet. som hedrives av den
andra maken. skall sclwhlonm·drag
för <',r:e1w1·gifter heräknas särskilt
för envar av makarna.
Schablonm·draget utgör - såvida annat icke följer av .1jätte och
sjunde styckena - JO procent m·
den del m· underlaget som icke
överstiger 10000 kronor. 20 procent
m· den del av underlaget som iil•erstiger 10000 men icke /00000 kronor samt 15 procent m• den del m·
underlaget som c)verstiger 100000
kronor.
Schahlonal'(/ra[;ef utgör 2 procent av underlaget om
a) den skattskyldige l'id ingånxen av året näst fiJre taxeringsäret
har fyllt 65 år.
bi den skattskyldige får december milnad året näst fi'ire taxeringsåret har åtnjutit förtidspension eller
hel 1llderspension enligt lagen
( 1962:381) om allmiin försäkring
och pensionsgrundande inkomst
icke skall beräknas för honom enligt 15 kap. 2 §samma lag.
c) den skattskyldige icke är inskriven i allmän försäkringskassa
1·id utgången m· året näst före taxering.w/ret. eller
dJ bruttointiikten 111· fastigheten
uteslutande eller .1ä gott som uteslutande omfi11tas m· Öl'erenskommelse som avses i 3 kap. 2 .~ andra
stycket lagen (1962: 381) om allmän
försäkring.
I .fiill som avses i .1jiitte stycket
beräknas .1·clwblunm·drag endast
pd underlag eller del därav .fiJr rilket ege1w1·giji enligt 4 § lagen
( 1968:419) om allmän arbetsgirnrm·gijt l'id taxeringen bedömes komma att utgå. Vid denna bed1hnning
anses underlaget utgc)ra sådan inkom.1·t ar annat.fi'irriin'.rnrbete som
m·se.1· i första stycket nämnda lagrum.

Beskattas enligt tredje stycket av
anvisningarna till 52 § en medhjälpande make för del av inkomst av
en verksamhet. som bedril's av den
andra maken. skall al'drag enligt
första och andra styckena göras
särskilt för envar av makarna.
Skattskyldig som har gjort m·drag enligt andra stycket skall l'id
.1jii/1·deklarationen fi>xa uppxifter
om al'dragets beräkning. Uppg(fterna skall lämnas på blankett enligt fimnuliir som fi1stställs av riksskatte1·erket.
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till 28

10. 10 Belopp, mrmed schablonavdrag för l'genavgifter Öl'lntigit
pt{fiirda m·g(fier. samt restituerade.
avkortade eller avskrivna egenavgifter skall, i den omj{lftning som
anges i anl'i.rningama till 41 h §.
upptagas som intiikt m· rörelse.

~

10. Till intiikt al' rörelse räknas
a\'drag för egenavgifter som har
clterfiirts enligt punkt 9 a al' anl'isningarna till 29 § samt - i den mån
m·drag har medgetts för m·gifierna
vid heriikning m• nettointäkten av
rörelsen - restituerade, avkortade
eller avskrivna egenavgifter.

till 29 §
9. 11 Såsom speciella för rörelse
utgående skatter eller avgifter till
det allmänna må nämnas vissa tillverkningsskatter. stämpelavgifter.
tull- och hamnumgälder m. rn. dyl.
Därcmot fä svenska allmänna skatter irkc m·drat.:as (se 20 ~).
Avdrag medges .fi'ir p1U('irda
egnw1·g(fier i den 0111j{1ttning som
anges i r1111'isni11gama till 41 h §.
Premie för grupplivförsäkring,
som tecknats av fysisk person i
hans egenskap av utövare av viss
rörelse, utgör avdragsgill omkostnad i rörelsen. Om den ersättning.
som kan komma att utfalla på grund
av försäkringen. utgår efter förmånligare grunder iin vad som giiller enligt grupplivförsäkring för befattningshavare i statens tjänst. skall
dock endast den del av premien
som kan anses motsvara förmåner
enligt
grupplivförsäkring
för
nämnda befattningshavare räknas
som omkostnad i rörelsen. För den
del av premien som i enlight!t härmed icke utgör omkostnad i rörelsen erhålles allmänt avdrag under
de förutsättningar som a11gi1'{/.\' i
46 2 mom.

*

9. Såsom speciella för rörelse utgående skatter eller avgifter till det
allmänna må nämnas vissa tillverkningsskatter, stämpelavgifter. tulloch hamnumgälder m. m. dyl. Däremot filr svenska allmänna skatter
inte dras m· (se 20 §).

Premie för grupplivförsäkring,
som tecknats av fysisk person i
hans egenskap av utövare av viss
rörelse. utgör avdragsgill omkostnad i rörelsen. Om den ersättning,
som kan komma att utfalla på grund
av försäkringen. utgår efter förmånligare grunder än vad som gäller enligt grupplivförsäkring för befattningshavare i statens tjänst. skall
dock endast den del av premien
som kan anses motsvara förmåner
enligt
grupplivförsäkring
för
nämnda befattningshavare räknas
som omkostnad i rörelsen. För den
del av premien som i enlighet härmed inte utgör omkostnad i rörelsen erhålls allmänt avdrag under de
förutsättningar som anges i 46 § 2
mom.

Avdrag medges för kostnader för egen hälsovård i den mån förmån av fri
sådan vård för anställd är skattefri enligt 32 3 mom. tredje stycket.
Bestämmelserna i punkt 6 av anvisningarna till 33 §om avdrag för avgift
till erkänd arhetslöshetskass<l gäller också heträffande inkomst av rörelse.
Bestämmelserna i punkt 4 av anvisningarna till 33 § om avdrag för
kostnader för resor till och från arbetsplatsen gäller också heträffande
inkomst av rörelse.

*
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9.a. 12 \lid beräkning m· nettointiikt m· hiir i riket bedrii•en riirelse
skall punkt 2 a m· a111·is11i11garna till
22 iiga 111ots1·ara11de tilliimpning.
\/id tilliimp11ing m· niimnda anl'isningspunkt skall i stället för inkomst eller underskott av jordbmk.~fastighet beaktas inkomst ella underskott m· rörelse samt i
stället fiir .1jukpen11ing som 111·se.1· i
punkt 14 m· anl'isningarna till 21 §
beaktas sjukpenning som m·ses i
punkt 9 a1· am·i.rningorna till 28 !$.

*

~

1
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9 a. Avdrag medges för påförda ege11m•g{fter enligt lagen
( 1981 :691) 0111 socilllal'g{fter i den
må11 m·g{lierna hänför sig till rörelsen.
Fysisk person, som bedril'it rörelse hiir i riket . .fi/r dessutom ardrag .fiir be/opp som har m'.rntts fiir
att tiicka de p<l beskattningsåret
beliipande egrnm·g(ftema. Den
som
enligt
bukfi.iringslagen
I 1976: 125) iir skyldig att uppriittll
drsbokslut skall lw satt m· ett mot
m·draget .1·1•arande belopp i räkenskaperna fiir beskattningsåret.
Medgiret al'llrag skall <lte1joras till
heskat111ing niistft'i/jande beskatt11ingsår.
A vJrag enligt andra stycket beräknas på ett underlag som mots1·artir den skattskyldiges nettointäkt m· riirelsen, heriiknad enligt lagen (/947:576) om statlig inkomstskatt, fiire u1·dragct. minskad med
I J .1jukpenning eller annan ersättning som a1·sc.1· i punkt 9 m· anl'isningarna till 28 §.
2 i intäkt som är att hän.fora till
inkomst 111· llnstiillning enligt 11
kap. 2 !$ .fi'irsta stycket lagen
(/962: 381) om allmiin fi'irsiikring,
och
3 i intäkt som omf{11tas ar ii1·crenskommelse enligt 3 kap. 2 -~lind
ra stycket lagen om allmän fi'irsiikring.
A l'(/rag enligt andra stycket filr
uppgå till högst 25 procent m· underlaget, beräknat enligt trellje
stycket.
Vad som har sagts i .tiJrstll-.f.iiirde styckena gäller också fi'ir en
j~-.risk person. som iir deliigare i ett
handelsholag, under fi'irutsättnin[.:
att bolaget har hqft inkomst m· en
här i riket bed1'il'en rörelse och att
delägaren genom bolaget har dririt
rörelsen. A rdrag enligt .tiJrsta och
andra styckena skall diirl'id göras
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m· ddiigaren. Vad som 1111 har
sagts gäller också i ji-åga om en
ddiigare i ett dihlsho, .fi'ir l'ilket rei~
/ema 0111 lwnde/sholag skall tillii111f1<1s.

Beskattas enligt tredje .1·tyc/.:ct ai·
am·i.rningama till 5:! § en mcdhjiilpande make fiir en de/ m· inkomst
lll' en i·erksamhet. som hedrii·.1· ar
den andra maken. skall al'drag enligt första och andra styckena göras siirskilt fi'ir ennir 111· makarna.
Skattskyldig som har gjort m·drag enligt andra stycket skall 1·id
.1jii/1·deklarationen _foga uppgijicr
om ardragets beräkning. Uppgif
tema skall /ii11111as på blankett enligt fimnuliir som fitststiills m· ri/.:sskattel'erkct.
till.'i2~ 13

Ha makar tillsammans deltagit i
förvärvsverksamhet avseende inkomst av jordbruksfastighet eller
rörelse giil/a bestämmelserna i andra -sjätte styckena.
Verksamheten anses bedriven av
den ena av makarna om han med
hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter kan
anses ha en ledande ställning i verksamheten och den andra maken l'.i
har en sådan ledande ställning. Den
make som sfilunda driver verksamheten beskattas för hela inkomsten
av verksamheten om annat ej följer
av tredje och fjärde styckena. Har
ingen av makarna en sådan ledande
ställning som nu har sagts anses
verksamheten bedriven av makarna
gemensamt. I sådana fall sker beskattning enligt femte stycket.
När verksamheten bedrivits av
den ena av makarna men den andra
maken (medhjälpande make) arbetat i verksamheten minst 400 timmar under beskattningsåret, får ma-

" Senaste lydelse 1976: 1094.

liar makar tillsammans deltagit i
förvärvsverksamhet avseende inkomst av jordbruksfastighet eller
rörelse giillcr bestämmelserna i
and1·a-sjätte styckena.
Verksamheten anses bedriven av
den ena av makarna om han med
hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständighekr kan
anses ha en ledande ställning i verksamheten och den andra maken inte
har en sådan ledande ställning. Den
make som sillunda driver verksamheten beskattas för hela inkomsten
av verksamheten om annat inte
följer av tredje och fjärde styckena.
Har ingen av makarna en sådan ledande ställning som nu har sagts
anses verksamheten bedriven av
makarna gemensamt. I sådana fall
sker beskattning enligt femte
stycket.
När verksamheten bedrivits av
den ena av makarna men den andra
maken (medhjälpande make) arbetat i verksamheten minst 400 timmar under beskattningsåret, för ma-
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Fiireslllgl'n lydelse

karna fördela inkomsten sig emellan så att en del av hela inkomsten
av förvärvskällan. beräknad enligt
lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt före sclwhlonm·drag
för egenavgifter enligt punkt 2 a m·
anl'isningllmll till 22
och punkt
9 a m· anl'isningllrna till 29 §. hiin.f/)res till medhjälpande make. Denna del får icke upptllg1u till högre
belopp än som kan anses motsvara
marknadsmässigt
vederlag
för
medhjälpande makens arbete jämte
egen sjukpenning eller annan ersättning som avse~ i punkt 14 av
anvisningarna till 21 ~ eller punkt 9
av anvisningarna till 28
Omfattar
beskattningsäret
kortare
eller
längre tid än 12 månader. jämkas
antalet arbetstimmar med hänsyn
härtill. Arbetsinsats i makarnas gemensamma bostadsutrymrnc får
medräknas om med hänsyn till rörelsens art och andra omständigheter skäl därtill föreligger. Vid bedömande <1v om medhjälpande make
under beskattningsåret arbetat föreskrivet antal arbetstimmar skall
anses att han under tid. då han uppburit sjukpenning eller föräldrapenning enligt lagen 11962: 381) om allmän försäkring eller därmed jämförlig ersättning enligt annan författning. arbetat i samma omfattning som närmast före den tid. då
sådan ersättning uppburits.
I de fäll di! verksamhet bedrivits
av den ena av makarna och den
andra maken ägt del i förviirvskiillan eller det i denna nedlagda kapitalet. möter ej hinder att - utöver
vad som anges i tredje stycket hänföra ytterligare en dd av inkomsten till sistnämnda make. motsvarande skälig ränta som han kan
ha uppburit på grund av sin äganderätt eller kapitalinsats.
Ila makarna gemensamt bedrivit
verksamheten. skall vardera maken
taxeras för den inkomst därav som
med hänsyn till hans arbete och öv-

karna fördela inkomsten sig emellan så att en del av hela inkomsten
av fi.irvärvskällan. beräknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt, före m·drag ji"ir a1·sätt11i11g för egenavgifter enligt lllgen
I 1981 :691 J om socilllal'g(fier, hänfiirs till medhjälpande make. Denna
del får inte tas upp till högre belopp
än som kan anses motsvara marknadsmässigt vederlag för medhjälpande makens arbete jämte egen
sjukpenning eller annan ersättning
som avses i punkt 14 av anvisningarna till 21 eller punkt 9 av anvisningarna till 28 *·Omfattar beskattningsciret kortare eller längre tid än
12 mcinader. jämkas antalet arbetstimmar med hänsyn härtill. Arbetsinsats i makarnas gemensamma
bostadsutrymme får medräknas om
med hänsyn till rörelsens art och
andra omstiindigheter skäl därtill
föreligger. Vid bedömande av om
medhjälpande make under beskattningsåret arbetat föreskrivet antal
arbetstimmar skall anses att han
under tid. då han uppburit sjukpenning eller föräldrapenning enligt lagen ( 1962: 381) om allmiin försäkring eller därmed jämförlig ersättning enligt annan författning. arbetat i samma omfattning som närmast före den tid. dft sådan ersättning uppburits.

*

*·

2 Riksdogen 198/182. I sam/. Nr /0

*

I de fall då verksamhet bedrivits
av den ena av makarna och den
andra maken ägt del i förvärvskiillan eller det i denna nedlagda kapitalet, möter inte hinder att - utöver
vad som anges i tredje stycket hiinföra ytterligare en del av inkomsten till sistnämnda make. motsvarande skiilig ränta som han kan
ha uppburit pä grund av sin äganderlitt eller kapitalinsats.
liar makarna gemensamt bedrivit verksamheten. skall vardera
maken taxeras för den inkomst diirav som m1.:d hiinsyn till hans arbete
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Nu\'Qrande lydelse

Föreslagen lydelse

riga insatser i verksamheten skäligen tillkommer honom.
Vad som på vardera maken belöper enligt bestämmelserna i första-femte styckena minskat med
schahlonal'drag för egenavgifter
utgör den skattskyldiges nettointäkt av förvärvskällan.

od1 övriga insatser i verksamheten
skäligen tillkommer honom.
Vad som på vardera maken belöper enligt bestämmelserna i första-femte styckena, sedan diirifrån
mTiiknats på maken he/iipande del
m· arsiittning för egenavgifter. utgör den skattskyldiges nettointäkt
av förvärvskällan.
Av 65 framgår.. an bestämmelser som a1·ser gift skattskyldig i vissa fall .1kall tillämpas i fråga om
dem som. utan att vara gifta, /ei·cr
tillsammans.

Av 65 *framgår. att bestämmelser som m·se gift skattskyldig i vissa fall skola tillämpas i !'råga om
dem som, utan att vara gifta. lna
tillsammans.

*

*

till 53
3. Inkomst a1· rörelse i form av ·
3. Ersättning i form av royalty
royalty eller periodvis utgäende aveller periodvis utgående avgift för
gift för utnyttjande av {latent,
utnyttande av mataiel/a eller immönster eller dyl .. so111 hiirflyter
matt'riel/a tillgångar skall. sii1·ida
ersättningen skall hiinfi'ira.1· Till infrån här i riket bedriven rörelse.
anses som inkomst av rörelse. som
täkt m· riirelse och ersiittningen
här bedrivits.
hiirriir från här i riket bedriven rörelse, anses som intäkt av rörelse.
som här bedrivits.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gfmgen
vid 1983 års taxering. I samband därmed iakttas följande.
I. Har en skattskyldig päförts egenavgifter såsom slutlig skatt för beskattningsår för vilket taxering har skett år 1982 eller tidigare och· har den
skattskyldige för beskattningsåret medgetts schablonavdrag för egenavgifter enligt den iildrc lydelsen av punkt 2 a av anvisningarna till 22 eller
den äldre lydelsen av punkt 9 a av anvisningarna till 29
medges avdrag
för de påförda egenavgifterna endast med det belopp varmed dessa har
överstigit schablonavdraget. Om schablonavdrag för beskattningsaret har
medgetts med belopp överstigande summan av de påförda egenavgifterna
skall skillnadsbeloppet tas upp som intiikt.
2. Har schablonavdrag för egenavgifter, som medgivits vid 1982 eller
tidigare års taxering. reducerats i samband med ändring av taxeringen. får
avdrag göras med det belopp varmed reduktion har skett. A andra sidan
skall som intäkt tas upp belopp varmed schablonavdrag i samband med
ändring av 1982 eller tidigare års taxering har medgetts utöver tidigare
åtnjutet schablonavdrag.
3. Belopp som är avdragsgillt eller skattepliktigt enligt första eller andra
punkten hänförs till det beskattningsår under vilket slutlig eller tillkommande skatt har påförts eller n.:stitution. avkortning eller avskrivning har
skett. Har schablonavdrag för egenavgifter medgetts eller har tidigare
medgivet schablonavdrag ändrats. skall, sil vida taxeringsatgärden inte föranleder omräkning av egenavgifterna för beskattningsåret i fråga. avdraget
eller intäkten hänföras till det beskattningsår under vilket beslutet angående taxcringsåtgärden har meddelats.

*·

*
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Har den skattskyldige antingen brukat flera jordbruksfastigheter eller
bedrivit flera rörelser under det beskattningsår som anges i första stycket,
skall i nämnda stycke avsett avdragsgillt eller skattepliktigt belopp hänföras till den förvärvskälla som ger störst underlag för beräkning av schablonavdrag. Har den skattskyldige under nämnda beskattningsår både
brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse, fastställs i första hand det
inkomstslag inom vilket underlaget för avdrag är störst. Inom detta inkomstslag hänförs avdrag eller intäkt till den förvärvskälla som ger störst
underlag. Har den skattskyldige under beskattningsåret varken brukat
jordbruksfastighet eller bedrivit rörelse, medges avdraget såsom allmänt
avdrag enligt 46 § 2 mom. medan intäkten tas upp såsom intäkt av tillfällig
förvärvsverksamhet.
4. Vid 1983 års taxering tillämpas 41 d första. andra och sjätte styckena i paragrafens lydelse intill den I juli 1981. Därvid skall dock vad som i
paragrafens första stycke sägs om schablonavdrag för egenavgifter avse
avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen ( 1981: 691 J om socialavgifter.
5. Vid 1983 års taxering tillämpas inte punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 22 § och punkt 9 femte stycket av anvisningarna till 29 ~
fråga om resor som har ägt rum före den I juli 1981.

*

2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa
fall
Härigenom föreskrivs att I och 3-5 §§lagen (1970: 172) om begränsning
av skatt i vissa fall 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nul'arande lydelse

Fiireslagen lydelse

*~
Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt
samt m·g{ft enligt 4 § lagen
(/968:4/9) om allmän arhetsgil'llravgift begränsas enligt bestämmelserna i denna lag.
!Hed skatt avse.1· i denna lag ä1·en
sådan m·g{ft som angil'es i första
stycket.

Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt
begränsas enligt bestämmelserna i
denna lag.

3 §.1
Vid prövning av skattebegränsningen fastställes ett spärrbclopp med
hänsyn till den beskattningsbara inkomst som beräknats för den skattskyl1

Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974: 77'2.
Senaste lydelse 1976: 1095.
·'Senaste lydelse 1979: 1163.
2
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Nu1·arande lydelse

Fiiresl11i:e11 lydelse

dige enligt lagen I 1947: 576) om statlig inkomstskatt för det år vartill skatten hänför sig.
Den beskattningsbara inkomsten, minskad med 4500 kronor. skall
ökas med <ll'drag enligt lagen
( 1975: 1147) om särskilt investeringsavdrag 1·id taxering till st11tlig
inkomstskall ella diim1ed jii11(/i"irlig fi"irfimning.
ökas med säd11111 .i;c/whl1111111"drag j("ir egenavgifter som a1'.1·e.1· i
punkt 2 a m· a11risningarna till 22
och punkt 9 a m· a111·i.rni11g11rna
till 29
ko111m11nalskatte/11ge11
(1928: 370), .\"{//Il/
ökas med m·drag och minskas
med intäkt som anes i 11ndra och
tredje .l"fycken11 m· t1111·isni11gama
ti/141 b § niimnda lag,

ökas med särskilt invcsteringsavdrag,

ökas med

p1~förda

egenavgifter

enligt lagen ( 1981 :691) om socialm·g(ficr och al'drag ji"ir m·siitt11i11g
Ji'ir cge1w1·g(fier.

*

*

minsk11s med restituerade. al'kortade eller 11\'skrirna ege1111l'gijier
samt till heskattning ätc1:fi"irt 111·drag fi"ir m·siittning fi"ir egenm·gijia.

allt under förutsättning att den skattskyldige vid beräkningen av den
beskattningsbara inkomsten erh<lllit avdrag eller beskattats för intäkt av
här angivet slag.
Om den skattskyldige erlagt sjömansskatt under bcskattningsftret. skall
den beskattningsbara inkomsten ökas med den till sjömansskatt beskattningsbara inkomsten och enligt I 2 mom. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt skattepliktig dagpenning.
Spärrbeloppet utgör 80 procent av den del av den skattskyldigcs enligt
första stycket beskattningsbara inkomst. ökad eller minskad enligt andra
och tredje styckeni1, som ej överstiger 30 basenheter enligt lagen
(1977: 107]) om basenhet enligt 10 I mom. lagen I 1947: 576) om statlig
inkomstskatt och 85 procent av överskjutande belopp.

*

*

4

Spärrbelopp enligt 3 ~ jiin(f"iires
med sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt. förmögenhetsskatt,
allmän
kom11111nalsk11t1.
landstingsmedel och egenavgifter
som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas även sjömansskatt. om den
skattskyldige erlagt sådan skatt under beskattningsåret.

Med egenm',f}(/ier .fi"irstd.1· 111·~
gijier som a1·scs i fi"irsta stycket 111·
anvisningarna till 41 h ko111m1111alskattelage11 ( 1928: 3701.

*

4

Senaste lydelse 1980: 1052.

~4

Spärrbelopp enligt 3 ~ jämförs
med sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, förmögenhetsskatt,
kommunal inkomstskatt
och egenavgifter enligt lagen
( 1981 :691) om socialavgifter som
beräknats för den skattskyldige på
grund av taxeringen (skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas
även sjömansskatt, om den skattskyldige erlagt sådan skatt under
beskattningsåret.
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F1Jreslage11 lydd1·c

N111·ara11dc lydelse

Är den skattskyldige berättigad till nedsiittning av statlig inkomstskatt
eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i 2 4 eller 5
mom. uppbördslagen (1953: 272). 2 lagen ( 1978: 423) om skattelättnader
för vissa sparformer eller 5 lagen ( 1980: 1047) om skattereduktion för
aktieutdelning eller genom avräkning av utHindsk skatt enligt siirskilda
föreskrifter, skall skattebelopp enligt första stycket beräknas som om
skattereduktion eller avräkning av skatt inte hade skett.

*

*

*

*

Om skattebeloppet enligt 4 är
högre än spärrbeloppet. nedsiitte.1·
den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten samt argiji enligt./.§ lagen 11968:4/9) om allmän
arhet.1·gi1'l1ral'g(li med överskjutande belopp. Den statliga förmögenhetsskatten får dock med
tillämpning av denna lag l'.i bli lägre
än skatten på 50 procent av den
skattskyldiges
beskattningsbara
förmögenhet.
Nedsättning sker av den statliga
förmögenhetsskatten. om ej en annan ordning kan antagas vara förmånligare för den skattskyldige.
Skattenedsättning som avses i 4
tredje stycket i·erkstii/les sedan
nedsättning har skett enligt första
stycket i denna paragraf.

*

Om skattebeloppet enligt 4 * är
högre än spärrbeloppet nedsätls
den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten med överskjutande belopp. Förmögenhetsskatten får dock med tillämpning av
denna lag inte bli liigre än skatten
på 50 procent av den skattskyldiges
beskattningsbara förmögenhet.

Nedsättning sker av den statliga
förmögenhetsskatten om inte en annan ordning kan antas vara förmånligare för den skattskyldige. Skattenedsättning som avses i 4 *tredje
stycket i·erhtiills sedan nedsättning har skett enligt första stycket i
denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången i
fråga om skatt som påförs på grund av 1983 års taxering.

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1978:401) om exportkreditstöd
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen ( 1978: 40 I) om exportkrcditstöd skall
ha nedan angivna lydelse.
Nurarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §I

Exportkreditavdrag innebär att exportföretaget vid beräkning av nettointäkt enligt kommunal skattelagen ( 1928: 370) och lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt medges ett extra avdrag för sådan stödberättigad kostnadsdel som avses i 3 §.
~Senaste
1

lydelse 1976: 1095.
Senaste lydelse 1978: 952.
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Fiireslagen lydeisl'

Avdrag för medges från och med
<let beskattningsår <lå exportkreditavtalet har ingåtts till och med det
år då krediten enligt avtalet skall
vara till fullo återbel<lld. Avdrag får
<lock för varje beskattningsår <ltnjutas högst med belopp som svarar
mot skillnaden mellan hruttointäkten och övriga avdrag i förvärvskällan. härunder inbegripet
investeringsavdrag enligt lagen
( 1975: I 147J om siirskilt i111·e.1N-

Avdrag får medges från och med
<let beskattningsår då exportkreditavtalet har ingåtts till och me<l det
år då krediten enligt avtalet skall
vara till fullo återbetald. Avdrag får
dock för varje beskattningsår åtnjutas högst med belopp som svarar
mot skillnaden mellan hruttointäkten och övriga avdrag i förvärvskällan. härunder inbegripet särskilt investeringsavdrag men inte al'drag
fi'ir m·siitlning för egenavgifter enligt lagen ( 1981 :691 J om socialm·-

ri11gsanfrt1!! l'id taxering till statlig
inkomsrskatt eller diirmed jiin(f(Jrlig Ji'ir:f{11111i11!! men ej säda111 sclwhlonal'Llrag för egenavgifter som
m·ses i p1111kt 2 a m· a111·isningama
till 22 .~och punkt 9 a m· a111·isni11garna till 29 .ii kommu11alsk11ttc/agen.

g(lier.

Har exportföretaget för visst heskattningsfir erhållit exportkre<litbidrag
för viss exportkredit fär företaget, beträffande samma exportkredit. inte
därefter åtnjuta exportkreditavdrag för beskattningsåret i fråga.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979: 610) om allmän investeringsreserv

*

Härigenom föreskrivs att 2 lagen ( 1979: 610) om allmän investeringsreserv skall ha nedan angivna lydelse.

N11n1ra11de lydelse

Föreslagen lydelse

Avdrag får för viss förvärvskälla
och för ett och samma beskattningsår inte överstiga hälften av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan. före avsättningen och före schahlonm·drag för
egenavgifter. Avdrag medges med
helt tusental kronor. dock inte för
avsättning som understiger 10000
kronor.

Avdrag får för viss förvärvskälla
och för ett och samma beskattningsår inte överstiga hälften av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan före avsättningen och före avdrag för arsättning för egenavgifter enligt lagen
(1981 :691) om socialavgifter. Avdrag medges med helt tusental kronor, dock inte för avsättning som
understiger I 0 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1979: 61 J) om upphovsmannakonto
Härigenom föreskrivs att 6 ~ lagen ( 1979: 611) om upphi.ivsmannakonto
skall ha nedan angivna lydelse.

Nurnrande lydel.H'

Fiireslagen lydelse

Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgående till två tredjedelar av
den vid taxt:ring till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av
förvärvskällan före uppskov och
sclzahlonavdrag för egenavgifter
och högst med sådant belopp att
nämnda nettointäkt, efter uppskov
men fört: sclwblonm·drag för egenavgifter. uppgår till minst 30000
kronor.

Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgåt:nde till två tredjedelar av
den vid taxering till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av
förvärvskällan före uppskov och
m·drag Fir avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981 :691 J om
socialm·gifier och högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt.
t:fter uppskov. men före a\'drag för
lll'.1·iitt11ing för egenavgifter. uppgår
till minst 30000 kronor.

Uppskov medges med belopp som avrundas nedftt till helt tusental
kronor.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.

6

Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1980: 953) om särskilt investeringsavdrag för
inventarieanskaffning
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1980: 953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning skall ha nedan angivna lydelse.

N11mra11de lydelse

Föreslagen lydelse

H
Särskilt investeringsavdrag utgör 20 procent av anskaffningsvärdet.
Avdraget skall göras vid taxeringen för det beskattningsår under vilket
inventarierna har levererats eller - i fråga om inventarier som den skattskyldige själv har tillverkat - färdigställts.
Särskilt investeringsavdrag medSärskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
svarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt inveav förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i föresteringsavdrag och före - i förekommandt: fall - avdrag för inkommande fall - avdrag för in-
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Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

komstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d
kommunalskattelagen 11928: 370).
avdrag för avsättning till allmän invcsteringsreserv
enligt
lagen
(1979: 610) om allmän investeringsreserv. uppskov enligt lagen
(1979: 61 I) om upphovsmannakonto samt schablonal'drag för egenavgifter. Vad som inte kunnat utnyttjas på detta sätt fär vid senare
taxering utnyttjas genom avdrag i
förvärvskällan, dock senast vid den
taxering som sker tredje året efter
det år då taxering enligt andra
stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag får - i förekommande fall sedan hänsyn tagits till
det på det aktuella beskattningsåret
belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som har beräknats
enligt första meningen.

*

kom~!baserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d
kommunalskattelagen 11928: 370),
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv
enligt
lagen
11979: 610) om allmän investeringsreserv. uppskov enligt lagen
( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt al'liraJ! får m·sättning
för egenavgifter enligt lagen
(/981 :691) om socialm-gifter. Vad
som inte kunnat utnyttjas på detta
sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förviirvskiillan,
dock senast vid den taxering som
sker tredje faret efter det år då taxering enligt andra stycket har skett.
Ett förskjutet investeringsavdrag
får - i förekommande fall sedan
hänsyn tagits till det på det aktuella
beskattningsftret belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som
har beriiknats enligt första meningen.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.

7

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1980: 954) om särskilt investeringsa\'drag för
byggnadsarbeten m. m.

*

Härigenom föreskrivs all 3 lagen ( 1980: 954) om särskilt investcringsavdrag för byggnadsarbeten m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Fiireslagen lydelse

Nu\'(lrande lydelse

H
Särskilt investeringsavdrag utgör 10 procent av den del av utgifterna för
ny-, till- eller ombyggnad och 20 procent av den del av utgifterna för
täckdikning som hänför sig till perioden den 1 november 1980-dcn J 1 mars
1982. Utgifter anses hänförliga till denna period om de avser material som
har fogats in i en byggnad eller annat arbete som har utförts under perioden.
Investeringsavdrag skall göras för det beskattningsår under vilket ett
arbete har utförts. Om arbetet hänför sig till flera beskattningsår och
investeringsavdrag på grund <!V arbetet inte redan har gjorts. får. dock hela
investeringsavdraget göras vid taxeringen för det sista beskattningsår som
kan komma i fråga.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d §
kommunalskattelagen ( 1928: 370).
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv
enligt
lagen
0979: 610) om allmän investeringsreserv. uppskov enligt lagen
( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt schablonm·drag för
egenavgifter. Vad som inte kunnat
utnyttjas på detta sätt får vid senare
taxering utnyttjas genom avdrag i
förvärvskällan. dock senast vid den
taxering som sker tredje året efter
det år då taxering enligt andra
stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag får - i förekommande fall sedan hänsyn tagits till
det på det aktuella beskattningsåret
belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som har beräknats
enligt första meningen.

Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt . 41 d §
kommunalskattelagen ( 1928: 370),
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv
enligt
lagen
( 1979: 610) om allmän investeringsreserv. uppskov enligt lagen
( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt avdrag för tll'siittning
för egenavgifter enligt lagen
(1981:69/) Om socialavgifier. Vad
som inte kunnat utnyttjas på detta
sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förvärvskällan.
dock senast vid den taxering som
sker tredje året efter det år då taxering enligt andra stycket har skett.
Ett förskjutet investeringsavdrag
får - i förekommande fall sedan
hänsyn tagits till det på det aktuella
beskattningsåret belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som
har beräknats enligt första meningen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.

8

Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623)
Härigenom föreskrivs att 37 § 2 mom. och 39 § I mom. taxeringslagcn
(1956: 623) 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Fiireslagen lydelse

37 §
2 mmn. 2 Vid avlämnande av uppgifter. varom stadgas i I mom .. skall
iakttagas följande.
1

Lagen omtryckt 1971: 399.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.
~ Senaste lydelse 1978: 316.
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Nurarande lydelse

FöreslaRen lydelse

Avser sådan förmån, varom i mom. första och andra punkterna förmäles, endast en del av året. skall upplysning meddelas om den tidrymd.
för vilken förmånen utgått.
I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och traktamentsersättning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersättning och dels
traktamentsersättning jämte tid för vilken traktamentsersättning utgått.
Därvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersättning dels för förättningar inom riket i enlighet med vad nedan sägs och dels för förrättningar
utom riket. I fråga om förrättningar inom riket skola uppgifter lämnas
särskilt för förrättningar som icke varit förenade med övernattning (endagsförrättningar), förrättningar som varit förenade med övernattning men
icke medfört vistelse mer än femton dygn i föjd på en och samma ort
(korttidsförrättningar) samt övriga resor (långtidsförrättningar). För ene
dagsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersättning och antal dagar.
Vid beräkning av antalet dagar för endagsförrättningar medräknas icke
sådan endagsförrättning, som varat högst fyra timmar: förrättning som
varat mer än fyra timmar men högst tio timmar räknas som halv dag: längre
förrättning räknas som hel dag. För korttids- och långtidsförrättningar
uppgives utgiven traktamentsersättning och antal nätter övernattning
skett. De första femton dygnen av varje långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsffnTättning. - l kontrolluppgift skall i förekommande fall
särskilt anmärkas, att arbetsgivaren utöver traktamentsersättningen. haft
utgifter för den anställdes bostad eller uppehälle under förrättningen.
Om skattechefen i det län där arbetsgivarens hemortskommun är belägen medger det, behöver arbetsgivaren. i stället för att lämna uppgift enligt
tredje stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom riket. endast
anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. Förutsättning för
medgivande är att ersiittning utgår enligt sådana grunder att den kan
antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna.
Motsvarande medgivande kan lämnas även beträffande resekostnadsersättning för färd med allmänt kommunikationsmedel. Medgivande liimnas
endast om arbetsgivaren har ett större antal anställda, som mera regelbundet företager tjänsteresor. och medgivandet bedömes vara utan olägenhet
för taxeringsarbetet. Medgivande får ej liimnas fåmansföretag i fråga om
uppgifter rörande företagsledaren och honom närstående personer samt
delägare i företaget. Lämnat medgivande gäller tills vidare. Det kan begränsas till viss grupp av anställda. - Ansökan om medgivande göres hos
länsstyrelsen senast den 31 oktober året före taxeringsåret. Talan mot
beslut, varigenom ansökan om medgivande avslagits eller medgivande
återkallats, föres hos riksskattcverket genom besvär som skola ha inkommit till verket inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av
beslutet. Mot riksskatteverkets beslut får talan icke föras.
Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans
efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön
och vad som avdragits.
Av kontrolluppgift enligt I mom.
första, andra eller sjunde punkten
skall framgå, huruvida arbetsgivaren har att för utgivet belopp erliigga m·gijt enligt 19 kap. I ~lagen

Av kontrolluppgift enligt I mom.
första, andra eller sjunde punkten
skall framgå om arbetsgivaren har
att för utgivet belopp betala arhet.l'Rimrm·R(fter
enligt
lagen
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Nuvarande lydelse

Fares/agen lydelse

(1962:381) om allmän försäkring. I

(1981:691)

kontrolluppgift som nu har sagts
skall särskilt för sig upptagas representationsersättning och särskilt för
sig annan kostnadsersättning än resekostnads- och traktamentsersättning.

om socialavgijier.
kontrolluppgift som nu har sagts
skall särskilt för sig tas upp
representationsersättning och särskilt för sig annan kostnadsersättning än resekostnads- och traktamentsersättning.

I kontrolluppgift skall särskilt för sig upptagas sådant skatteavdrag. som
skett för uttagande av preliminär A-skatt.
I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer
eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppgiften avser. Kan personnummer inte anges för den sistnämnde skall. där så
kan ske, redovisas län, kommun och församling, där han var mantalsskriven för året före taxeringsåret. I kontrolluppgift som lämnas av fåmansföretag skall anges om personen är företagslcdare eller honom närstående
person eller delägare i företaget.
Kontrolluppgift, som i I mom. tredje punkten sägs och som avser
pensionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst. skall innehålla uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och. om
möjligt. fång varigenom äganderätten övergått samt. i förekommande fall,
den som erhållit förfoganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift, som
avser pensionsförsäkring tagen i samband med tjänst. skall innehålla uppgift om den, som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen.
Kontrolluppgift enligt I mom. första eller andra punkten skall avfattas
på blankett enligt fastställt formulär. Särskild uppgiftshandling skall lämnas för varje person.
Riksskatteverket får på ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från
bestämmelserna i tionde stycket. Mot riksskatteverkets beslut får talan ej
föras.
Nurnrande lydelse

*

39
I mo m. I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för
nästföregående kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning:

Uppgijisskyldig

I. Den som enligt
37 § I mom. första
punkten är skyldig att
utan anmaning avlämna kontrolluppgift.

Vem uppg{fien skall
ar se
Den som hos den
uppgiftsskyldigc innehaft anställning eller
uppdrag eller utfört
tillfälligt arbete.

Vad uppgiften skall
a1'S('
Åtnjutna förmåner,
cliire.1·t icke uppgiftsskyldighet utan anmaning föreligger. med
upplysning dels, då
förmånerna 111·.1·e kortare tid än helt år. om
den tidrymd. för vilken de åtnjutits. och
dels huruvida det åligger arbetsgivaren att
för förmånerna erlägga avg(ft enligt 19
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Nuvarande lydelse
kap. 1 § lagen om allmä11 försäkring.

2. Den som för arbetslag eller liknande
grupp av personer i en
summa uppburit visst
avlöningsbelopp
såsom ackordsöverskott
eller dylikt för att fördelas inom laget eller
gruppen.

Medlem av arbetslaget eller gruppen.

Till medlem utgivet
belopp med upplysning huruvida det åligger arbetsgivaren att
för beloppet erliiRga
m'gift e11ligt 19 kap.
1 lage11 om allmän
försiikri11g.

*

Föreslagen lydelse

39 §
1 mo m. I särskilda fall skall efter anmaning kontrolluppgifter för nästföregående kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning:
Uppgiftsskyldig

Vem uppg{fien skall
avse

1. Den som enligt
37 § 1 mom. första
punkten är skyldig att
utan anmaning avlämna kontrolluppgift.

Den som hos den
uppgiftsskyldige innehaft anställning eller
uppdrag eller utfört
tillfälligt arbete.

Vad uppg(ften
avse

skall

Åtnjutna förmåner.
om inte uppgiftsskyl-

dighet utan anmaning
föreligger. med upplysning dels, då förmånerna m·ser kortare tid
än helt år, om den tidrymd. för vilken de
åtnjutits. och dels huruvida det åligger arbetsgivaren att för förmånerna hetala arbetsgivararg{fier enligt lagen (}981 :69})
om socialavgifter.

2. Den som för arbetslag eller liknande
grupp av personer i en
summa uppburit visst
avlöningsbelopp
såsom ackordsöverskott
eller dylikt för att fördelas inom laget eller
gruppen.

Medlem av arbetslaget eller gruppen.

Till medlem utgivet
belopp med upplysning huruvida det åligger arbetsgivaren att
för beloppet betala arbetsgivaravgifter e11ligt lagen (1981 :691 I
om socialavgijier.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982 och tillämpas första gången i
fråga om kontrolluppgifter till ledning för 1983 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272)
Härigenom föreskrivs att I §. 3 §I mom., 22 §. 25 §, 27 § I mom .. 49 §I
mom. och 85 § I mom. uppbördslagen (1953: 272) 1 skall ha nedan angivna
lydelse.

Numrande lydelse

Föreslagen lydelse
§2

Med skatt förstås i denna lag, där
icke annat angives, statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt, ersättningsskatt.
kommunal inkomstskatt, landstingsmedel. skogsvårdsavgifter. sådana socialfiirsäkringsal'gijier till
.folkpensioneringen och tilläggspensionsai·gijier som av.1·c.1· i 19
kap. 3 § lagen (/962:381) om al/man försäkring. sjukförsäkringsavgifter enligt 19 kap. 2 §sistnämnda
lag,
arbetsskadeförsäkringsa1·gifter enligt 7 kap. 2 §tredje stycket
lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring,
delpensionsjilrsäkringsavgifter enligt 21 § andra
stycket lagen (1979:84) om de/pensionsförsäkring. socialargifter enligt 3 .§ lagen (1981: 15) om finansiering av .Hatsbidrag till fi'irskoleoch fritidshemsverksamhet, skattetillägg eller förseningsavgift enligt
taxeringslagcn, ii1·ensom annuitet <I
avdikningslån.

Med skatt förstås i denna lag. om
inte annat anges, statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt. crsättningsskatt.
kommunal inkomstskatt. skogsvårdsavgifter. e,;enal'fiifter enligt
lagen (1981 :691) om socia/m·fiijier,
skattetillägg od1 förseningsavgift
enligt taxcringslagen (1956:623)
samt annuitet på avdikningslån. ·

Regeringen må. om särskilda omständigheter därtill föranleda, föreskriva att i samband med uppbörden av skatt må uppbäras jiim1·iil
annan avgift än sådan som i första
stycket sägs. Har dylik föreskrift
meddelats skall. diir icke annat angivits, vad i denna lag stadgas angående skatt iiga motsl'tlrande
tillämpning beträffande avgift som
medföreskrijien avses.

Regeringen.far, om särskilda omständigheter föranleder det. föreskriva att i samband med uppbörden av skatt skall uppbäras äl'en
andra m'fiifter än sådana som
anges i första stycket. Har sådan
föreskrift meddelats skall, om inte
annat anfies. vad i denna lag stadgas angående skatt tillämpas beträffande den avgift som al'ses med
fåreskrijien.

1

2

Lagen omtryckt 1972: 75.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.
Senaste lydelse 1981: 41.
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N111·arande lydelse

Föreslagen lydelse

mo m. 3 I den omfattning nedan
angi1·es skall skattskyldig lltgiira
preliminär skatt med belopp. vilket
så nära som möjligt kan antagas
motsvara i den slutliga skatten ingående statlig inkomstskatt. statlig
förmögenhetsskatt. socia(fi'irsiikringsm·g(ft till fi1lkpe11simzeri11gen
enligt 19 kap. 3 .~lagen f/962:381)
om allmän .fiJrsiikring. tilliiggspcnsionsm•g(fi, .1jl1kförslikri11g.1·m ·g(f i,
arbetsskadeförsäkri ng.1·m·g(ft, delpe11sio11sfiirsä kring.rn 1·gifi, socialm·giji enligt 3 § lagen I 1981: 15 J om
.finansiering av swtshidrag till .fi:irskole- och fritidshemSl'erksamhet,
argiji enlii,:t 4 § lagen om allmiin
arhetsgivarm·gifi, kommunal inkomstskatt och landstingsmedel.

I mo m. I den omfattning nedan
anges skall skattskyldig betala preliminär skatt med belopp. vilket så
nära som möjligt kan antas motsvara i den slutliga skatten ingående
statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt. egenavg(fter och
kommunal inkomstskatt.

22
Lokal skattemyndighet beslutar i
fråga om beräkning av preliminär
A-skatt samt debitering av preliminär 8-skatt och slutlig, kvarstående
och tillkommande skatt.

Beslut som avses i första stycket
meddelas av den lokala skattemyndigheten i det fögderi diir beskattningsorten är belägen. I fråga om
fysisk person eller dödsbo beslutar
dock lokala skattcmyndigbcten i
det fögderi där hemortskommunen
är belägen. Om sådan skattskyldig
saknar hemortskommun eller särskilda skäl eljest j("ireligga, beslutar
lokala skattemyndigheten i beskattningsort för den skattskyldige
enligt föreskrifter som riksskatteverket meddelar.

~4

Lokal skattemyndighet beslutar i
fråga om beräkning av preliminär
A-skatt samt debitering av preliminär 8-skatt och ·slutlig. kvarstående
och tillkommande skatt. Lokal
skattemyndighet fastställer också
m·g{fisunderlag .för ege1za1·g(fier.
Beslut som avses i första stycket
meddelas av den lokala skattemyndigheten i det fögdc1i där beskattningsorten är belägen. I fråga om
fysisk person eller dödsbo beslutar
dock lokala skattemyndigheten i
det fögderi där hernortskommunen
är belägen. Om sådan skattskyldig
saknar hemortskommun eller särskilda skäl annars föreligger, beslutar lokala skattemyndigheten i beskattningsort för den skattskyldige
enligt föreskrifter som riksskatteverket meddelar.

Länsstyrelsen medverkar i debiteringsarbctct enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen.

' Senaste lydelse 1981: 41.
Senaste lydelse 1974: 771.

4
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N111·11ra11de lydelse

Föreslagen lydelse

Vid debitering av preliminär 8skatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttagas:
att .1·ocia(f'örsäkringsal'g(ft till
ji1lkpensio11eringen uträknas med
tillämpning 111· 19 kap. 3 och 4 a §.~
lagen ( 1962: 38/ J om allmän försäkring;
att tilliiggspensiom·m·g(ft 11triikm1.1· med tillämpning a1· de11 r1rocentsats för al'g(fisuttaget. som
.fastställts ./i:ir inkom.mlret;
att .1j11kfi"irsiikringsal'gift uträkna.i· med tillämpning a1• 19 kap. 2
och 4 §.9 lagen (1962:381) om allmän ji'irsiikring;
att för skattskyldiga. som avses i
10 § I mom. lagen om statlig inkomstskatt. sådan skatt uträknas
med tillämpning av det procenttal
av grundbcloppet, som bestämts
för inkomståret; samt
att kommunal inkomstskatt och
landstingsmt'del uträknas med ledning av de belopp för skattekrona
och skatteöre. som för inkomståret
bestiimt.1· för utdebitering i beskattningsorten; dock må rege1ingen eller den myndighet regeringen
bestämmer. om särskilda omständigheter föreligga. förordna att utdebitering i hemortskommunen får
läggas till grund vid debitering av
preliminär B-skatt för fysisk person
eller dödsbo även om beskattningsorten är en annan.

Vid debitering av preliminär 8skatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttas:
att egenm'Kifter uträknas med
ledni11g ar bestämmelserna i lagen
( 1981 :691) om socialal'gifter;

att för skattskyldiga, som avses i
10
I mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt. sådan skatt
uträknas med tillämpning av det
procenttal av grundbeloppet. som
bestämts för inkomståret; samt
att
kommunal
inkomstskatt
uträknas med ledning av den skattesats. som för inkomståret gäller i .
beskattningsorten: dock .fllr regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. om det .fvreligger särskilda omständigheter, förordna att utdebitering i hemortskommunen får läggas till grund vid
debitering av preliminär 8-skatt för
fysisk person eller dödsbo även om
beskattningsorten är en annan.

*

2H
mo m. 6 Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas:

I mo m. Vid debitering av slutlig
skatt skall iakttas:

att för skattskyldiga, som avses i 10 § I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig
inkomstskatt. sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av
grundbeloppet, som har fastställts att gälla för den preliminära skatt.
vilken skall avräknas mot den slutliga skatten;
att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats som
för inkomståret gäller i beskattningsorten:
~ Senaste lvdelse 1974: 771.
6

Senaste lydelse 1981: 41.
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att kommunal inkomstskatt uträknas i en post, varvid skattebeloppet vid
öretal över 50 avrundas uppitt och vid annat örctal avrundas nedåt till helt
krontal:
att skogsvårdsavgift uträknas enligt be·stämmelserna i I
lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift:

*

att tilläggspe11sio11sm·g{fi uträknas med tillämpning m· den fi'ir inkom.Håret faststiillda procentsatsen för avg(ftsuttaget. varl'id iiretal
bortfaller;
att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har uträknats av
lokal skattemyndighet i det fögderi där bcskattningsorten är belägen:
att i i § näm11d .1j11~f()rsäkrings
m·gift debiteras enligt 19 kap. lagen
( 1962:381) om allmiin.f('irsäkri11g på
grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av
allmän fi>rsäkringskassa:

att egenm·gifter debiteras med
ledning a1· bestämmelserna i la1.:en
( 1981 :691.> om social<ll'gij/er och på
grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av
den allmänna ji1rsäkri111.:skas.rnn,
van·id öretal hor(faller; samt

att .rncia(fiirsiikrin1.:sa1·1.:{ft till
folkpensioneringen såvitt 1.:äller
person med inkomst m· a1111at förvärvsarbete än a11stiill11ing debiteras med tilliimpni11g m· bestämmelserna i 11 kap. 4 §samt 19 kap.
3 och 4 a §§ lagen om allmän försäkring;
att i 1 § 11iimnd arhetsskadt:filrsiikringsavgift dehiteras med ledning av bestiimmelserna i 7 kap. 2 §
tredje stycket lage11 ( 1976: 380) om
arbetsskade,forsiikring:
att i I § nämnd dclpensio11.~f(ir
säkringsm·1.:if1 debiteras med ledning av bestämmelserna i 21 §andra stycket lagen ( 1979:84) om delpension.1ji'irsiikring;
att i I § nämnd socialm·gift debiteras med ledning av bestämmelserna i 3 §lagen (1981:/5) om finansiering m· statshidrag till fi"irskole- och fritidshems1·erk.rnmhet;
samt
att i I § nämnd annuitet eller. om skattskyldig har att erlägga flera
annuiteter. summan av dessa paförs i helt antal kronor. varvid öretal.
bortfaller.
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*

J mom. 7 Skattskyldig får av den lokala skattemyndigheten beviljas anstånd med inbetalning av skatt. kvarskatteavgift eller ränta.
I) om taxeringsintendenten har anfört besvär över taxeringen med yrkande om ändring till den skattskyldiges förmån: till det belopp som
betingas härav,
2) om den skattskyldige har anfört besvär över taxeringsnämndens beslut om taxering och taxcringsintendenten helt eller delvis har tillstyrkt
besvären eller ansökan om anstånd eller det - utan att yttrande har
inhämtats från taxeringsintendenten - kan med skäl antas att besvären
kommer att bifallas helt eller delvis: till det belopp som betingas härav.
3) om den skattskyldige har anfört besvär över länsrätts eller kammarrätts beslut om taxering och taxeringsintendenten helt eller delvis har
tillstyrkt besvären eller ansökan om anstånd: till det belopp som betingas
härav,
4) om taxeringen har blivit oriktig på grund av felräkning, felskrivning
eller annat uppenbart förbiseende: till det belopp som betingas av förbiseendet.
5) om den skattskyldige har taxerats på mer än en ort för samma
inkomst. garantibelopp för fastighet eller förmögenhet: till det belopp som
svarar mot ettdera av eller båda de skattebelopp som har påförts med
anledning av taxeringen.
6) om avgiftsunderlag för egenm".r;!ft som m·ses i anl'isningarnu
till 41 b
J.:om11111nals/.:(ltte/(lgen
( 1928: 3701 har bestämts till för högt

*

6) om avgiftsunderlag för egen11\'gifier har bestämts till för högt

belopp: till det belopp som betingas
av felaktigheten.

belopp: till det belopp som betingas
av felaktigheten.
7) om skatt har påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund av
fel vid debiteringen: till det belopp som betingas av felaktigheten i debiteringen.
8) om preliminär skatt. som enligt 27 § 2 mom. skall gottskrivas den
skattskyldige. kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och bli
avkortad enligt 65 *samt den skattskyldige inte har erhåll it jämkning enligt
bestämmelserna i 45 1 mom. sista stycket: till så stor del av skatten som
kan antas bli avkortad.

*

85
mo m. H Den. som icke dt111~ies
med beslut enligt denna lag a1· lokal
skattemyndighet. äger i hes/11tet
sii/.:11 iindring hos liinsrätten genom
besvär.
I fi'åga om preliminär taxering.
sättet för uttagande av preliminär
skatt. debitering eller jämkning av
sådan ~katt. verkställande av skat7
8

Senas1e lvJdsc 1980: 316.
Senaste l)·Jelse 1979: 174.

3 Riksdag<'n 1981182. I sam/. Nr JO

~

I mo m. Den lokala skaffemyndighetens beslut enligt denna lag
1)1·erklagas hos länsrättcn genom

besviir.

Beslut om preliminär taxering,
sättet för uttagande av preliminär
skatt. debitering eller jämkning av
sådan skatt, verkställande av skat-
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teavdrag och anstånd med inbetalning av skatt fiJres dock talan hos
länsstyrelsen.
Allmänt ombud iiger anföra besvär över lokal skattemyndighet.i·
beslut endast vad avser arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares
skatt.
Talan får ej föras mot lokal skattemyndighet.i· beslut om revision
enligt 78 I mom. eller varigenom
vite har förelagts.
Har besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till annan länsrätt eller länsstyrelse än
den som har att pröva besvären.
skall de iindä upptagas till prövning. Handlingarna skall då omedelbart översändas till den länsrätt
eller Hinsstyrelse som skall pröva
besvären.

teavdrag och anstånd med inbetalning av skatt överklagas dock hos
länsstyrelsen genom besvär.
De allmänna ombuden får överklaga lokala skattemyndigheters
beslut endast ifräga om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares
skatt.
lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 § 1 mom.
eller varigenom vite har förelagts
får inte överklagas.
Om en besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till någon annan länsrätt eller länsstyrelse än den som har att pröva besvären. skall de trot.5 detta tas upp till
prövning. Handlingarna skall då
omedelbart översändas till den
länsrätt eller länsstyrelse som skall
pröva besvären.

*

Denna lag träder i kraft den I januaJi 1982 och tillämpas första gången i
fråga om debitering av preliminär skatt för år 1982 och slutlig skatt på
grund av 1983 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid
debitering av slutlig eller tillkommande skatt på grund av taxering år 1982
eller tidigare år eller eftertaxering för år 1981 eller tidigare år.

lO

Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69)
Härigenom förc"krivs att I § skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan
angivna lydelse.
N111·<1rwuic lydelse

Fiireslagen lydelse

*I

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt
I. lagen (1908: 128) om bevilll. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, förordningen
ner och rättigheter. förordningen
(1927: 321) om skatt vid utskiftning
(1927: 321) om skatt vid utskiftning
av aktiebolags tillgångar. kommuav aktiebolags tillgångar. kommunalskattelagen ( 1928: 370), förordnalskattelagen ( 1928: 370). förordningen ( 1933: 395) om ersättningsningen ( 1933: 395) om ersättnings-

' Senas!.: lydelse 1978: 145.
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skatt, lagen (1941:416) om arvsskatt
och
gåvoskatt.
lagen
0946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. lagen (1947: 577) om statlig
förmögenhetsskatt, lagen (1958:
295) om sjömansskatt, förordningen (1970:99) om investering.rnvgift
fiir 1·issa bygg11ad.wrbete11, lagen
(1977: 322) om investeringsavgift
för vissa hyggnadsarbeten,
2. lagen (1941: 251) om särskild
varuskatt, förordningen (1943 :477)
om skatt å l'issa piilsvaror. förordningen ( 1948:85 J om försiiljningsskatt. förordningen (1953:396) om
accis å fettemulsion m. m., lagen
(1953: 397) om avgift för fettvaror
som användas för framställning
av fettemulsion m. m.. lagen
(/956: 545) om omsättningsskatt pä
motorfordon, lagen (1957: 262)
om allmän energiskatt, lagen
(1960: 253) om tillverkning och beskattning al' malt- och läskedrycker, lagen (/960: 258) om utjämningsskatt på vissa varor. lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen
( 1961: 394) om tobaksskatt, förordningen (/961:653) om brännoljeskatt, stärnpelskattclagen ( 1964:
308), .forordningen (/964: 352) om
gasolskatt, förnrdningen ( 1966: 21)
om särskild .l'katt på motorbränslen, lagen ( 1968: 430) om mervänleskatt. förordningen (1971: 170) om
annonsskatt. lagen ( 1972: 266) om
skatt på annonser och reklam, lagen (] 972: 820) om skatt på spel.
lagen ( 1973: 371 om avgift på vissa
dryckesförpackningar, vägtrafiklagen
skattelagen
( 1973: 601 ),
( 1973:602) om särskild vägtrafikskatt. lagen (1973: 12161 om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter. bilskrotningslagen (J 975:
3431. lagen (1977: 306) om dryckesskatt, Jagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen
(1978: 144) om skatt på vissa resor,

skatt, lagen (1941:416) om arvsskatt
och
gåvoskatt.
lagen
( 1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, lagen (] 947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:
295) om sjömansskatt,

2. lagen (1941: 251) om särskild
varuskatt, lagen (1953: 397) om avgift för fettvaror som användas för
framställning
av
fettemulsion
m. m .. lagen (1957: 262) om allmän
energiskatt, lagen (1961: 372) om
bensinskatt. lagen !1961:394) om
tobaksskatt.
stämpel skattelagen
(1964: 308). lagen (1968: 430J om
mervärdeskatt, lagen (1972: 266)
om skatt på annonser och reklam.
lagen ( 1972: 820) om skatt på spel.
lagen (1973: 37) om avgift på vissa
dryckesförpackningar, vägtrafiklagen
skattelagen
(1973: 601 ),
(1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för
oljeprodukter.
bilskrotningslagen (1975: 343). lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt, lagen ( 1978: 69) om försäljnings skatt
på motorfordon. lagen (1978: 1441
om skatt på vissa resor,
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3. lagen ( 1954: 243 J om yrkesskadeförsiikring i rnd m·ser obligatorisk försäkring. lagen I 1955:469)
angående omreglering {I\' 1•issa ersättningar enligt lagen den 17 juni
1916 (nr 235) om fiirsiikring fijr
olyckl:fall i arbete m. m.. lagen
( 1960: 77) om hyggnadsforskningsargift, lagen 11961:300) om redarearg(ft ji"ir .1jöj(>lks pensionering. lagen ( 1962:381) om allmän .f<>rsiikring, lagen (/962:398) om finansiering ar folkpensioneringen. lagen
I 1968:419) om allmän arhetsgil'aravgijt. lagen I 1970: 742 i om liinegamntim·g{fi. lagn1 (/971: 282 i om
arbetarskydd.rn1·gifi.
la1:e11
( 1975:358! om 1·11xenutbild11ingsal'RUi. lagen (1975: 335) 0111 arbet.1·f.(i1·<irai',~{fi till arbet.rnwrk11ad.rntbildnin1:en.

3. lagen ( 1981 :691) om sociala1·gijier.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande
skatt som avses i uppbörd slagen ( 1953: 272).
Lagen tillämpas 1'.i om skatten eller avgiften _f(iststiilles eller uppbäres i den ordning som gäller för
tull och ej heller beträffande restavgift. skattetillägg eller liknande avgift.

Lagen tillämpas inte om skatten
eller avgiften jäststiil/s eller uppbärs i den ordning som gäller för
tull och inte heller betriiffande restavgift, skattetillägg eller liknande
avgift.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Den äldre lydelsen av I
gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före
ikraftträdandet.

11

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.
Hiirigenom föreskrivs att I ~ lagen ( 1971: 1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.
Nu1·11rande lydelse

Förmånsrätt enligt 11
på
1

Senaste lydelse 1978: 895.

Föreslagen lydelse

*I ( 1970: 979) följer med fordran
*förmånsrättslagen
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I. skatt och avgift, som anges i I § första stycket uppbördslagen
( 1953: 272), samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för
särskilda förmåner och rättigheter, lagen ( 1958: 295) om sjömans skatt och
kupongskatlelagcn ( 1970: 624),

2. skatt

enligt

j()rordningen
l'aruskatt
och lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt,
3. skatt eller avgift enligt.forvrdningen ( 1908: 129) angäende en särskild .1·tiimpefo1•g(ft l'id köp och byte
ar fondpapper. lagen 0 928: 376)
om särskild skatt å vissa lotterivinster, lagen ( 1941: 251) om särskild
varuskatt. förordningen (1943:477)
om skatt å l'is.1·a piilsmror. förordningen (1948:85) om fiirsäljningsskatt, fiirordningen (1953:396) om
accis
fettemulsion m. m.. lagen
(1953: 397) om avgift för fettvaror
som användas för framställning
av fettemulsion m. m., lagen
( 1956: 545 J om omsättningsskatt
på motorfordon. lagen ( 1957: 262)
om allmän energiskatt. lagen
(1960: 253 J om tillverkning och beskattning m· malt- och liiskedryckcr, lagen (1960: 258) om utjämningsskatt pä rissa varor. lagen
( 1961: 372) om bensinskatt, lagen
(1961: 394) om tobaksskatt, jorordningen (1961 :653) om briinnoljeskatt, stämpelskattelagen ( 1964:
308), förordningen (1964: 352) om
gasolskatt, Jikordningen ( 1966: 21)
om särskild skatt på motorbränslen, fiirordningen (1971: 170) om
annonsskall, lagen (1972: 266) om
skatt på annonser och reklam, lagen ( 1972: 820) om skatt på spel.
lagen (1973:37) om avgift på vissa
dryckesförpackningar. lagen (1973:
1216) om särskild beredskapsavgift
för oljeprodukter. bilskrotningslagen (1975: 343), lagen (1977: 306)
om dryckesskatt, lagen (1978: 69)
om försäljningsskatt på motorfordon samt lagen (1978: 144) om skatt
på vissa resor,
(1959: 507) om allmän

a

2. skatt enligt lagen (1968: 430)
om mervärdeskatt,

3. skatt eller avgift enligt lagen
( 1908: 129) med vissa bestämmelser
om handel med fondpapper, lagen
(1928: 376) om särskild skatt å vissa
lotterivinster, lagen (1941: 25 !) om
särskild varuskatt, lagen ( 1953: 397)
om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen (1957: 262) om allmän energiskatt, lagen ( 1961: 372)
om bensinskatt, lagen (1961: 394)
om tobaksskatt, stämpelskattclagen (1964: 308), lagen (1972: 266)
om skatt på annonser och reklam,
lagen (1972: 820) om skatt på spel.
lagen (1973: 37) om avgift på vissa
dryckesförpackningar, lagen (1973:
1216) om särskild beredskapsavgift
för oljeprodukter, bilskrotningslagen (1975: 343), lagen (1977: 306)
om dryckesskatt, lagen (1978: 69)
om försäljningsskatt på motorfordon samt lagen (1978: 144) om skatt
på vissa resor,
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4. skatt enligt .fårordningen
( 1922: 260) om automobilskatt. k1111görelse11 ( 1951: 750) om sa/11vag11sskat t. fi>rord11i11gen (1963:
//6) om trq{ikomliiggningsskatt.
traktorskattl'.fbrordni11ge11
( 1969:
297J, vägtrafikskattclagen (1973:
601), lagen f/973:602) om särskild
viigtrt{fikskatt.
k11n1<brelse11
( 1973: 781 J om .rnluvagnsskatt samt
lagen ( 1976: 339) om saluvagnsskatt,
5. tull och särskild avgift enligt
39 § tullagcn (1973: 670) samt avgift
enligt k1111görelse11 (1960: 235 J om
m•giftfår 1·äxtskyddskmztroll rid in.förse/ lll' 1·iixter och fi>rordningen
(1968: 361) om avgift vid införsel av
vissa bakverk,

4. skatt enligt vägtrafikskattcla(1973: 601)
samt
lagen
gen
(1976: 339) om saluvagnsskatt,

5. tull och särskild avgift enligt
39 § tullagen (1973: 670) samt avgift
enligt lagen (1968: 361) om avgift
vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen ( 1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område
och lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område,
7. avgift, som uppbäres med
tilliimpning av Jagen (J 959: 552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmiin försiikri11g. m. m .. i

7. avgift som upphiirs med
tillämpning av lagen ( 1959: 552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981 :691) om socia/al't;i/ter.

den mån avgijien icke ontfattas

ar I.
Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid
försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller
avgiftstillägg och förseningsavgift.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Den äldre lydelsen av I §
giiller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före
ikraftträdandet.

12

Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1981: 40) om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att lagen (1981: 40) om ändring i kommunal skattelagen ( 1928: 370) skall upphöra att gälla.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982.
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Förslag till

Lag om upphärnnde av lagen (1981: 41) om ändring i uppMrdslagen
(1953: 272)
Hiirigenom föreskrivs att lagen ( 1981: 41 l om ändring i uppbördslagen
( 1953: 272) skall upphöra att gälla.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

14

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 3
ring1 skall ha nedan angivna lydelse.
N11rnra11de lydelse

~lagen

(1962: 381) om allmän försäk-

Föreslagen lydelse
11 kap.

H
Med inkomst av annat jikriirrsarbete avses
a) inkomst av här i riket bedriven rörelse:
b) inkomst av här belägen jordbruksfastighet, som brukas av den försäkrade:
c) ersättning i penni11gar eller
c) ersättning för arbete för nånaturaförmåner i form av kost eller
gvn annans räkning i pengar eller
bostad för arbete för annans räknaturaförmåner i form av kost, boning; samt
stad eller bil: samt
d) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i
stället för inkomst som ovan nämnts;
allt i den mån inkomsten icke enallt i den mån inkomsten inte enligt 2 § är att hänföra till inkomst av
ligt 2 är att hänföra till inkomst av
anställning.
anställning.
Till inkomst som avses i första stycket a) och b) räknas även sådan
inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet, som enligt punkt 13 av anvisningarna till 32 § eller anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen
(1928: 370) taxeras hos försäkrad, om den försäkrade varit verksam i
förvärvskällan i ej blott ringa omfattning.
Har inkomst som avses i första
Har inkomst som avses i första
stycket a), bl eller c) icke uppgått
stycket a) eller b) iflfe uppgått till
tillfemlzundra kronor för år, tages
500 kronor för år, tas den inte i
beräkning. Ej heller tas sådan erden ej i beräkning.
sättning som m·ses i första stycket
c) i beräkning, om ersiitt11i11gen
från den. för vilken arbetet utförts,

*

1

Lagen omtryckt 1977: 630.

40
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1111der äret i11te uppi:ätt till 500 kronor.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Aldre bestämmelser gäller
dock i fråga om inkomst som belöper på tid före ikraftträdandet.

15

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring 1
skall ha nedan angivna lydelse.
Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §2
Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad som
framgiir av lagen om allmän försäkring. gälla följande.
Värdet av naturaförmån i form av
kost. bostad eller bil till arbetstagare, som avses i I § första stycket
lagen om sjömansskatt. skall uppskattas i enlighet med vad regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksförsäkringsverket fön:skriver. Värdet av bitförmån skall
uppskattas enligt de grunder som
gäller för värdering av förmånen
vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter
enligt
lagen
(1962:381) om allmän försiikring.
Vad nyss sagts skall jiimviil äga
tilliimpninx beträffande förmån av
kost. bostad eller bil i fall som
avses i 3 § första stycket.
Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för
kostnader som arbetstagaren haft
att bestrida i innehavd anställning. i
den mån kostnaderna minskade
med erhållen kostnadsersättning
iiverstixa ettusen kronor.

Värdet av naturaförmån i form av
kost, bostad eller bil till arbetstagare, som avses i I § första stycket
lagen ( 1958:295) om sjömansskatt,
skall uppskattas i enlighet med vad
regeringen eller efter regeringens
bemyndigande riksförsäkringsverket föreskriver. Värdet av bilförmån skall uppskattas enligt de grunder som gäller för värdering av förmånen vid debitering och uppbörd
av arbetsgivaravgifter enligt lagen
<1981: 691) om socialavgifter. Vad
nyss sagts gii/ler ocksä beträffande
förmån av kost, bostad eller bil i fall
som avses i 3 § första stycket.

' Lag..:n omtrvckt 1976: 1015.
Sen;;~te lydcl~e av lagens rubrik 1976: 1015.
2
Senaste lydebe 1979: 651.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för
kostnader som arbetstagaren haft
att bestrida i innehavd anställning. i
den mån kostnaderna, minskade
med erhållen kostnadsersättning.
överstiger ettusen kronor.
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Riksförsäkringsverket iiger meddela särskilda föreskrifter angående
beräkning av sådan inkomst av anställning. som enligt lagen om statlig inkomstskatt här~föres till intäkt
av jordbruksfastighet eller intäkt av
rörelse.
Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete skall från inkomst av rörelse avdragas underskott å riirelse under heskattningsäret. I fråga om inkomst av jordhruksfastighet skall mvtsrnrande
giilla hetriiff'ande 1111daskott å sådan jordbruk.\:fastighet. som brukats m· den försäkrade.

Riksförsäkringsverket får meddela
särskilda föreskrifter angående beräkning av sådan inkomst av anställning, som enligt lagen ( 1947:
576) om statlig inkomstskatt hiinförs till intäkt av jordbruksfastighet
eller intäkt av rörelse.
Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete fllr från inkomst
av en vissfiirviirvskiilla inte dras av
underskott i wman ji)n·iirvskälla.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1982.

16

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981: 692) om ändring i lagen (1962: 381) om
allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2§ lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (1981:692) om ändring i
nämnda lag och övergångsbestämmelserna till lagen ( 1981: 692) skall ha
nedan angivna lydelse.
Nul'{lrande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.

2§
.\jukpenninggrundande inkomst är den inkomst i pengar eller naturaförmåner. i form av kost. bostad eller bil. som en försäkrad kan antas för år
räknat komma att tills vidare fä för eget arbete, antingen såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anstiillning J eller på annan grund
(inkomst av annat fön·ärvsarbete ). Den sjukpenninggrundande inkomsten
fastställs av försäkringskassan. Inkomst av anställning och inkomst av
annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre
hundratal kronor.
Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger
sju och en halv gånger det vid årets
ingång gällande basbeloppet. Det
belopp som sålunda skall undantas

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger
sju och en halv gånger det vid årets
ingång gällande basbeloppet. Det
belopp som sålunda skall undantas
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Föreslagen lydelse

skall i första hand räknas av från
inkomst av annat förvärvsarbete.
Ersättning i pengar eller naturaförmåner för arbete som någon utför
för någon annans räkning utan att
vara anställd i dennes tjänst skall
anses såsom inkomst av anställning, om ersättningen under ett år
uppgått till minst femhundra kronor. Är ersättningen att hänföra till
inkomst av rörelse som bedrivits av
den som u(fort arbetet eller av jordbruksfastighet som denne brukat,
skall vad nu sagts gälla endast om
denne och den som utgivit ersättningen är ense om detta. I dessa fall
skall den som utfört arbetet anses
såsom arbetstagare och den som utgivit ersättningen såsom arbetsgivare.

skall i första hand räknas av friln
inkomst av annat förvärvsarbete.
Ersättning i pengar eller naturaförmåner för arbete som någon utför
för någon annans räkning utan att
vara anställd i dennes tjänst skall,
såvida ersättningen under ett år
uppgår till minst 500 kronor, anses
som inkomst av anställning. Ifråga
om ersättning som utgör inkomst
av rörelse som bedrivs av den som
utför arbetet eller av jordbruksfastighet som denne brukar, gäller vad
nu har sagts endast underförutsällning all den försäkrade och den
som ut1<er ersättningen är ense om
detta. I nu angivna fall skall den
som u(för arbetet anses såsom arbetstagare och den som utger ersättningen såsom arbetsgivare. Kan
ersättning för arbete för någon an1wns räkning 1111da året inte antas
uppå till minst 500 kro11or, skall ersiillningen från denne inte tas med
vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten i annat
fall ii11 då den utgör inkomst av rörelse eller jordbrubjilstighet.

Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där förhållandena inte är kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar
som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller
som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den
försäkrades inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning får ej beräknas
högre än som motsvarar skälig avlöning for liknande arbete för annans
räkning. Om inkomsten helt eller delvis utgörs av naturaförmåner i form av
kost och bostad, skall dessa förmåner uppskattas efter de regler som
tillämpas vid beräkning av preliminär skatt. Värdet av naturaförmån i form
av bil skall uppskattas enligt de grunder som gäller för värdering av
förmånen vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgift till sjukforsilkringen.
I. Denna lag 1 träder i kraft den l januari 1982.
2. Äldre bestämmelser i 3 kap. 11 § gäller fortfarande för försäkrade för
vilka undantagande enligt 11 kap. 7 § i dess äldre lydelse ägt giltighet.
3. För försäkrade som är födda år 1923 eller tidigare och för vilka
undantagande enligt 11 kap. 7 § i dess äldre lydelse ägt giltighet. gäller
fortfarande bestämmelserna i 12 kap. 2 § och 15 kap. I § i deras förutvarande lydelse. För försäkrade som är födda år 1923 eller tidigare och för
I

1981:692.
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vilka sådant undantagande varit gällande under år 1981 gäller alltjämt äldre
bestämmelser i 3 kap. 2 och 5 §§. 11 kap. 7 §. J3 kap. 2 §och 17 kap. I §.
A 1mälan som avses i 11 kap. 7 §första stycket i dess äldre lydelse får utan
hinder av andra stycket nämnda paragraf återkallas med verkan från och
med ingången av året näst efter det då anmälan har återkallats. Ny anmälan får inte göras.
4. Äldre bestämmelser i 11 kap. 2 och 6 §§. 19 kap. samt 20 kap. 4 §
gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
5. Äldre hestiimmelser i 3 kap.
2 § andra stycket gäller fortfarande
i fråga om inkomst som belöper på
tid järe ikraftträdandet.
6. Förekommer i lag eller annan
författning hänvisning till föreskrift
som har ersatts av en bestämmelse i
denna lag tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

5. Förekommer i lag eller annan
författning hänvisning till föreskrift
som har ersatts av en bestämmelse i
denna lag tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

17

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 §Jagen (1981:691) om socialavgifter
skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

3 kap.

5§

Vid bestämmande av avgif'tsunderlaget skall bortses från inkomst
som avses i 11 kap. 3 § första
stycket d) lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring.

Vid bestämmande m· a1·giftsunderlaget skall bortses från ersiittning för arbete för någon annans
räkning, om ersättningen från denne under året inte uppgått till 500
kronor. Vad 1111 sagts gäller dock
inte om ersättningen utgör inkomst
av rörelse eller jordbruk.1j{1stighet.
Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall vidare bortses från inkomst som avses i 11 kap. 3 § första
stycket d) Jagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Vid beräkningen av inkomst av annat förvärvsarbete gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i 11 kap. 4 § lagen om allmän försäkring.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982.
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Utdrag
BUDGETDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regcringssammanträde

1981-04-30
Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten.
Bohman. Wikström. Friggebo. Mogård. Dahlgren. Äsling. Söder. Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirtcn. Holm. Andersson. Boo.
Winberg. Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson
föredragande: statsrådet Wirten
Lagrådsremiss om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m.

1

Inledning

Den som har inkomst <iv annat förvärvsarbek än anställning (egenföretagare) betalar s. k. egenavgifter för finansieringen av socialförsäkringarna
m. m. Egenavgifterna är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Hur avdragd
beräknas beror på till vilket inkomstslag avgifterna hör. Egenavgifter som
belöper på inkomst av .iordbruksfastighet eller rörelse dras av som omkostnad i förvärvskällan. Vid taxeringen för ett visst beskattningsår medges ett
schablonavdrag, vilket är avsett att så nära som möjligt överensstämma
med de slutliga avgifterna för året i fråga. De slutliga egenavgifterna som
påförs för beskattningsåret skall stiimmas av mot det tidigare medgivna
schablonavdraget. I fråga om egenavgifter som hänför sig till annan inkomst än jordbruks- eller rörelseinkomst är avgifterna avdragsgilla som
s. k. allmänt avdrag. Avdraget medges vid taxeringen för det beskattningsår då avgifterna debiterats som slutlig skatt.
I sitt delbetänkande (.Os B 1980: 15) Samordningen av egenföretagares
skatter och socialförsäkringsavgifter föreslår kulturskattekornmitten (8
1979: 15) 1 att rätten till schablonavdrag för egenavgifter utsträcks till att
omfatta iiven inkomstslaget tjänst. I syfte att nå en biittre överensstämmelse mellan schablonavdraget för ett visst beskattningsår och de på
samma år belöpande egenavgifterna föreslår kommitten vidare en höjning
av schablonavdraget. Enligt kommitten bör ~iven vissa andra ändringar
göras i avdragssystcmet.
1 F. d. kammarriittsprcsiJcnten Gustaf HeJborg. ordför::rnJc. f. d. riksdagsledamö11.:rna Sven Gustafson och Per Olof Sundman samt riksdagsledamöterna Anders
Högmark och Bo SöJersten.
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Till protokollet i detta ärende hör som bilaga I fogas kommittens sammanfattning samt som hilaga 2 kommittens lagförslag.
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksförsäkringsverket. riksskatteverket. kammarrätten i Göteborg. liinsstyrdserna i
Stockholms. Malmöhus och Örebro län. Centralorganisationen SACO/SR.
Föreningen Auktoriserade revisorer. Landsorganisationen i Sverige (LO).
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). SHJO-Familjeföretagen. statens kulturråd. Svenska uppfinnareföreningen. Sveriges advokatsamfund. Sveriges industriförbund och 'Jjänstemännens centralorganisation (TCOJ. Ett
yttrande har dessutom kommit in från Rolf Holmberg. länsstyrelsen i
Kristianstads län.
Länsstyrelsen i Stockholms län har till sitt yttrande fogat ett yttrande
från lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi. Länsstyrelsen i
Malmöhus län har till sitt yttrande fogat ett yttrande från lokala skattemyndigheten i Helsingborgs fögderi. Centralorganisationen SACO/SR har bifogat yttranden från JU SEK Förbundet för jurister. samhällsvetare och
ekonomer. Sveriges civilingenjörsförbund. Sveriges läkarförbund och Sveriges tandläkarförhund. LRF iiheropar ett utlåtande av Lantbrukarnas
skattedelegation.
En sammanställning av remissyttrandena i de frågor som nu behandlas
bör fogas till protokollet i detta iirende som bilaga 3.
I prop. 1980/81: 178. som bygger på pensionskommittens (S 1970: 40)
betänkande (SOU 1977: 46) Pensionsfrågor m. m .. har lagts fram förslag
om enhe1Jigare och enklare regler för beräkning av arbelsgivaravgifler och
i::genavgiftcr. I di::t sammanhanget uttalade chefen för socialdepartementet
att förslag senare skulle läggas fram om de justeringar av schablonavdraget
som föranleds av den förordade omläggningen av uttaget av egenavgifter.
I det följande behandlar jag - efter samråd med chefen för socialdepartementet - de förslag till ändringar som kulturskattekommitten har lagt
fram. Jag tar också upp de ändringar som föranleds av prop. 1980/81: 178.

2

Allmän motivering

2.1 Allmänna utgångspunkter

Den som under ett år har utgett sammanlagt minst 500 kr. i form av
kontant lön och naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil till en hos
honom anställd pi::rson (arbetstagare) är skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter för finansieringen av socialförsäkringarna m. tl. ändamål. Den som
har inkomst av annat förvärvsarbete iin anställning betalar egenavgifter
som i stort sett motsvarar arbetsgivaravgifterna. nämligen avgifterna till
sjukförsiikringen. folkpensionen. försäkringen för tilläggspension <ATP).
delpensioneringen. arbetsskadeförsäkringen samt barnomsorgen. Tidigare
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erlade arbetsgivare och egenföretagare även allmän arbetsgivaravgift enligt den numera upphävda lagen ( 1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift.
Vid uppdragsförhållanden skall uppdragsgivaren betala arbetsgivaravgifter för den ersättning som utgår till uppdragstagaren utom i de fall då
ersättningen for år räknat understiger 500 kr. eller då ersättningen utgör
intäkt av rörelse (jordbruksfastighet) för uppdragstagaren. Även i sistnämnda fall kan dock parterna genom att träffa ett s. k. likställighetsavtal
flytta över avgiftsskyldigheten från uppdragstagaren/egenföretagaren till
uppdragsgivaren.
Arbetsgivaravgifterna beräknas på summan av kontantlöner och naturaförmåner i form av kost. bostad eller bil som under året har utgått till
arbetstagare. Egenavgifterna beriiknas på den försäkrades inkomst av
annat förvärvsarbete än anställning enligt 3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § lagen
(1962:3811 om allmän försäkring. AFL. Till grund för beräkningen av
inkomst av annat förvärvsarbete läggs i princip den avgiftsskyldiges taxering till statlig inkomstskatt. Med inkomst av annat förvärvsarbete avses
främst rörelse eller jordbruk men även viss inkomst av tjänst. Skyldighet
att erliigga sjukförsäkringsavgift. avgift till arbetsskadeförsäkringen och
barnomsorgsavgift kan vidare i undantagsfall uppkomma på grund av
inkomst av annan fastighet (skötsel och förvaltning av egen hyresfastighet)
och inkomst av kapital (egen självständig rörelse i utlandet). Sistnämnda
avgifter torde även teoretiskt sett kunna påföras på grund av inkomst av
tillfällig förvärvsverksamhet (vissa inkomster till företagsledare m. fl. i
fåmansföretag).
Arbetsgivaravgifter debiteras och uppbärs enligt bestämmelser i lagen
( 1959: 5521 om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring.
m. m. Avgifterna beräknas och debiteras av riksförsäkringsverket. Arbetsgivare skall erWgga preliminära avgifter vid sex betalningstillfällen under
det år som avgifterna avser. utgiftsåret. De preliminära avgifterna räknas
av mot den slutliga avgiften som fastställs året näst efter utgiftsåret.
Egenavgifter debiteras och uppbärs som skatt enligt uppbördslagen
( 1953: 272). Lokal skattemyndighet debiterar preliminära avgifter i samband med debiteringen av preliminär B-skatt. Även den slutliga debiteringen ombesö1js av lokal skattemyndighet. Avgifterna uträknas samtidigt med
beräkningen av pensionsgrundande inkomst för ATP och påförs skattsedeln för slutlig skatt.
Avdrag för arbetsgivaravgifter medges vid inkomsttaxeringen i förvärvskällan som andra kostnader för personal. Även egenavgifter är avdragsgilla
vid inkomsttaxeringen. Enligt tidigare gällande regler fick dock avdrag för
egenavgifter inte göras i förvärvskällan. Avdraget medgavs i stället såsom
ett s. k. allmänt avdrag. Detta innebar att egenavgifterna kom att beräknas
på ett underlag som inte reducerats med påförda egenavgifter, den s. k.
avgift-på-avgiftseffekten. Vidare avsåg det allmänna avdraget inte det löpande inkomstårets egenavgifter utan de avgifter som hänförde sig till det
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niirmast för<:gående året. den s. k. cftersliipningseffekten. Detta kunde
medföra olägenheter för egenföretagare med varierande inkomster och i
synnerhet när vcrksamhcten påbörjas eller avslutas. Vid taxeringen för det
första vcrksamhctsärct medgavs sålunda intet avdrag för egenavgifter.
vilket fick till följd att skatte- och avgiftsbclastningcn detta år ofta blev
orimligt hög. En egenföretagare som lade ned sin verksamht:t fick dra av
avgifterna för sista verksamhetsåret för'it vid taxeringen för därpå följande

år. Det kunde inträffa att han då inte hade så stor inkomst att avdraget
kunde utnyttjas fullt ut.

r syf1c

att råda bot pii olägenheterna och för att uppnå neutralitet i

avgiftshänseende mellan olika förctagsformcr ändrades avdragsreglerna år
1976 (prop. 1975/76: 178. SkU 68. rskr 408. SFS 1976: 460-461. prop. 1976/
77: 41. SkU 12. rskr 97. SFS 1976: 1094- I098). Reglerna innebär att egenföretagarna fr. o. m. 1977 års taxering medges ett schablonavdrag vid beriikning av inkomst av jordhruksfastighet eller inkomst av rörelse. Schablonavdraget är s<I konstruerat att det ungefärligen skall svara mot summan av egenföretagarens definitiva egenavgifter för det aktuella inkomståret. Att avdraget beräknas schahlonmiissigt hänger samman med svårigheterna att på förhand exakt t'aststiilla hur stora de slutliga avgifterna blir.
Genom schablonavdraget elimineras i princip såväl avgift-på-avgiftseffektcn som eftersläpningscffekten. För det fall att schablonavdraget visar sig
avvika från summan av de definitiva avgifterna. får skillnadsbeloppet dras
av eller tas upp som inkomst vid taxeringen for det därpå följande beskattningsåret.
Som tidigare nämnts är en uppdragstagare. som inte är jordbrukare eller
rörelseidkare. i princip frikallad frfm skyldigheten att erlägga egenavgifter
för sina uppdragsinkomster. Mot bl. a. denna bakgrund har rätten till
s~hablonavdrag

för egenavgifter begränsats till jordbruks- och rörelseinkomster. Detta innebär dock inte att avdragsrätten för egenavgifter. som
påförts på grund av annan inkomst än jordbruks- eller rörelseinkomst. går
förlorad. Avdrag för sådana avgifter medges liksom tidigare som allmänt
avdrag vid taxeringen för det beskattningsår då avgifterna debiterats såsom slutlig skatt.
Lagstiftningen om schablonavdrag för egenavgifter är tekniskt sett besvLirlig och har medfört ganska omfattande ingrepp i kommunalskattelagcn
(I 928: 370). KL. Begreppet egenavgifter definieras i första stycket av anvisningarna till 41 h § KL. Med egenavgifter förstås sålunda sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap . .2 § AFL. socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen och ATP-avgift enligt 19 kap. 3 § AFL. avgift enligt 7 kap. 2 ~
tredje stycket lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring. avgift enligt
21

*andra stycket lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring, avgift enligt
*

16 ~ lagen ( 1976: 381) om barnomsorg samt avgift enligt 4 den numera
upphävda lagen ( 1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift. I punkt 2 a av
anvisningarna till 2.2 § KL. till vilken punkt 9 a av anvisningarna till .29

*
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KL hänvisar. föreskrivs hur schablonavdraget för egenavgifter skall beriiknas. Anvisningarna till 41 b KL innehiiller vidare hestämmelser om hur
av~tämningen mellan det schablonmässigt beräknade avdraget och de definitivt påförda avgifterna skall gil till.
Schablonavdraget för egenavgifter beriiknas i normalfallet på nettoinrnkten av jordbruket eller rörelsen före schablonavdrag. För att i möjligaste
mån uppnå överensstämmelse mellan schablonavdraget och de definitiva
egenavgifterna skall emellertid för det första den del av nettointäkten !före
schablonavdrag) som hänför sig till sjukpenning enligt AFL eller liknande
intäkt frånräknas (egenavgift behöver inte erläggas för sjukpenning e. d. ).
Vid fastställande av underlaget skall nettointäkten (före schablonavdrag)
vidare minskas med underskott som uppkommer i annan förvärvskälla
tillhörande samma inkomstslag (vid beräkning av egenavgifter tillåts
kvittning mellan jordbruksunderskott och jordbruksöverskott och mellan
rörelseunderskott och rörelseöverskott). Hänsyn skall tas endast till inkomst eller underskott av en i Sverige belägen jordbruksfastighet. som
brukats av den skattskyldige. och till inkomst av rörelse. som bedrivits i
Sverige.
För skattskyldiga som betalar oreducerade egenavgifter har schablonavdraget bestämts till 10% av den del av underlaget för avdragsberäkningen
som uppgår till högst 10000 kr .. 20'/'c på den del av underlaget som ligger
mellan 10000 och 100000 kr. och till 15',;~. av den del av underlaget som
överstiger 100000 kr. Dessa procentsatser gäller också för en skattskyldig
som - t. ex. till följd av att särskild karenstid tillämpas vid sjukförsäkring-

*

en - betalar lägre avgift.
För en mindre grupp av jordbrukare och rörelseidkare har det ansetts att
ett schablonavdrag för egenavgifter med I0 '.'{. 20 % resp. 15 % av underlaget skulle medföra ett för stort avdrag. Skallskyldig som har fyllt 65 år vid
ingången av året före taxeringsftret eller som har åtnjutit förtidspension
eller hel ålderspension enligt AFL för december månad året före taxeringsåret och inte omfattas av vissa särbestiimmelser i 15 kap. 2 ~ AFL betalade
sålunda vid lagstiftningens införande inte annan egenavgift än allmän arbetsgivaravgift. Ett för stort avdrag skulle också uppkomma i de fall då
avgiftspliktig inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse omfattas av s. k.
likställighetsavtal. Har ett sådant avtal träffats skall nämligen inkomsten i
socialförsäkringshänseende anses som inkomst av anställning. En väsentlig minskning av egenavgifterna äger vidare rum om den skattskyldige inte
är inskriven i allmän försäkringskassa vid utgången av året före taxeringsåret. För dessa egenföretagare har schablonavdraget bestämts till 2 %
(ursprungligen 49l) av underlaget för avdragsberäkningen. I de fall då
likställighetsavtal föreligger tillämpas den lägre procentsatsen endast om
inkomsten av jordbruket eller rörelsen uteslutande eller så gott som uteslutande omfattas av avtalet.
Avstämning av schablonavdraget görs i princip på följande sätt. Fram-
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kommer vid debiteringen av slutlig skatt att det schablonmässigt beräknade avdraget varit för lågt, iir skillnadsbeloppet avdragsgillt vid taxeringen
för det beskattningsår då den slutliga skatten debiterats. Har å andra sidan
schablonavdraget överstigit de definitiva egenavgifterna, skall skillnadsbeloppet redovisas som intäkt vid taxeringen för det beskattningsår som
omfattar den tidpunkt då debiteringen av den slutliga skatten ägt rum.
A vstämningsreglerna innehåller särskilda bestämmelser för det fall att
den skattskyldige under det beskattningsår då de definitiva avgifterna
debiterats bedrivit flera jordbruk eller flera rörelser eller både jordbruk och
rörelse. Särskilda bestämmelser finns även för fall av ändrad taxering eller
debitering. Det kan här dock nämnas att regeringsrätten funnit att schablonavdraget inte skall omräknas utan kvarstå som avräkningspost med
oförändrat belopp. om taxeringen av intäkt av jordbruksfastighet eller
rörelse ändras i högre instans efter det att egenavgifterna för perioden i
fråga debiterats <RÅ 1980 I: 45).
I sin översyn av egenföretagares skatter och socialförsäkringsavgifter
har kulturskattekommittcn uppmärksammat vissa brister i samordningen
mellan skatte- och avgiftsreglerna. Kommitten har ansett att dessa brister
kan - i avbidan pa statsmakternas ställningstagande till pensionskommittens förslag rörande socialförsäkringsavgifterna - botas genom ändringar i
reglerna om schablonavdrag för egenavgifter.
I syfte att uppnå bättre överensstämmelse mellan schablonavdraget för
visst inkomstår och de på samma år belöpande egenavgifterna föreslår
kommitten sålunda att schablonavdrag skall medges med 17 %: av den del
av underlaget som inte överstiger 20000 kr.. 24 % av den del av underlaget
som överstiger 20000 men inte 160000 kr. och 1891: av den del av underlaget som överstiger 160 000 kr.
Som tidigare nämnts får schablonavdrag f. n. göras endast i inkomstslagen rörelse och jordbruksfastighet. Kommitten föreslår att sådant avdrag
skall få göras även i inkomstslaget tjänst i fråga om sådana inkomster som i
socialförsäkringshänseende är att anse som inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Sådana inkomster är vissa royaltyinkomster och upp-_
dragsinkomster.
Enligt kommitten bör också vissa i huvudsak tekniska ändringar göras i
schablonavdragsreglerna. Sålunda föreslils att underlaget för avdragsberäkningen skall minskas bl. a. mtd sådan inkomst som på grund av likställighetsavtal inte skall föranleda egenavgifter. Vidare föreslås att för den
som har mer än en avdragsberättigad och avgiftspliktig förvärvskälla avdraget skall göras på de sammanlagda underlagen och inte som nu på
underlaget för varje förvärvskälla för sig.
Kommitten föreslår dessutom vissa ändrade regler om den personkrets
som skall medges schablonavdrag för egenavgifter. Sådant avdrag föreslås
sålunda inte skola medges den som före inkomståret har fyllt 65 år eller
eljest i egenskap av ålderspensionär inte skall betala någon egenavgift.
4
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För vissa grupper som har att betala viisentligt lägre egenavgifter än i
normalfallen föreslås schablonavdrag med en enhetlig procentsats om
10%.

Av det anförda framgår att kulturskattekommittens förslag i första hand
innebär att schablonavdraget skall höjas och all det skall medges också i
inkomstslaget tjänst. Den föreslagna höjningen har inte mött någon erinran
vid rcmissbehandlingen. Däremot har förslaget om utvidgad riitt till schablonavdrag Hi.tt ett blandat mottagande. Remissinstanserna ansluter sig
visserligen allmänt till kommittens uppfattning att rättviseskäl talar för att
schablonavdrag medges också i inkomstslaget tjänst. Från främst länsstyrelsernas sida har dock kritik riktats mot systemet med schablonavdrag
över huvud taget. Tillämpningen av reglerna anses ha förorsakat en stor
arbetsbelastning vid deklarationsgranskningen. Arbetsbelastningen förutses komma all öka om schablonavdrag skall medges också vid inkomst
av tjänst. Ett par länsstyrelser anser att avdrag för egenavgifter i stället hör
ske på grundval av den skattskyldiges bokföring. Även riksförsäkringsverker befarar att administrativa svårigheter uppkommer om rätten till schablonavdrag utvidgas till inkomstslaget tjänst. Verket ifrågasätter därför om
inte andra lösningar på bl. a. kulturarbetarnas skatte- och avgiftsproblcm
bör överviigas.
Innan jag redovisar mina ställningstaganden till kommittens förslag vill
jag uppehålla mig något vid innehållet i pror. 1980/81: 178. I denna läggs
fram förslag om enhetligare och enklare regler för beräkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. De föreslagna ändringarna. som inte har
kunnat beaktas av kommitten. innebiir i korthet följande.
De nuvarande basbelopps- och maximeringsavdragen slopas vid beräkningen av ATP-avgiften. I likhet med vad som f. n. gäller för övriga
socialförsäkringsavgifter skall ATP-avgiften i fortsättningen beräknas på
hela lönesumman resp. hela nettoinkomsten efter schablonavdrag i rörelse
eller jordbruk. Procentsatsen för avgiftsuttaget sätts ned med hänsyn härtill.
En gemensam övre illdersgräns för uttag av arbetsgivaravgifter och
egenavgifter införs. Avgifter skall erläggas längst t. o. m. det år då arbetstagaren resp. egenföretagaren uppnår 65 {irs ålder.
Möjligheten för egenföretagare att hegära undantagande friln ATP avskaffas. De personer som ~ir födda är I 923 eller tidigare och som har ett
gällande undantagande från ATP skall dock också i fortsättningen ha
möjlighet att stå utanför försäkringen om de så önskar.
De materiella bestämmelserna för beräkning av arbetsgivaravgifter och
egenavgifter förs samman i en gemensam lag. benämnd lag om socialavgifter. De nya reglerna avses träda i kraft den I januari 1982.
För egen del vill jag först erinra om att man när schablonavdragsregeln
infördes var medveten om att den - beroende till viss del pil utformningen
av systemet rör fastställande av egenavgifter - kunde ge upphov till
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tillämpningssvårighcter t. ex. när egenavgifternas storlek ändrades till följd
av höjning eller nedsiittning av taxeringen. Med hiinvisning till att pensionskommitten hade i uppdrag att föreslä mer enhetliga regler p[1 detta
område skulle det enligt föredragande departementschefen komma att
finnas anledning att på nytt ta upp frågan hur avdragsriitten för egenavgifter skall konstrueras när kommitten hade slutfört sitt arbete.
Vid remissbehandlingen av kulturskattekommittens förslag har det visat
sig att tillämpningen av schablonavdragsregcln leder till större svårigheter
än vad man vid lagstiftningens införande torde ha haft anledning att befara.
Svärigheterna hänger bl. a. samman med att schablonavdraget, som skall
medges ex officio, måste räknas om då nettointäkten i förvärvskällan
ändras. En sådan ändring kan föranleda fel i avstämningen året därefter,
om den skattskyldige då - vilket ofta sker - utgår från det yrkade
schablonavdraget i stället för det medgivna. Felet i avstämningen skall
rättas av taxeringsnämnden. Rättelsen föranleder vidare att årets schablonavdrag måste riiknas om. Detta kan i sin tur leda till fel i avstämningen
även nästkommande ilr osv.
När taxeringen ändras i högre instans och egenavgifterna till följd diirav
debiteras om. framstiills ett omräkningsbesked Sl)m tillställs den skattskyldige och taxeringsnämnden. Frågan om omräkningsbeskedet skall föranleda avstiimning i deklarationen iir dh beroende av hur schablonavdraget har
behandlats vid omprövningen av taxeringen. Detta innebär att taxeringsniimnden regelmiissigt måste rekvin:ra gamla deklarationer för att kunna
genomföra en korrekt taxering.
De tilhimpningssvårigheter som schablonavdraget medför kan enligt min
mening inte accepteras. Problemen kan knappast lösas inom ramen för det
nuvarande avdragssystemel. Man bör därför söka en annan konstruktion
för den skattemiissiga behandlingen av egenavgifterna.
I princip bör avdragsrätten för egenavgifter utformas sä att den skattskyldige inte drabbas av avgift-p11-avgiftseffekt eller eftersläpningseffekt.
Endast om det föreligger särskilda skiil bör avsteg göras från denna princip. Jag vill vidare framhålla att det iir av stor vikt att den skattemässiga
behandlingen av egenavgifter blir enkel att tillämpa och kontrollera.
Sistnämnda krav uppfylls enligt min mening bäst om man knyter an till
de regler som i övrigt giiller vid inkomsttaxeringen. I fråga om inkomst av
jordbruksfastighet eller rörelse gäller enligt 41
KL att inkomsten skall
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder i den mfm dessa grunder inte
står i strid med särskilda i KL givna best~immelser. Aven inkomst av annan
fastighet får i vissa fall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Detta

*

innebär att hänsyn skall tas inte bara till inkomster och utgifter i verksamheten utan även till lager, fordringar och skulder vid beskattningsårets
ingång resp. utgång. Hänvisningen till bokföringsmiissiga grunder medför
vidare att den skattemässiga inkomstberäkningen skall ske på grundval av
de redovisningsregler som finns i bokföringslagen I 1976: 125) och annan
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civilrättslig lagstiftning samt i jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141 l. En
grundläggande regel i denna lagstiftning är att bokföringsskyldigheten skall
fullgöras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed.
Inkomst anses vid redovisning enligt bokföringsmässiga grunder ha åtnjutits under det år då den enligt god redovisningssed hör uppföras som
inkomstpost i räkenskaperna. även om inkomsten inte uppburits i kontanter eller på annat sätt kommit rörelseidkaren till handa. Vad som gäller i
fråga om inkomstposter tillämpas ocksti i fråga om utgiftsposter. Detta
innebär hl. a. att en kreditförsäljning skall redovisas fastän likviden inte
influtit kontant och att en utgift skall bokföras i och med dess uppkomst
och inte först då betalning erläggs.
Som nyss nämnts gäller föreskriften om inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder endast under förutsättning att dessa grunder inte står
i strid med särskilda bestämmdser i KL. Enligt anvisningarna till 41 KL
skall sålunda justering av dct bokförda resultatet ske om resultatet har
påverkats av all intäkter. som inte skall beskattas. upptagits som intäkt.
eller av att en intäkt. som skall medräknas. har uteslutits. Det bokförda
resultatet skall vidare justeras om utgifter. som inte är avdragsgilla. belastat resultat.
Vid inkomsttaxeringen beräknas avdrag för arbetsgivaravgifter för anställd personal på grundval av den skattskyldiges bokföring. I denna noteras under räkenskapsåret erlagda arbetsgivaravgifter. Inför bokslutet hör
de under året erlagda preliminära avgifterna stämmas av mot de beräknade
slutliga avgifterna. Visar beräkningen all de preliminära avgifterna avviker
från de slutliga bör den skattskyldige - för att uppfylla kravet på god
redovisningssed - tillföra bokföringen den fordrings- eller skuldpost som
behövs för att bestiimma de intäkter och kostnader som rätteligen hör till
räkenskapsåret.
I fråga om egenföretagare som har inkomst av jordhruksfastighet eller
rörelse grundas avdrag för egenavgifter f. n. inte på bokföringen. Avdraget
beräknas i stället schablonmässigt till viss andel av den avgiftspliktiga
inkomsten.
Enligt min mening tillgodoses önskemålet om enkelhet i tillämpningen
och kontrollen bäst om avdrag för egenavgifter. i likhet med vad som gäller
för arbetsgivaravgifter. sker på grundval av den skattskyldiges bokföring.
Kravet på att hokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed innebär att den skattskyldige inför
bokslutet bör göra en beräkning av de på beskattnings[iret belöpande
egenavgifterna och i bokslutet sätta av ett belopp för att täcka avgifterna.
Det avsatta beloppet återförs till beskattning nästföljande beskattningsår
och avräknas då mot de slutligt bestämda avgifterna.
Med den angivna metoden kan avgift-på-avgiftseffekten och eftersläpningseffckten elimineras. En förutsättning för att metoden skall fft avsedd
effekt är dock att storleken av de egenavgifter som belöper på ett visst
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beskattningsår kan beräknas när den skattskyldige avlämnar sin självdeklaration. Eftersom avgifterna fastställs slutligt först sedan taxeringen är
avslutad måste den skattskyldige på förhand uppskatta avgifternas storlek.
En sådan uppskattning är relativt svår att göra med de nuvarande avgiftsreglerna. Beräkningen underliittas dock vLisentligt med de i prop. 1980/
81: 178 föreslagna nya reglerna för beräkning av egenavgifter. Jag kommer
i detta lagstiftningsärcnde att föreslti regler som ytterligare underlättar
denna beräkning. Därtill kommer att det inte kan krävas att beräkningen
görs exakt. Det måste nämligen beaktas att avsatt belopp skall tas upp som
intäkt nästa beskattningsår. En avsiittning som över- eller understiger de
slutliga avgifterna medför således inte någon definitiv skattevinst eller
skatteförlust utan endast att avdraget till viss del blir felaktigt fördelat
mellan två beskattningsår. Att avstittningen bygger på en uppskattning
utgör därför inte något hinder mot att medge avdrag för avsatt belopp.
Mot den nu angivna bakgrunden förordar jag att systemet med schablonavdrag slopas och ersätts med en rätt till avdrag för belopp som avsätts för
att täcka de på beskattningsåret bclöpande egenavgifterna. Avdraget återförs till beskattning år 2. Vid taxeringen för år 2 får den skattskyldige
avdrag för dels de faktiskt påförda egenavgifterna. dels den avsättning som
avser beräknade avgifter för detta år.
Den nu beskrivna metoden är av olika skäl inte lämplig i fråga om
kontantbeskattade inkomstslag. Den bör därför begränsas till inkomst av
jordbruksfastighet och rörelse. Beträffande lagreglernas närmare utformning får jag hänvisa till specialmotiveringen.
Som tidigare har nämnts kan skyldighet att betala egenavgifter i vissa fall
uppkomma också på grund av inkomst av tjänst. annan fastighet, kapital
och tillfällig förvärvsverksamhet. F. n. medges avdrag för sådana avgifter
som allmänt avdrag vid taxeringen för det beskattningsår då avgifterna
debiterats som slutlig skatt. Detta medför dels att egenavgifterna kommer
att beräknas på ett från materiell synpunkt för stort underlag. dels att
avdragsrätten för avgifterna förskjuts ett år. I princip är detta naturligtvis
otillfredsställ'1nde. Det bör dock betonas att egenavgifter påförs på grund
av inkomst av annan fastighet, kapital och tillfällig flirvärvsverksamhet
endast i rena undantagsfall. Därtill kommer att debiteringen begränsas till
vissa egenavgifter. I fråga om nyss nämnda inkomstslag bör därför den
nuvarande avdragsrcgeln av praktiska skäl gälla också i fortsättningen.
Egenavgifter som påförs på grund av inkomst av tjänst utgör. som bl. a.
kulturskattekommitten framhållit. ett särskilt problem. I det följande behandlar jag först denna fräga. Därefter tar jag upp frågan om kvittning
mellan olika inkomstslag vid beräkning av pensionsgrundande inkomst.
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2.2 Egenavgifter på grund av inkomst a\' tjänst

*

Enligt 31
KL hänförs till tjiinst dels allmiin eller enskild tjiinst eller
stadigvarande uppdrag och varje annan fast eller tillfällig arhetsanstiillning.
dels tillfälligt bedriven vetenskaplig, litterär. konstniirlig eller diirmed jämförlig verksamhet. tillfalligt uppdrag, såsom uppdrag att förrätta bouppteckning. arvskifte. auktion. hesiktning, värdering. skogsräkning samt annan därmed jiimförlig inkomstbringande verksamhet av tillfällig natur.
Till tjänst hänförs s<'ilcdes friimst inkomst av anstiillning, iiven om denna
är av tillfiillig natur. Stadigvarande och tillfälliga uppdrag riiknas ocksä till
tjänst. Slutligen riiknas som tjänst tillnilligt bedriven vetenskaplig, litteriir.
konstnärlig eller diirmed jiimförlig verksamhet. Bedrivs verksamheten diiremot yrkesmässigt hänförs den enligt 27 *KL till rörelse.

*

Vid beriikning av sjukpenninggrundande inkomst avses enligt 3 kap. 2
AFL med inkomst av anställning den inkomst i pengar eller naturaför-

maner i form av kost. bostad eller hil. som en försäkrad kan antas för år
riiknat komma att tills vidare ätnjuta av eget arbete siisom arhetstagare i
allmiin eller enskild tjiinst. Vid beräkning av pensionsgrundandc inkomst
avses enligt 11 kap. 2

*A FL med inkomst av anstiillning den lön i pengar

eller nyssniimnda naturaförm~mer som en försiikrad fttnjutit såsom arbetstagare i allmiin eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hiinförs dock inte
från en och samme arbetsgivare iitnjuten lön som under ett {ir inte uppgått
till 500 kr. Hänförs lönen på grund av beloppsgränsen inte till inkomst av
anstiillning kan den dock bli pensionsgrundande som inkomst av annat
förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 ~första stycket c) AFL.
Den som har inkomst av anstiillning skall i regel inte hetala socialavgifter
pä grund av inkomsten. Avgifterna betalas i stället av arhetsgivaren i form
av arbetsgivaravgifter. dock endast om ersiittningen för arbetstagaren under året har uppgiltt till minst 500 kr. Den som har inkomst av annat
förviirvsarbete är skyldig att betala egenavgifter. För den som har utfört
arbete för annans räkning utan att vara anställd i dennes tjtinst. ett s. k.
uppdragsförhMlande. giiller dock en särskild regel. Vid uppdragsförhållanden skall nämligen uppdragsgivaren hetala arhetsgivaravgifter för den ersättning som har utg~\tt till uppdragstagaren utom i de fall di't ersättning för
år räknat understiger 500 kr. eller då ersiittningcn utgör intiikt av jordbruksfastighct eller rön: Ise. Även i sistnämnda fall kan dock parterna
genom att triiffa ett s. k. likstiillighetsavtal flytta över avgiftsskyldigheten
fr{m uppdragstagaren/egenföretagaren till uppdragsgivaren.
Vid en jiimförelse mellan det skatterättsliga begreppet inkomst av tjänst
och de fall

d~t

arbetsgivaren eller uppdragsgivaren skall betala arbetsgivar-

avgifter. dvs. d~i inkomsten hiinförs till inkomst av anstiillning. framgiir att
den som taxeras för inkomst av tjänst i regel inte betalar egenavgifter för
sådan inkomst. l vissa fall betraktas dock inkomst av tjänst som inkomst
av annat förvärvsarbete enligt AFL. vilket medför skyldighet för den
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försäkrade att erlägga egenavgifter. För det första innefattar det skatterättsliga begreppet inkomst av tjänst inte bara inkomst av anställning eller
uppdrag. Som inkomst av tjänst anses nämligen också inkomst av tillfälligt
bedriven vetenskaplig. litterär. konstnärlig eller därmed jiimförlig verksamhet. Sådan verksamhet kan i socialförsäkringshänseende vara att hänföra till annat förvärvsarbete (rörelse). Avgiftsskyldighet kan vidare föreligga för en uppdragstagare. som inte iir rörelseidkare (jordbrukare). om
han under ett och samma år uppbär flera mindre arvoden från olika
uppdragsgivare. Understiger arvodet från varje uppdragsgivare 500 kr.
men uppgår arvodena sammanlagt till minst 500 kr. skall nämligen uppdragstagaren - och inte uppdragsgivaren - svara för socialavgifterna.
Skyldighet att erlägga egenavgifter till ATP. folkpensioneringen och delpensionsförsäkringen uppkommer också för en arbetstagare i den mån han
under året erhåller ersättning understigande 500 kr. från olika arbetsgivare
men sammanlagt uppgående till eller överstigande detta belopp.
Vad först angi1r tillfällig vetenskaplig. litterär. konstnärlig eller därmed
jämförlig verksamhet kan denna v01ra av olika karaktär. Den kan vara att
hänföra till ett uppdragsförhållande. Som exempel kan niimnas att en
författare för ett uppdrag av ett förlag att för förlagets räkning skriva en
artikel eller en bok. Verksamheten star då ett anställningsf1:irhållande nära
och likställs med inkomst av anställning. dock endast om arvodet under
året uppgår till minst 500 kr. Om ersättningen betalas ut i form av royalty
synes försäkringsdomstolarna generellt ha behandlat den som inkomst av
annat förvärvsarbete (rörelse). Föreligger inte ett uppdragsförhållande och
har ersättningen betalats ut på annat sätt än som royalty torde det däremot
vara ytterst ovisst om den grundar rätt till sjukpenning eller ATP.
Enligt min mening är det inte tillfredsställande om formen för utbetalningen av en ersättning avgör hur den behandlas i socialförsiikringshiinseende. Det avgörande bör i stället vara verksamhetens karaktär. Grundas
verksamheten pt1 ett uppdrag. bör den således. liksom f. n., jämställas med
anställning. Föreligger inte ett uppdragsförhållande är det normalt mycket
osäkert om arbetet kommer att leda till n<lgon inkomst. Detla utgör i sig ett
argument för att ersättningen inte skall grunda rätt till sjukpenning eller
ATP. Därtill kommer att inkomstens behandling i socialförsiikringshänseende - med hänsyn till förm[mstaket - ofta är av liten eller ingen
betydelse för den försäkrade. Starka praktiska skiil talar också för att
ersättningar av detta slag lyfts ut ur socialförsäkringssystemet. Mol denna
bakgrund förordar jag att ersättning för tillfälligt bedriven verksamhet.
som inte grundas pii ett anställnings- eller uppdragsförhållande. inte skall
anses som inkomst av annat förvärvsarbete. Ersiittningen blir därigenom
inte förmånsgrundande. Detta medför i sin tur att egenavgifter inte skall
betalas på grund av sådan inkomst.
Av det anförda följer att - i de fall df1 anställnings- eller uppdragsförhällande inte föreligger - verksamhetens natur kommer all avgöra hur in-
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kom sten skall behandlas i socialförsäkringshänseend·:. Anses verk!>amheten vara av tillfällig natur. dvs. skatterättsligt som inkomst av tjänst.
kommer den inte att beaktas vid fastställande av sociala förmäner eller
egenavgif"tt::r. Bedrivs verksamheten yrkesmässigt. dvs. skatterättsligt som
inkomst av rörelse. bör den försäkrade tillgodoräknas förmåner och påföras avgifter. Vid bedömning av vad som skall räknas som inkomst av
rörelse i socialförsäkringshänseende är det skatterättsliga rörelsebegreppet
vägledande (jfr prop. 1959: 100 s. 90). I 27 KL anges genom en uppräkning exempel på verksamheter som är hänförliga till rörelse. Bl. a. hänförs

*

till rörelse yrkesmässigt bedriven vetenskaplig, litterär. konstnärlig eller
därmed jämförlig verksamhet. såvida verksamheten inte utövats på grund
av tjänst. Som rörelse anses även annan yrkesmässigt bedriven verksamhet. såvida inte intäkten är att hänföra till intäkt av fastighet eller tjänst.
I 28 KL <tnges exempel på intäkter som är hänförliga till rörelse. Bl. a.
skall royalty och periodiskt utgående avgift för utnyttjande av patent.

*

mönster eller dylikt anses som intiikt av rörelse. såvida inte royaltyn eller
avgiften är av beskaffenhet att böra hänföras till intäkt av fastighet. Att
försäkringsdomstolarna oberoende av om en verksamhet bedrivs yrkesmässigt eller inte synes hänföra royalty till inkomst av rörelse torde ha sin
grund i sistnämnda bestämmelse <jfr prop. 1928: 213 s. 262). Det kan i och
för sig ifrågasättas om lagstiftaren med orden "eller dylikt" avsett att
innefattat. ex. författarrätt. Enligt min mening iir det inte rimligt att hänföra royalty till rörelse även i de fall då det grundläggande villkoret för
rörelse. nämligen att verksamheten är yrkesmässigt bedriven, inte är uppfyllt. Det kan i detta sammanhang nämnas att regerings rätten i en dom (RÅ
1977 ref. 27J hedömt inkomst av tillfälligt författarskap. vilken utgått i form
av royalty. som inkomst av tjänst med hänvisning till att den skattskyldige
under beskattningsåret inte drivit yrkesmässig litterär verksamhet.
Enligt min mening bör 28 ~ KL förtydligas så att det klart framgår att en
royaltyersättning kan behandlas som inkomst av tjänst. Härigenom minskar risken för att skattedomstolarna och försäkringsdomstolarna kommer
till olika resultat vid bedömningen av om en inkomst skall hänföras till
rörelse eller tjänst. Problemet med skiljaktiga bedömningar torde dock till
viss del kvarstf1 så länge som skattefrågan och avgiftsfrågan handläggs av
skilda domstolsorganisationer. I detta sammanhang bör emellertid nämnas
att en kommittc har tillsatts för att se över försäkringsdomstolarnas verksamhet m. m. Enligt direktiven IDir 1980: 57) skall kommitten bl. a. undersöka möjligheterna att genomföra en överflyttning av besvärsprövningen i
avgiftsärenden till besvärsorganisationen på skatteområdet.
Jag övergår nu till frågan om avgiftsskyldighet och förmåner för smäinkomster. Som påpekats i det föregående kan den som inte är jordbrukare
eller rörelseidkare påföras egenavgifter. om han under ett är uppbär arvoden som vart och ett understiger 500 kr. men sammanlagt uppgår till minst
detta belopp. I sitt remissyttrande över pensionskommittens tidigare
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nämnda förslag framhåller riksförsäkringsvcrket att denna debitering medför administrativa kostnader som inte torde stå i proportion till de avgifter
som flyter in. Verket föreslår däri'ör att egenavgifter inte tas ut på småinkomster av ifrågavarande slag.
I likhet med riksförsäkringsverket anser jag alt administrativa skäl talar
för att egenavgifter inte tas ut på småinkomsterna. Ett slopande av avgiftsskyldigheten för dessa inkomster aktualiserar dock frågan om en inskränkning kan göras i möjligheten att förvitrva l'örrnåner. I princip bör
nämligen avgiftsreglcrna vara avstiimda mot förmånssidan så att en rätt till
förmåner inte kan förvärvas på inkomstbelopp som varit fritagna från
avgift. I annat fall öppnas en möjlighet till missbruk av systemet och
snedvridning av konkurrensförhiillandcn.
Det finns inga statistiska uppgifler som visar i vilken omfattning inkomster av nu diskuterat slag ger sm:iala förmåner. Allt talar emellertid för att
sådana inkomster har endast en synnerligen marginell betydelse för de
försäkrade. En försäkrad som uppburit ett stort antal arvoden av nu
aktuellt slag och som saknar fast anställning e. d. torde nämligen i regel
anses bedriva rörelse. Med hänsyn till detta och till de stora administrativa
vinster som står att vinna föreslår jag att dessa småinkomster lyfts ut ur
försäkringssystemct. Mitt förslag im1ebär närmare bestämt dels att inkomsterna inte kommer att beaktas vid beräkningen av den försäkrades
sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst. dels att avgifter inte skall
erläggas för inkomsterna.

2.3 Övriga frågor

En fråga som har tagits upp av pensionskommitten och som även har
behandlats av riksdagen är bestämmelserna om kvittning mellan olika
inkomstslag vid beräkning av pensionsgrundande inkomst.
Enligt 11 kap. 4 AFL skall en försiikrads taxering till statlig inkomstskatt läggas till grund för beräkning av inkomst av anstUllning och inkomst
av annat förvärvsarbete. Taxeringen utgör underlag även för beräkning av
egenavgift till ATP. Niirmare bestämmelser om beräkning av inkomst av
anstiillning och inkomst av annat förviirvsarbete ges i lagen ( 1959: 551) om
beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (I 962: 38 I) om allmän försäkring. I 4 ~ denna lag föreskrivs att vid beräkning av inkomst av
annat förviirvsarbete skall från inkomst av rörelse dras underskott i annan
rörelse. Underskott i jordhruksfastighet skall kvittas mot överskott i annan
jordhruksfastighet som brukats av den försiikrade. Diiremot får underskott
av jordbruk inte kvittas mot överskott i rörelse eller tviirtom. Nu niimnda
bestämmelser gäller också vid beräkning av andra egenavgifter än den till
ATP.
I förarbetena till regeln att kvittning inte rår ske mellan inkomstslagen
rörelse och jordhruksfastighet framhölls att kvittningsförbudct var en na-
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turlig följd av föreskrifterna i 6 ~lagen ( 1959: 291) om försiikring för allmän
tilläggspension (numera 11 kap. 3 § AFU. I denna paragraf föreskrevs
nämligen att en förutsättning för att inkomst av visst inkomstslag - fråga
kunde vara om inkomst av rörelse. inkomst av jonlbruksfastighet och viss
inkomst av arbete för annans räkning - skulle grumla rätt till pension var
att inkomsten översteg 500 kr. lprop. l 959: 175 s. 121. 134- 135).
Enligt pensionskommitten <SOU 1977:46 s. 325-326) iiger den motivering för den ifrågavarande regeln som lämnades vid dess införande alltjämt
giltighet. Kommitten framhåller också att regeln bestiimmcr i första hand
inte avgiftsskyldigheten utan rätten till förmåner från ATP. Den medger
således att pensionspoäng kan tillgodoräknas en försiikrad som deklarerar
överskott av t. ex. rörelse men som samtidigt har brukat en jordbruksfastighct vilken uppvisar underskott. I sådana fall skulle den försäkrades
skydd från ATP reduceras eller helt försvinna om det föreskrevs att kvittning skall äga rum mellan olika inkomstslag. Kommitten var därför inte
beredd att medverka till regler som urholkade det försiikringsskydd som
medges enligt nuvarande bestämmelser.
I anslutning till bl. a. yrkandet i motionen 1979/80: 836 om möjlighet till
kvittning av överskott i jordbruk mot underskott i rörelse och tvärtom vid
beräkning av egenavgifter hänvisade socialförsäkringsutskottet (SIU 1979/
80: 16) till de olika förslag som samtidigt var föremål för beredning inom
regeringskansliet. Utskottet ansåg diirför att del inte då fanns skäl för
riksdagen att göra några särskilda uttalanden med anledning av föreliggande motioner. Enligt utskottet fanns det dock anledning förutsiitta att probkmstiillningar som tas upp i motionerna blev uppmärksammade i pågående utredningsarbete eller vid beredningen inom regeringskansliet.
Som pensionskommittcn uttalade kan en möjlighet till kvittning mellan
olika inkomstslag medföra att den försiikrades skydd från ATP reduceras
eller helt försvinner. Denna begränsning av den framtida pensionen kan
inte godtas. De skäl som talar mot kvittning mellan olika inkomstslag gäller
dock enligt min mening även i fräga om kvittning av underskott mot
överskott inom cll och samma inkomstslag. Därtill kommer att ell slopande av kvittningsrätten förenklar regclsystemel och underlättar det administrativa förfarandet. Jag föreslfo· dlirför att kvittningsri.'irhudet utslrlicks till
att gälla ocksii förviirvskiillor tillhörande samma inkomstslag.

2.4 Ikraftträdande
Lagen om socialavgifter skall enligt prop. 1980/81: 178 triida i kraft den I
januari 1982. De nu föreslagna ändringarna i AFL och utvidgningen av
kvittningsförbudet vid beräkning av pcnsionsgrundandc inkomst bör enligt
min mening träda i kraft vid samma tidpunkt och gälla inkLI11slcr som
belöper

pa

tid fr. o. m. ikraftträdandet. Den föreslagna omläggningen av

avdragsreglerna for egenavgifter bör också träda i kraft den I januari 1982
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och tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Vad beträffar den närmare utformningen av övergängsbestämmelserna på skattesidan får jag hänvisa till specialmotiveringen.

3 Upprättade lagförslag
1 enlight:t med vad jag har anfört har inom budgetdepartementet upprättats förslag till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370).
2. lag om ändring i lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall.
3. lag om ändring i lagen (1978:401) om cxportkreditstöd.
4. lag om ändring i lagen ( 1979: 610) om allmän investeringsreserv.
5. lag om ändring i lagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto.
6. lag om ändring i lagen ( 1980: 9531 om särskilt invcstcringsavdrag för
inventarieanskaffning.
7. lag om ändring i lagen I 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m ..
8. lag om ändring i taxeringslagcn ( 1956: 623J.
9. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272).
10. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69).
11. lag om ändring i lagen ( 1971: I072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.,
12. lag om upphävande av lagen ( 1981: 40) om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370).
13. lag om upphävande av lagen (1981:41) om ändring i uppbördslagen
(1953: 272).
14. lag om ändring i lagen ( 1962: 381 J om allmän försäkring.
15. lag om ändring i lagen (1959: 551 J om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.
Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 4.

4 Specialmotivering
4.1 Fiirslaget till lag om ändring i kommunalskattelagcn ( 1928: 370)
28 § I mom.
I trl.'cljc stycket talas liksom f. n. om två former av ersättningar. nämligen
royalty och periodiskt utgående avgift. I begreppet royalty ligger att ersättningen i princip utgår med varierande belopp. t. ex. per producerad enhet
eller i förhållande till en verksamhets omsättning. Den omstän<ligheten att
det i ett royaltyavtal stipuleras fasta minimi- eller maximibelopp påverkar
inte ersiittningens karaktär av royalty. En på förhand fastställd avgift kan
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däremot inte hänföras till royalty. Den kan beskattas antingen som periodiskt utgående avgift enligt tredje stycket eller som ersättning för upplåtelse av driften enligt fjärde stycket.
Förslaget wr sikte på ersättningar för utnyttjande av materiella eller
immateriella tillgångar. Detta torde inte innebära någon ändring i förhållande till nuvarande regler. F. n. anges att ersättning av ifrågavarande slag
skall utgöra intäkt av rörelse, såvida den inte är att hänföra till intäkt av
jordbruksfastighet eller av annan fastighet. Enligt förslaget skall ersättningen också kunna beskattas som intäkt av tjänst. Detta blir fallet om
ersättningen nvser tillfälligt bedriven vetenskaplig. litterär. konstnärlig
eller därmed jämförlig verksamhet. Förslaget torde överensstämma med
rättspraxis på skatteområdet (jfr RÅ 1977 ref. 27). Försäkringsdomstolarna
synes dock hittills generellt ha behandlat royalty som rörelseinkomst. Jag
vill med iindringen markera att iiven försiikringsdomstolarna i fråga om
t. ex. royalty till en författare skall pröva om hans verksamhet bedrivs
yrkesmässigt eller inte. Endast om den bedrivs yrkesmässigt skall royaltyn
anses som intiikt av rörelse.
35 §I mom.

Enligt mitt förslag skall restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter enligt den i prop. 1980/81: 178 föreslagna lagen om socialavgifter
räknas som intäkt av jordbruksfastighct resp. rörelse i den mån avdrag har
medgetts för avgifterna vid beräkning av nettointäkten av fastigheten resp.
rörelsen. Motsvarande gäller när ett belopp, som har satts av för att täcka
de på beskattningsåret bclöpande egenavgifterna. återförs till beskattning.
Sådana restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter som inte utgör
intäkt av jordbruksfastighet eller rörelse. hänförs däremot. som framgår av
3), till intäkt <IV tillfällig förvärvsverksamhet. Dessa egenavgifter har påförts på grund av inkomst av annan fastighet. tjänst, tillfällig förvärvsverksamhet eller kapital och avdrag för avgifterna har medgetts som ett s. k.

*

allmiint avdrag enligt 46 2 mom. 2l.
I momentet har vidare gjorts ändringar av redaktionell och språklig
natur.
41 d §

Ändringen ifiir.1·ta stycket föranleds av att schablonavdragen för egenavgifter ersätts med en rätt till avdrag för det belopp som satts av för att täcka
det löpande årets egenavgifter. Trectie stycket har justerats i redaktionellt
hänseende med anledning av förslaget om lag om socialavgifter (prop.
1980/81: 178).
46 § 2 mom.

Egenavgifter är avdragsgilla i förviirvskälla endast om avgifterna hänför
sig till en här i riket brukadjordbruksfastighct eller en här bedriven rörelse.
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I undantagsfall kan egenavgifter påföras en skattskyldig på grund av inkomst av annan fastighet. tjänst. tillfällig förvärsverksamhet eller kapital.
Avdrag för avgifterna medges då som ett allmänt avdrag enligt .fi'irsta
stycket 2).
53 §I mom.

Ändringen föranleds av att schablonavdragen för egenavgifter ersätts
med en rätt till avdrag för det belopp som satts av för att täcka det löpande
årets egenavgifter.

Punkt 15 av anrisningarna ti/121 §
Har avdrag gjorts för avsättning för egenavgifter skall enligt punkt 2 a
andra stycket av anvisningarna till 22 § avdraget återföras till beskattning
nästföljande beskattningsår. Enligt förevarande anvisningspunkt skall det
återförda beloppet tas upp som intäkt av jordbruksfastighet. Som intäkt av
jordbruksfastighet skall vidare - i den mån avdrag har medgetts för avgifterna vid beräkningen av nettointäkten av fastigheten - räknas restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter.

Punkt 2 a1' anrisninR{mw till 22

.~

Ändringen är föranledd av att anvisningarna till 41 b ~skall upphöra all
gälla. I fråga om jordbruksinkomster finns samtliga bestämmelser om
avdrag för egenavgifter i punkt 2 a av anvisningarna till 22
Punkt 2

11

*·

m· anl'isninKarna till 22 §

Av fiJrsta stycket framgår att påförda egenavgifter enligt den i ~rop.
1980/81: 178 föreslagna lagen om socialavgifter liksom hittills utgör avdragsgill driftkostnad vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet i
den miln avgifterna är hänförliga till jordbruksfastighetcn.
Bestämmelserna i andra stycket innebär att en fysisk person, som har
brukat en här i riket belägen jordbruksfastighet. inte bara får göra avdrag
för de egenavgifter som påförs honom slutligt året efter beskattningsåret.
Vid taxeringen för ett visst beskattningsår har han dessutom rätt till avdrag
för belopp som har avsatts för att täcka de på detta år be löpande egenavgifterna. Enligt förslaget skall den som enligt jordbruksbokföringslagen
(1979: 141) är skyldig att upprätta årsbokslut sätta av ett mot avdraget
svarande belopp i räkenskaperna för beskattningsåret. Den som inte är
skyldig att upprätta årsbokslut behöver endast redovisa det avsatta beloppet som andra skulder i självdeklarationen. Det avsatta beloppet skall
återföras till beskattning nästföljande beskattningsår. Intäkten kommer
därvid att räknas av mot de under året slutligt bestämda avgifterna.

Tredje stycket innehåller bestämmelser om underlaget för beräkningen
av avsättningen för egenavgifter. Avsättningsunderlaget motsvarar det
avgiftsunderlag som den lokala skattemyndigheten fastställer. Till grund
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för beräkningen av avgiftsunderlaget ligger den försäkrades taxering till
statlig inkomstskatt (jfr 3 kap . ."i§ andra stycket lagen om socialavgif"ter och
11 kap. 4 ~ AFU. Denna regel giiller dock inte utan undantag. Vid bestämmande av avgiftsunderlagct skall sålunda enligt 3 kap . ."i* första stycket
lagen om socialavgifter bortses från inkomst som avses i 11 kap. 3 ~ första
stycket d) AFL. dvs. sjukpenning eller liknande ersiittning. Siidan inkomst
kan utgöra intiikt av jordbruksfastighet om ersättningen grundas pil inkomst som hänför sig till jordhruket I punkt 14 av anvisningarna till 21
KU. Vidare milste beaktas att de inkomsthegrepp som tillämpas vid inkomsttaxeringen och avgiftsdebiteringen inte helt stämmer överens. Det
förekommer ibland - t.ex. i fråga om inkomst av skogskörslor - att
inkomst. som enligt kommunalskattelagen är rörelse- eller jordbruksinkomst. skall anses utgöra inkomst av anställning enligt AFL. På sådana
inkomster uttas inte n~1gra egenavgifter. Slutligen kan avgiftspliktig inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse omfattas av s.k. likställighetsavtal enligt 3 kap. 2 § andra stycket AFL. Har ett sådant avtal träffats skall
inkomsten i socialförsäkringshänseende anses som inkomst av anställning
och således inte medföra skyldighet att erlägga egenavgifter.
I enlighet härmed föreskrivs i tredje stycket att avdrag för avsättning för
egenavgifter skall beräknas på ett underlag som motsvarar den skattskyldiges nettointäkt av jordbruksfastigheten. beräknad enligt lagen ( 1947: ."i76J
om statlig inkomstskatt. före avdraget. minskad med dels sjukpenning eller
annan ersättning som avses i punkt 14 av anvisningarna till 21 ~KL. dels
intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap. 2 första
stycket AFL. dels intäkt som omfattas av likstiillighetsavtal.
Avdrag för avsättning för egenavgifter fär enligtfiiirde stycket uppgå till
högst 2."i prm:ent av avsättningsunderlaget. Detta innebär inte att en skattskyldig kan fritt välja en procentsats för avsättningen. bara den inte överstiger 2."i procent. Av bestämmelserna i andra stycket framgår nämligen att
avdraget skall avse de egenavgifter som belöper på beskattningsåret. Den
skattskyldige måste således i samband med upprättandet av deklarationen
göra en beräkning av dessa avgifter. I vissa fall är beräkningen enkel. Är
den skattskyldige inte befriad från att erlägga någon egenavgift och har han
inte haft karenstid inom sjukförsäkringen uppgår egenavgifterna fr. o. m.
den I januari 1982 till drygt 24 procent av avsättningsunderlaget. Har
karenstid gällt för honom är egenavgifterna något lägre. Har den skattskyldige under året ändrat karenstid en eller flera gånger blir beräkningen av
egenavgifternas storlek givetvis något svårare. Med hänsyn till dessa och
andra sv~-irighcter som kan föreligga vid beräkningen och då avdraget ändå
skall återföras till beskattning niistföljande beskattningsår bör något krav
på exakt beräkning av avsättningen inte uppställas. För skattskyldiga som
inte är befriade från att erliigga någon egenavgift bör således en avsättning

*

*

på 2."i procent eller en något lägre procentsats kunna godtas. Den som har
anmält undantagande från ATP betalar ingen ATP-avgift och sjukförsiik-
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ringsavgift efter en lägre procentsats än vad som annars gäller. För honom
uppgår egenavgifterna till omkring 15 prm:ent av avsiittningsunderlaget. Är
den skattskyldige vid utgången av inkomståret inte inskriven hos en allmän
försäkringskassa iir han skyldig att hetala endast ATP-:1vgift. För honom
kan avgiften hcriiknas uppgå till omkring 9 procent av avsättningsunderlaget.
Det nu beskrivna systemet innebär att taxeringsmyndigheterna kan godta det deklarerade avdraget för egenavgifter även om detta framstår som
något för högt eller lågt. En av annan orsak motiverad avvikelse från
deklarationen kräver vidare inte att avdraget för egenavgifter räknas om. I
båda dessa hänseenden är alltså de föreslagna reglerna avsevärt enklare att
tillämpa än ek nuvarande bestämmelserna om schablonavdrag.
Vad jag nu har anfört får emellertid inte förstfts så att taxeringsmyndigheterna helt kan underlåta att pröva deklarerat avdrag för egenavgifter.
Som nyss antytts hör myndigheterna alltid göra en skiilighetsbedömning av
avdragets storlcl\.. Ger denna bedömning vid handen att den skattskyldige
sökt uppnå en obehörig skatteförman genom att yrka avdrag för egenavgifter med ett orealistiskt helopp bör uvdragct självfallet korrigeras.
I .ti'mte stycket finns bestämmelser om handelsbolag och dödsbon. för
vilka reglerna om handelsbolag skall tilliimpas. Handelsbolag skall enligt
53 2 mom. KL inte taxeras. Bolagets inkomst hänförs i stiillet till delägarna med belopp som för var och en i princip motsvarar hans andel av
bolagets inkomst. Om jordhruk eller rörelse drivs i form av handelsbolag
debiteras egenavgifterna individuellt för varje delägare på grundval av
hans inkomst av bolagets verksamhet. I enlighet härmed föreskrivs att
även avdrag för egenavgifter skall göras individuellt för varje delägare.
Detta innebär att handcl'ibolagets inkomst skall fördelas mellan delägarna
varefter varje delägare medges avdrag för påförda egenavgifter och avdrag
för avsättning fi:\r egenavgifter med utgångspunkt i sin andel av bolagets
inkomst. Delägarnas avdragsrätt påverkas inte av en eventuell avsättning
for beräknade egenavgifter i handelsbolagets räkenskaper.
I anvisningarna till 52 finns regler om inkomstfördelningen mellan
makar som tillsammans har deltagit i förviirvsverksamhet avseende jordbruksfastighet eller rörelse. Som huvudn:gel gäller att den make som har
drivit verksamheten beskattas för hela inkomsten av denna. Har den andra
maken \medhjälpande makel arbetat i verksamheten minst 400 timmar
under beskattningsilrct för dock makarna enligt tredje stycket av nämnda
anvisningar fördela inkomsten sig emellan så att en del av hela inkomsten
av förviirvskiillan hänförs till den medhjälpande maken. I s:'tdant fall skall
enligt bestämmelserna i .1jii11e stycket avdrag för egenavgifter göras särskilt
för envar av makarna.
I sjunde .1·tyd.l't föreskrivs att uppgifter om heräkning av avdrag för
avsättning för egenavgifter skall lämnas på blankett enligt formulär som
fastställs av riksskattcvcrkct.

*

*
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Punkt JO av anrisningarna till 28 §
Har avdrag gjorts för de p?t beskattningsf1ret heliipande egenavgifterna
enligt bestämmelserna i punkt 9 a av anvisningarna till 29

*· skall enligt

samma stycke avdraget återföras till beskattning nästföljande beskattningsår. Enligt förevarande anvisningspunkt skall det t1terförda beloppet
tas upp som intäkt av rörelse. Som intäkt av rörelse skall vidare - i den
mån avdrag har medgetts för avgifterna vid beräkningen av nettointäkten
av rörelsen - räknas restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter.

Punkt 9 m· anl'isningama till 29 §
Enligt förslaget slopas det nuvarande andra stycket. Ändringen iir föranledd av att anvisningarna till 41 b

*skall upphöra att gälla. Bestämmelser-

na om avdrag för egenavgifter som iir hänförliga till rörelseinkomst iir
enligt förslaget i sin helhet intagna i punkt 9 a av anvisningarna till 29

Punkt 9 a ar am·isningarna till 29

*·

.~

Anvisningarna innehåller bestämmelser om avdrag för egenavgifter som
är hänförliga till rörelseinkomst. De överensstämmer i sak med reglerna
om egenavgifter som är hänförliga till jordbruksinkomst. Jag för därför
hänvisa till motiveringen till punkt 2 a av anvisningarna till

n

~.

Anvisningarna till 52 §
Ändringen föranleds av att schablonavdragen för egenavgifter ersätts
med en rätt till avdrag för det belopp som satts av för att täcka det löpande
årets egenavgifter.

Punkt 3 av anl'isningarna till 53 §
Ändringen är en följdändring av den föreslagna nya lydelsen av 28
mom.

*

lkrqfttriidande
De nya bestämmelserna träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas

fr. o. m. 1983 års taxering. För skattskyldiga vars beskattningsår sammanfaller med kalenderår kommer det nya avdragssystcmet således att tillämpas första gången på 1982 års inkomster. Använder sig den skattskyldige
av brutet räkenskapsar kommer de nya reglerna att omfatta iiven inkomst
under år 1981. Med hänsyn bl. a. till det nya systemets flexibilitet strider
detta dock inte mot förbudet mot retroaktiv lagstiftning.
En av huvudprinciperna i det nya systemet är att slutliga egenavgifter tir
i sin helhet avdragsgilla. Detta gäller också avgifter som hänför sig till
beskattningsår för vilket taxering skett år 198~ eller tidigare. För att
förhindra att den skattskyldige för visst års inkomst fär dels schablonavdrag med stöd av äldre regler. dels fullt avdrag för sedermera påförda
egenavgifter med stöd av de nya reglerna.

g~iller

enligt punkt I att det
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tidigare medgivna schablonavdraget skall återföras till beskattning. Det
anförda kan belysas med följande exempel.
En rörelseidkare, vars rLikenskapsår sammanfaller med kalenderår,
medges schablonavdrag med I0 000 kr. vid 1982 års taxering ( 1981 års
inkomst). Vid debiteringen av slutlig skatt i december 1982 påförs egenavgifter med 12000 kr. Sistnämnda belopp är i princip avdragsgillt. Av punkt
I av övergångsbestämmelserna följer dock att avdragsbeloppet skall reduceras med det tidigare medgivna schablonavdraget. Vid 1983 års taxering
blir därför avdraget för de påförda avgifterna endast ( 12000 ./. 10000

=)

2000 kr.
Omfattar rörelseidkarens räkenskapsår exempelvis tiden den I maj-den
30 april. skall det vid 1981 års taxering medgivna schablonavdraget behandlas som en intäktspost vid 1983 års taxering. Det vid 1982 års taxering
medgivna schablonavdraget blir en intäktspost först vid 1984 års taxering.

Punkt 2 av övergångsbestämmelserna tar sikte på <let fall då ett schablonavdrag för egenavgifter. som hänför sig till 1982 eller tidigare års
taxering, ändras i samband med omprövning av taxeringen. En höjning av
taxeringen leder normalt till ökat schablonavdrag och större egenavgifter.
För att den skattskyldige inte skall få avdrag för såväl schablonavdragshöjningen som de tillkommande egenavgiJterna föreskrivs att ett belopp motsvarande höjningen av schablonavdraget skall tas upp som intäkt. Har å
andra sidan taxeringen sänkts - vilket normalt leder till lägre schablonavdrag -

blir ett belopp motsvarande minskningen av schablonavdraget

avdragsgillt.
I punkt 3 fi'irsta stycket finns regler om när skatteplikt resp. avdragsrätt
inträder för de i punkterna I och 2 angivna intäkterna och kostnaderna.
Reglerna

överensst~lmmer

i princip med vad som f. n. gäller enligt tredje

stycket av anvisningarna till 41 h ~ KL. För tydlighets skull bör påpekas
att övergångsbestämmelserna givetvis inte alls blir tillämpliga om ett belopp, som är skattepliktigt eller avdragsgillt enligt forsla eller andra punkten. är hänförligt till ett heskattningsär för vilket taxering sker redan år
1982 eller tidigare.
Punkt J andra stycket innehäller regler om egenföretagare som har flera
förvärv skällor tillhörande inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse. I
dessa relativt sällsynta fall måste ställning tas till vilken förvärvskälla som
skall påverkas t. ex. när ett tidigare medgivet schablonavdrag justeras.
Reglerna överenssHlmmer i allt väsentligt med nuvarande bestämmelser i
fjärde stycket av anvisningarna till 41 b

~

KL.

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt
i ,. is sa fall

I

.~

Ändringen föranleds av att lagen ( 1968: 4 I9l om allmiin arbetsgivaravgift
är upphävd (jfr SFS 1978:434).
5
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3 §
Skattebegränsningen innebär f. n. att skatten skall nedsiittas om det
belopp som den skattskyldige för visst beskattningsår måste betala i statlig
inkomstskatt. kommunal inkomstskatt. förmögenhetsskatt och egenavgifter överstiger viss del (80/85%) av ett spärrbelopp. som utgörs av den
skattskyldiges till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst minskad
med 4 500 kr. och ökad med dels avdrag för egenavgifter. dels särskilt
investeringsavdrag. Att spärrheloppet skall ökas med avdraget för egenavgifter heror på att den skattskyldige skulle bli dubbelt kompenserad om
spärrbcloppet beräknades på grundval av inkomsten efter avdrag för egenavgifter samtidigt som egenavgifterna inräknas i det skattebelopp som
jämförs med spärrbeloppet (jfr prop. 1976177: 41 s. 44). I avdraget för
egenavgifta ingår både schablonmässigt beräknat avdrag och avdrag som
medgetts i samband med avstämningen mellan schablonavdraget och avdraget för definitiva avgifter. Å andra sidan skall den beskattningsbara
inkomsten minskas med intiikter som hänför sig till denna avstämning.
Enligt mitt förslag skall systemet med schablonavdrag ersättas av ett
avdrag som är kopplat till den skattskyldiges avsiittning för det löpande
årets egenavgifter. Detta föranleder en ändring i reglerna för beriikningen
av spärrbeloppet. Ändringen innebär inte någon principiell nyhet. Den
beskattningsbara inkomsten skall således enligt förslaget ökas med påförda
egenavgifter och avdrag för avsättning för egenavgifter. Å andra sidan
skall inkomsten minskas med restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter samt till beskattning återfört avdrag för egenavgifter.

4 §
I paragrafen har gjorts några ändringar av språklig och redaktionell
natur.
5 §

Ändringen föranleds av att lagen ( 1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift
är upphävd (jfr SFS 1978: 434).

4.3-4.7 Förslagen till lag om ändring i lagen (1978:401) om exportkrcditstöd, lagen (1979: 610) om allmän investeringsrescrv, lagen (1979: 611) om
upphovsmannakonto, lagen (1980: 953) om särskilt invcstcringsavdrag för
inventarieanskaffning och lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag
för byggnadsarbetcn m. m.

Ändringarna föranleds av att systemet med schablonavdrag för egenavgifter ersätts av ett avdrag som är kopplat till den skattskyldiges avsättning
för det löpande årets egenavgifter.
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4.8 Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623)
Ändringarna föranleds av att bestämmelserna om arbetsgivaravgifter för
finansiering av den allmänna försäkringen har förts över från 19 kap. AFL
till lagen om socialavgifter Cprop. 1980/81: 178).

4.9 Förslaget till lag om ändring i uppbiirdslagen ( 1953: 272)
Arbetsgivaravgif'ter debiteras och uppbärs enligt lagen ( 1959: 552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. Debitering och uppbörd av egenavgifter sker enligt föreskrifter i uppbördslagen.
De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak en anpassning av uppbördslagcns regler till lagen om socialavgifter <prop. 1980/81: 178).
I I § anges sålunda att med skatt i uppbördslagens mening förstås bl. a.
egenavgifter som uttas enligt lagen om socialavgifter.
Andringen i 3 .~ är föranledd av den nya lagen om socialavgifter.
Avgiftsunderlaget för egenavgifter fastställs av den lokala skattemyndigheten. En uttrycklig bestämmelse om detta har tagits in i 22 §.
I 25 § föreskrivs att vid debitering av preliminär B-skatt skall iakttas att
egenavgifter skall uträknas med ledning av lagen om socialavgifter.
I 27 § / mom. anges att egenavgifter skall debiteras med ledning av lagen
om socialavgifter och på grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden
som lämnas av den allmänna försäkringskassan. Sådana uppgifter är av
betydelse bl. a. för att få besked om huruvida sjukförsäkringsavgift skall
uträknas ef'ter en lägre procentsats med hänsyn till att sjukförsäkringen för
egenföretagaren gäller med karenstid. Ändringen innebär också att öretal
som uppkommer vid beräkningen av egenavgift bortfaller.
Ändringen i 49 §I mom. är av redaktionell natur.
Enligt 85 § I mom. skall den lokala skattemyndighetens beslut överklagas hos länsrätten. I fråga om vissa beslut överklagas dock dessa hos
länsstyrelsen. I praxis har vidare den lokala skattemyndighetens beslut i
vad avser fastställande av avgiftsunderlag för egenavgifter ansetts skola
överklagas hos försäkringsrätten. Med anledning av lagrådets yttrande
över förslaget till lag om socialavgifter (prop. 1980/81: 178 s. 93) har i andra
stycket intagits en uttrycklig bestämmelse att beslut om fastställande av
avgiftsunderlag för egenavgifter överklagas hos försäkringsrätten.

4.10-4.11 Förslagen till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) och
lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.
Ändringarna i punkterna 2 hänger samman med att vissa av de uppräknade författningarna inte längre gäller. Ändringarna i punkterna 3 är följdändringar till den i prop. 1980/81: 178 föreslagna lagen om socialavgifter.
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4.12 Förslaget till lag om upphävande a\· lagen (1981: 40) om ändring i
kommunalskattelagen (1928: 370)

*

I anvisningarna till 41 b KL definieras f. n. begreppet egenavgifter.
Med egenavgifter förstås således bl. a. avgift enligt 16 § lagen ( 1976: 381)
om barnomsorg. Genom lagen (1981: 40) om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) har denna avgift ersatts med avgift enligt 3 § lagen
( 1981: 15) om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhct. Lagcn triidcr i kraft den I januari 1982. Enligt mitt förslag skall 41
b och anvisningarna till paragrafen upphöra att gälla den I januari 1982.
Ifrågavarande lag bör därför upphävas.

*

4.13 Förslaget till lag om upphävande
uppbördslagen (1953: 272)

3\'

lagen (1981: 41) om ändring

*.

Lagen ( 1981: 41) om ändring i uppbördslagen innehåller ändringar av I
3 § I mom. och 27 I mom .. vilka skall träda i kraft den I januari 1982.
Enligt mitt förslag skall dessa paragrafer ändras. Ändringarna skall träda i
kraft den I januari 1982. lfr<lgavarande lag bör därför upphävas.

*

4.14 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring

3 kap. 2 §

Sjukpenninggrundande inkomst utgör f. n. i princip den försäkrades
sammanlagda inkomst av eget förvärvsarbete. Rätten till sjukpenning är
dock förenad med ett s. k. förmånstak. Vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall nämligen bortses från sådan inkomst som
överstiger sju och en halv gångcr det vid årets ingång gällande basbeloppet. Enligt förslaget görs en annan inskränkning i möjligheten att förvärva
förmåner. Inskränkningen avser småinkomster som grundar sig på anstiillning eller på uppdrag som inte ingår i rörelse eller jordbruk. Ersättning i
pengar eller naturaförmaner för arbete för annans räkning skall sålunda.
såvida ersättningen för arhekt under {1rct intc har uppgått till minst 500 kr.
och ersäHningen inte är alt hänföra till inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. inte vara förmånsgrundandc.
Förslaget innebär bl. a. att en prövning måste göras om en ersättning för
ett uppdrag som understiger 500 kr. är att hiinföra till rörcl.~c (jordbrukl
eller inte. Denna gränsdragning är inte sällan förenad med svårigheter.
Oftast torde bedömningen av om en rörelse skall anses bedriven av den
försäkrade grundas på i vilken omfattning han ålar sig uppdrag av visst
slag. Även andra faktorer kan emellertid ha betydelse. T. i:x, torde en
yrkesmässig författare som håller ett eller flera föredrag i anslutning till sin
författarverksamhet få hänföra ersättningen för föredraget till författarrörelsen. Det hör pftpekas att ifrfigavarande griinsdragningsproblem inte
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utgör någon principiell nyhet. Gränsdragningen har nämligen redan nu
betydelse vid bedömningen av om en uppdragsgivare obligatoriskt skall
betala arbetsgivaravgift eller inte.
I andra stycket har gjorts iindringar även av redaktionell natur.

Il kap. 3

~

Ändringen innebär en inskränkning i möjligheten att förvärva förmåner
från tilläggspensioneringen i fråga om smt1inkomster som grundar sig pä
anställning eller på uppdrag som inte ingi\r i rörelse eller jordbruk. Jag för i
denna del hänvisa till motiveringen till 3 kap. 2 ~.
Med den föreslagna ändringen får bestämmelsen i första stycket c)
betydelse huvudsakligen i fråga om inkomst för arbete utomlands för en
arbetsgivare/uppdragsgivare som är bosatt utomlands eller är utländsk
juridisk person. Enligt förslaget skall naturaförmtmer liven i form av bil. i
likhet med vad som gäller för förvärvsarbete i övrigt. räknas som inkomst
av annat förvärvsarbete.

4.15 Ftirslaget till lag om ändring i lagen (]959: 551) om beräkning a\'
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 38 I ) om allmän försäkring
4 §
Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall f. n. från inkomst
av rörelse dras av underskott i annan rörelse. Underskott av jordhruksfastighet skall vidare kvittas mot överskott i annan jordbruksfastighet som
brukat~

av den försäkrade. Diiremot får inte underskott av jordbruk kvittas

mot överskott av rörelse eller tvärtom. Enligt förslaget skall kvittning av
underskott mot överskott inte längre få ske ens inom ett inkomstslag.

5 Hemställan
Jag hemställer att lagrfadets yttrande inhämtas över förslagen till
I. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370),
2. lag om ändring i lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall,
3. lag om iindring i lagen (1978: 40 I) om exportkreditstöd,
4. lag om ändring i lagen ( 1979: 610) om allmän investeringsreserv,

5. lag om ändring i lagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto,
6. lag om ändring i lagen ( 1980: 953) om särskilt investeringsavdrag för
in ven tarieans kaffning,
7. lag om ändring i lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för
byggnaJsarbeten m. m ..
8. lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623),
9. lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272),
10. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69).
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I I. lag om ändring i lagen I 1971: I072) om förmånsberiitligade skattefordringar m. m ..
12. lag om upphävande av lagen I 1981: 40) om ändring i kommunalskattclagen I 1928: 370).
13. lag om upphävande av lagen (1981:41) om ändring i uppbördslagen
(1953: 272).
14. lag om ändring i lagen ( 1962: 381} om allmän försäkring.
15. lag om ändring i lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring.

6

Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Bil11R11 I

Sammanfattning av betänkandet Samordningen av egenföretagares
skatter och socialförsäkringsavgifter (Os B 1980: 151
Kullurskatlekommitten behandlar i detta ddbclilnkande frågor om samordningen av egcnförelagares skatter och slH:ialförsäkringsavgifter.
Kulturarbelarc och uppfinnare är liksom andra egenförclagare skyldiga
att belala egenavgifter lill socialförsäkringarna m. m. För att förhindra att
egenavgifterna faslställs och inkomslskalt beräknas på elt för stort underlag (den s. k. avgift-p{1-avgiftscffrklcn) och för att undvika att avdraget för
avgifter kommer ett år för sent (den s. k. eftersläpningseffektenl infördes
fr. o. m. 1977 års taxering regler. som innebär att egenföretagaren vid
beräkningen av inkomsten i vissa förvärvskiillor för ett schablonmässigl
beräknat avdrag för egenavgifter. Schablonavdragen iir i vart fall numera ·
alldeles för lttga för alt lillgodose syftet med dem. Aven i övrigl föreligger
vissa brister i systemet med schablonavdrag.
l syfte att uppn[i sf1 niira överensstämmelse som möjligt mellan schablonavdraget för visst inkomstfö· od1 de pä samma ar belöpandc egenavgifkrna föreslftr kommitten att schablonavdrag skall medges med 17 r.-r. av den
del av underlaget som inte överstiger 20000 kr .. 24 1}!: av den del av.
underlaget som överstiger 20000 men inte 160000 kr. och 18~>;- av den del
av underlaget som överstiger 160000 kr. Nuvarande procenttal är 10. 20
och 15 samt griinsbelopen 10000 och 100()()() kr.
Enligt nuvarande regler får schablonavdrag göras endast i inkomstslagen
rörelse och jordbruksfastighet. Kommilten föreslår att sftdant avdrag skall
få göras även i det skalleriittsliga inkomslslaget tjänst i frftga om sådana
inkomster som i socialförsäkringshänseendc iir att anse som inkomst av
annat förvärvsarbele än anstiillning. Sådana inkomster är vissa royahyinkomster och uppdragsinkomster.
l fråga om underlaget för schablonavdrag föreslås att vid beräkningen av
underlagcl minskning skall ske för sådan inkomst som på grund av s. k.
likställighetsavlal inte skall föranleda egenavgifter. Vidare föreslås att för
den som har mer än en avdragsbcriittigad och avgiftspliktig förvärvskiilla
avdraget skall göras pil de sammanlagda underlagen och inte som nu på
underlaget fi.ir varje fi.irviirvskiilla för sig.
Kommitten förcsliir vidare vissa iindrade regler om den personkrels som
skall medges schablonavdrag för egenavgifter. Sådant avdrag föreslås sålunda inte skola medges den som före inkomstfiret har fylll 65 år eller eljest
i egenskap av älderspensionär inte skall bt:tala någon egenavgift.
Fiir vissa grupper som har att betala väsenlligt lägre egenavgifter än i
normalfallen föreslås schablonavdrag med en enhetlig procentsals om

IOC.,f.
Kommitten föreslår all de ändrade bestämmelserna skall tillämpas

fr. o. m. beskattningsåret 1981.
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Kulturskattekommittens författningsförslag
Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunal skattelagen ( 1928: 370)
dels att punkt 2 a av anvisningarna till 22 *samt anvisningarna till 41 b ~
skall ha nedan angivna lydelse.
dels att till anvisningarna till 32 ~ skall fogas en ny punkt. 12 a. och till
anvisningarna till 33 två nya punkter. 7 och 8. av nedan angivna lydelse.

*

Fiireslagen lydelse

Nul'arande lydelse

Anvisningar
till 22 §

2 a. 1 Vid beräkning av nettointäkt av här i riket belägen jordbruksfastighet som ,brukats av
skattskyldig. som är fysisk person.
medges schablonavdrag för egenavgifter enligt bestämmelserna i denna punkt.

Schablonavdraget beräknas på
ett underlag som motsvarar den
skattskyldiges nettointäkt av jordbruksfastighetcn, beräknad enligt
lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt före schablonavdraget.
minskad med dels sjukpenning eller
annan ersättning, som avses i punkt
14 av anvisningarna till 21 *· dels
underskott av annan här i riket belägen jordbruksfastighet som brukats av den skattskyldige. dels om den skattskyldige hegiir det intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap.
2 första stycket lagen ( 1962: 381 l
om allmän försäkring.

*

1

Senaste lydelse 1977: 117:!.

2 a. Vid beräkning av nettointäkt
av här i riket belägen jordbruksfastighet som brukats av skattskyldig.
som är fysisk person. medges schablonavdrag för egenavgifter enligt
bestämmelserna i denna punkt. Sädant a\'llrag medges dock l'.i skattskyldig, som 1·id ingången a1· äret
niist .fi'ire taxeringsåret har fyllt 65
år eller som för hela <lret näst J('ire
taxeringsåret har åtnjutit hel äldenpension enligt lagen ( 1962:381)
011'· allmän fiirsiikring.
Schablonavdraget beräknas på
ett till närmast högre hundratal
kronor mn11ulat underlag som motsvarar den skattskyldiges nettointäkt av jordbruksfastigheten. beräknad enligt lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt före schablonavdraget. minskad med dels sjukpenning eller annan ersättning, som
avses i punkt 14 av anvisningarna
till 21 §. dels underskott av annan
här i riket belägen jordbruksfastighet som brukats av den skattskyldige, dels intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring eller som oni(attas 111· iJ1·erensko111mclse som m·ses i J kap. 2 § andra
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stycket sistniimnJa /as:. Har den
skattskyldige under äret niist före
taxeringsåret inom samma eller
skilda inkomsts/ag hqfi .flera j(')rvärvskällor. i vilka schahlonal'drag
får medges, heriiknas a1·draget på
summan a1· underlagen .f('ir e11rar
av fijrvän-skiillorna. A 1·draget ji)rdelas därefter på de skilda fiir1·iin·skiil/orna i.fårhållande till storleke11 al' u11der/age11 j('ir em·ar <ff
dem.

Motsvarande gäller beträffande skattskyldig som är delägare i handelsbolag (jfr 53 ~ 2 mom.).
Beskattas enligt tredje stycket av anvisningarna till 52 medhjälpande
make för del av inkomst av verksamhet. som bedrives av den andra
maken. skall schablonavdrag för egenavgifter beräknas särskilt för envar
av makarna.

*

Schablonavdraget utgör - såvida
annat icke följer av sjätte och sjunde styckena - JO procent av den
del av underlaget som icke överstiger 10000 kronor, 20 procent av
den del av underlaget som överstiger 10000 men icke 100000 kronor samt 15 procent av den del av
underlaget som överstiger 100000
kronor.

Schablonavdraget utgör 2 procent av underlaget om
a) den skattskyldige vid ingången av året näst före taxeringsåret
har fyllt 65 år,
b) den skattskyldige för december månad året näst före taxeringsåret har åtnjutit förtidspension eller
hel ålderspension enligt lagen
(1962: 381) om allmän försäkring
och pensionss:rundande inkomst
icke skall heriiknas för honom enligt 15 kap. 2 §samma lag.
c) den skattskyldige icke är inskriven i allmän försäkringskassa
vid utgången av året näst före taxeringsåret, eller

Schablonavdraget utgör - såvida
annat icke följer av sjätte stycket 17 procent av den del av underlaget
·eller. l'id .flera fön·iirrskiillor, det
sammanlagda underlaget som icke
överstiger 20000 kronor. 24 procent av den del av underlaget eller
det sammanlagda underlaget som
överstiger 20000 men icke 160000
kronor samt 18 procent av den del
av underlaget eller det sammanlagda underlaget som överstiger
160 000 kronor.
Schablonavdraget utgör 10 procent av underlaget eller det sammanlagda underlaget om
a) den skattskyldige vid ingången av året näst före taxeringsåret
har fyllt 64 år.
b) den skattskyldige för någon
del al' året näst före taxeringsåret
har åtnjutit hel förtidspension enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

c) för den skattskyldige under
äret näst fi"ire taxcringsäret har
gällt undantagande enligt I 1 kap.
7 §lagen (1962: 381) om allmiinfi'irxäkring, eller
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d) bruttointäkten av fastigheten
uteslutande eller så gott som utesluta11de omfattas av överenskommelse som avses i 3 kap. 2 § andra
stycket lagen (1962: 381) om allmä11
försäkring.
1 fall som al'ses i .~jätte stycket
beräknas schablonlll·drag endast
på underlag eller del diiral' för 1•ilket egem11·gift enligt 4 § lagen
( 1968:4/9) om allmän arbetsgil'llra\'gift 1·id taxeringen bedömes komma att utgå. Vid denna bediimning
anses underlaget utgiira sådan i11kom.1·t m· annat j('in·iin'.rnrhete som
m·ses i första stycket nämnda lagrum

dJ den skattskyldige icke ar inskriven i allmän försäkringskassa
vid utgången av året näst före taxeringsåret.

*

till 32

12 a. Belopp, l'llfmed sclwh/011avdrag Ji'ir t',~enlll),iifter ii1·1•rstigit
pc{ti"irda <11',~(fter. samt restituerade. al'kortade eller 11\'skrivna
egenm',~(tter skall. i den 011(fi1ttning
som anges i anl'irningama till
41 h -~. upptagas som i11tiikt m·
tjänst.
till 33

*
7. A 1·drag medges .fi'ir päJi"irda
ege1w1·Rifter i den 0111fimning som
anges i a111·i.rningama till 41 h §.
8. I ji-tlga 0111 sådan intiikt a1·
tjiins1. som enligt 3 kap. 2 .~lagen
( 1962: 381 J 0111 allmän .fi'irsiikri11g
utgör inkomst m· an111/l .fi'irviin'.rnrhete iin a11stiillning, skall punkt 2 a
al' a111·i.rningama till 22 § iiRa 111ot.1·1·arande tillämpning. Vid tillämpning m· andra stycket m· nämnda
a111•isning.1p11nkt skall intiikte11
minskas med kost11adema .fi"ir dess
fi'in·iin·amle.

*

2

till 41 b
Med egenavgifter förstås sjukförMed egenavgifter förstås sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 lasäkringsavgift enligt 19 kap. 2 lagen (1962:381) om allmän försäkgen ( 1962: 381) om allmän försäkring. socialförsäkringsavgift till
ring. socialförsäkringsavgift till

*

' Senaste lydelse 1979: 360.

*
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folkpensioneringen och tilläggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 samma lag. avgift enligt 7 kap. 2 tredje stycket lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, avgift enligt
21 * andra stycket lagen ( 1979: 84J
om delpensionsförsäkring. avgift
enligt 16
lagen ( 1976: 381) om
barnomsorg samt arg(ft enligt -I .~
lagen ( 1968:4/9) om all111iin arbets-

*
*

*

folkpensioneringen och tilliiggspen~ionsavgift enligt 19 kap. 3
samma lag, avgift enligt 7 kap. 2 tredje stycket lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring. avgift enligt
21 *andra stycket lagen (1979:84)
om delpensionsförsäkring samt avgift enligt 16 lagen ( 1976: 381) om
barnomsorg.

*
*

*

gil'llrm·g(ti.

Avdrag medges för egenavgifter
som påförts såsom slutlig skatt.
Har skattskyldig för det beskattningsär till vilket avgifterna hänför
sig medgivits schablonavdrag enligt
punkt 2 a av anvisningarna till 22
och punkt 9 a av anvisningarna till
29
medges dock avdrag endast
for det belopp varmed egenavgifterna överstiger schablonavdraget.
Om schablonavdrag för visst heskattningsfö· medgivits med belopp
överstigande summan av de egenavgifter. som påförts såsom slutlig
skatt t'ör samma beskattningsiir.
skall skillnadsbeloppet tagas upp
som intäkt.

*

*·

Avdrag medges f'ör egenavgifter
som pf1förts såsom slutlig skatt.
Har skattskyldig för det heskattningsär till vilket avgifterna hänt'ör
sig medgivits schablonavdrag enligt
någon eller ntlgra 111· punktema 2 a
9 a av
av anvisningarna till 22
anvisningarna till 29 och 8 a1· an1·i.rningarna till 33 §. medges dock
avdrag endast för det belopp varmed egenavgifterna överstiger
schablonavdraget. Om schablonavdrag för visst beskattningsår medgivits med belopp överstigande summan av de egenavgifter. som pilforts såsom slutlig skatt för samma
bcskattnings[ir. skall skillnadsbeloppct tagas upp som intäkt.

*

*·

Avdrag medges för egenavgifter som har påförts säsom tillkommande
skatt samt för belopp varmed medgivet schablonavdrag för visst beskattningsår har reducerats i samband med iindring av taxeringen. Som intiikt
upptages egenavgifter. som restituerats. avkortats eller avskrivits, samt
belopp varmed schablonavdrag för visst beskattningsår i samband med
ändring av taxeringen medgivits utöver tidigare åtnjutet schablonavdrag.
Belopp som - efter beaktande i förekommande fall av tidigare medgivet
schablonavdrag - är avdragsgillt eller skattepliktigt enligt andra eller
tredje stycket hänföres till det beskattningsår under vilket slutlig eller
tillkommande skatt har päförts eller restitution, avkortning eller avskrivning har skett. Har schablonavdrag medgivits eller har tidigare medgivet
schablonavdrag ändrats. skall, såvida taxeringsåtgärden icke föranleder
omräkning av egenavgifterna för beskattningsåret i fråga, avdraget eller
intäkten hänföras till det beskattningsår under vilket beslutet angäende
taxeringsåtgärden har meddelats.
Har den skattskyldige antingen
brukat en eller flera jordbruksfastigheter eller bedrivit en eller flera
rörelser under det beskattningsår
som anges i tjärde stycket, skall i
nämna stycke avsett avdragsgillt cl-

Har den skattskyldige antingen
brukat en eller flera jordbruksfastighetcr eller bedrivit t:n eller flera
rörelser under det beskattningsår
som anges i tjiirde stycket. skall i
niimnda stycke avsett avdragsgillt

Prop. 1981/82: 10

76

Nurarandt' lydelse

Föreslagen lyddse

ler skattepliktigt belopp hänföras
till den förvärvskälla som ger störst
underlag för beräkning av schablonavdrag. Har den skattskyldige
under nämnda beskattningsår både
brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse. fastställes i första
hand det inkomstslag inom vilket
underlaget för avdrag är störst.
Inom detta inkomstslag hänföres
avdrag eller intäkt till den förviirvskälla som ger störst underlag. Har
den skattskyldige under beskattningsåret varken brukat jordbruksfastighct eller bedrivit rörelse.
medges avdraget såsom allmiint avdrag enligt 46 2 mom. medan intäkten upptages sftsom intäkt av
tillfällig förvärvsverksamhet.

dler skattepliktigt belopp hänföras
till den förvärvskälla som ger störst
underlag för beriikning av schablonavdrag. Har den skattskyldige
under nämnda beskattningsär både
brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse eller haj/ inkomst hiirriirande ji-ä11 ett eller håda ai· dessa
inkomsts/ag och sådan inkomst av
(jiinst som m·ses i punkt 8 av anl'isningarna till 33 §. fastställes i första
hand det inkomstslag inom vilket
underlaget för avdrag är störst.
Finnes inom detta inkomstslagf7aa
fiirriirrskiillor hänföres avdrag eller
intäkt till den förvärvskiilla som ger
störst underlag. Har den skattskyldige under beskattningsåret varken
brukat jordbruksfastighet eller bedrivit rörelse el/er lu~f/ stldan i11kom.1·t ar (jiin.\'f som nyss sagts
medges avdraget såsom allmänt avdrag enligt 46 2 mom. medan intäkten upptages såsom intäkt av
tillfällig förviirvsverksamhet.

*

*

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgift pä
den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. och tillämpas
första gängen i fråga om beskattningsftr för vilket taxering sker i första
instans år 198~.
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Sammanställning av remissyttranden över kulturskattekommittens betänkande (Ds B 1980: 15) Samordningen
av egenföretagares skatter och socialförsäkringsavgifter
1 Allmänna synpunkter på systemet med schablona\'drag för egenavgifter
Kulturskattekommiten har - i avbidan på statsmakternas ställningstagande till ett av pensionskommitten i Jcss betänkande Pensionsfrågor
m. rn. (SOU 1977: 46l framlagt förslag om enhetligare l)Ch mer lättilliimpade regler för beräkning av socialförs[ikringsavgifter - utgi\tt från att
systemet med scahblonavdrag för egenavgifter skall linnas kvar. Frågan
om avdragsreglernas konstruktion har dock tagits upp av några remissinstanser. Uinsstyrd1·C:'rtw i Stockholms och l\folmii/ws län anser sälunda att
det nuvarande systemet bör omprövas. Liinsstyre/SC:'n i Örehrc> liin. den
fackliga organisationen JUSEK Förh11ndetfiirj11rister ..rn111hiil/.1·1·ctare nch
ekonomer, samt Sveriges ad1·okatsan(fi111J iir också kritiska mot det nuvarande avdragssystemet.

Liinsstyrelsen i Stockholms liin: Den konstruktion schablonavdraget för
egenavgifter getts med en avstämningsrutin vid sidan av bokföringen medför betydande nackdelar frf\n administrativ synpunkt. Så snart en iindring
görs pii rörelse- eller jordbruksbilagan mt1ste också schablonavdraget iindras. Ofta iakttar den skattskyldige inte denna ändring när påföljande års
deklaration upprättas vilket leder till att denna deklaration kanske enbart
av det skälet måste korrigeras. Överhuvudtaget tar justeringar av schablonavdraget alldeles for mycket tid i anspråk i granskningsarbetct och
f. ö. också i samband med besvärshanteringen i andra instans. Det är
nödvändigt att lagstiftningen på den här punkten förenklas.
Länsstyrelsen vill i det sammanhanget rent allmänt framhålla att skattclagstiftningcn överhuvud måste förenklas om det skall finnas möjlighet att
inrikta granskningsarbetet och kontrollen pä väsentliga skatteundandraganden så som statsmakterna avsett med RS-rcformen. Lika viktigt iir det
att det undersöks vilka administrativa följder en tilltiinkt ny lagstiftning får.
De ändringsförslag kommitten nu lägger fram kan i och för sig inte
kritiseras. om man tar den nuvarande konstruktionen av scahablonavdraget som utgångspunkt. Det är rimligt att justera procentsatserna och beloppsgränscrna så att det preliminära avdraget sft nära som möjligt överensstämmer med det slutliga. Det kan också finnas skäl för att i avdragshänseende behandla kulturarbetarna på samma sätt som vanliga rörelseidkare. Någon förenkling av taxeringsarbctet innebär dock inte förslagen.
Tvärtom kommer det att innebära merarbete genom att en ny grupp tillåts
göra schablonavdrag och genom att det dessutom utvidgas till ytterligare
ett inkomstslag.
Länsstyrelsen anser att den nuvarande konstruktionen för schablom01vdrag bör frftngås. I stället bör det preliminära beloppet tas in i bokföringen
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och sälcdcs medges till avdrag som en reservering. hir icke bokföringspliktiga rörelseidkare och jordbrukare kan reservcringen behandlas på
deklarationsbilagorna R 1 respt:ktive J2 på samma s:itt som t. ex. skulder
för arhetsgivaravgifter avseende anställda och leverantörsskuldcr. Med en
sådan metod skulle man i granskningsarbetet inte behöva korrigaa avdraget i andra fall än då just det preliminära heloppet iir felräknat.
Det iir givet att exaktheten i nuvarande konstruktion skulle g{1 förlorad.
Detta skall dock vägas mot den betydande arbetsbesparing metoden skulle
innehiira. Enligt Hinsstyrelsens mening är det nödvändigt att i ett fall som
detta ge avkall pä millimetertänkandet och i stället se till enkelheten och
det utrymme för kontroll av väsentligare slag detta ger.
Sammanfottningsvis föresli\r Hinsstyrclsen att metoden för avdrag för
egenavgifter iindras. I stället för en sidoordnad hcräkningsrutin bör avdraget pfl samma sätt som andra rcserveringsposter tas in i bokföringen eller.
för icke bokföringspliktiga rörelseidkare och jordhrukan:. redovisas bland
skuldpl)Stcrna på dt:klarationshilagorna RI respektive J2.
Nilgon möjlighet att medge avdrag under inkomst av tjiinst ger inte
denna metod. Hu:· kulturarhetarna skall inordnas i systemet. i den män de
inte anses som rörelseidkare. far enligt län~styrel'iens mening lösas i kommittens fortsatta utredningsarbetc. där resultatet tycks kunna bli ett siirskilt anpassat inkomstslag.
Lii11ssryrclse11 i /'v1a/111t'ih11.1· län: Tilliimrningen av de nuvarande reglerna
har givit upphov till en stor arhctshclastning vid granskningen. Vai:ie
ändring av nettointiikten i förvärvskiillan medför en motsvarande iindring
av schablonavdraget. I de lokala taxeringsniimnderna anser granskarna att
just kontrollen och korrigeringen av schahlonavdraget är det arhetsmomcnt. som tar störst tid i anspråk, samtidigt som det uppfattas som en
inproduktiv del av arhetet d~i det inte för den materiella granskningen
framåt.
Såsom schablonadraget för egenavgifterna iir utformat iir det en hyhrid
mellan ett allmänt avdrag och en omkostnad i en förvärvskiilla. Schablonavdraget påverkar nettointäkten men man tar inte hänsyn till det i bokslutet utan först vid upprättandet av deklarationen. En företagare som har
anställda gör vid bokslutet en beräkning av skulderna för arbetsgivaravgifterna. Skulden bokförs som en driftskostnadsskuld och den påverkar rörelsens resultat. En avstämning av den beräknade och slutliga avgiften görs
automatisk i räkenskaperna. Rent principiellt skulle ett sådant system
kunna tillämpas i inkomstslagen jordhruksfastighet och rörelse för egenavgifterna. Man kan invända mot förslaget att det inte tar hänsyn till de
ändringar i avgiftens storlek. som uppstår då nettointäkten ändras vid
taxeringen. I sadana fall skulle möjligheten att begära ändring av bokslutet
stå den skattskyldige till buds. För inkomst av tjänst finge man tänka sig
den nuvarande metoden.
Om inget görs åt de regler. som för närvarande gäller i fråga om schablonavdragen för egenavgifter kommer ökningen av deras omfattning (inkomst av tjänst) att förorsaka ett merarbete. som sänker ambitionsnivån
för det egentliga kontrollarbetet. Schablonavdragen har redan påverkat
denna ambitionsnivå markant och länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka. att arhetsuppgiften med schablonavdraget inte fanns med vid bemanningsheräkningarna av RS-organisationen. Länsstyrelsen hemställer därför att det övervägs ändring i linje med vad som ovan skisserats. Alternativt kan dagens sysrem förbättras genom att vissa beloppsgränscr bestiims
för ändring av schablonavdraget i samband med ändring av deklarationen.
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Lii11.1·styrclsrn i Örehro /ii11 ifrågasätter om ett system uppbyggt på så
invecklade och sofistikerade metoder verkligen ger myndigheterna den
lättnad i skatteläggningsproblematikcn. som är en förutsättning för ett
rationellt skattesystem. I stället hordc målet vara en mera genomgripande
reform p[1 hela avgiftsområdet där ledstjärnan skall vara ett enhetligt
avgiftsundcrlag och en uttagsprocent som tar sikte på samtliga försäkringsavgifter. Arbetet med schablonavdrag kräver enligt länsstyrelsen redan nu
alltför stora resurser m:h reglerna kan i många fall inte tillämpas strikt i
brist på tid. Om de i betänkandet föreslagna ändringarna genomförs minskas ytterligare möjligheterna att hinna med taxeringsarbetet.
JUSEK. som i och för sig tillstyrker de föreslagna höjningarna av schablonavdragen, anser att systemet med schablonavdrag har vissa brister.
Förbundet anför:
Det ligger inbyggt i schabloniseringen att avvikelser från vad som är en
riktig avgift ofta uppst~ir och att dessa avvikelser i enskilda fall kan bli
betydande. Dessutom kommer de nu föreslagna schablonavdragen, liksom
de 1977 införda. sannolikt vara för låga efter några år. JUSEK föreslår
därför att egenavgifterna fastställs och inkomstskatten beräknas direkt i
taxeringen. Det bör med nuvarande datateknik vara enkelt att göra.

S1-eriges adrokatsan(fimd: Det är enligt samfundets uppfattning angeläget att reformarbetet avseende socialförsäkringsavgifter drivs vidare. Vad
avser sättet att bestämma avdrag vill samfundet ifrågasätta om det med
dagens datateknik finns skäl att behålla systemet med schablonavdrag.
Sedan avgiftsunderlaget fastställts för en avgiftsskyldig borde med datorns
hjälp avgifterna kunna beräknas exakt med beaktande av avdragsrättcn.
Genom ett sådant system kan betydande förenklingar uppnås i lagtext och i
den praktiska hanteringen. såväl för de skattskyldiga som för myndigheterna. Behovet av procentsatser för schablonavdrag inskränker sig därmed
till att procentsatserna blir ett hjälpmedel för de skattskyldiga att i förväg
beräkna sin slutliga skatt och bedöma det eventuella behovet av fyllnadsinbetalning. Inget nytt lagstiftningsarbete krävs heller när avgifterna ändras.

2 Procentsatser och inkomstgränser vid beräkning av schablonavdrag för egenavgifter
Nuvarande regler leder i allmänhet till att schablonavdragen i betydande
grad kommer att understiga de slutliga avgifterna. I syfte att uppnå så nära
överensstämmelse som möjligt mellan schablonavdraget för visst inkomstår och de på samma år belöpande egenavgifterna har kommitten föreslagit
att schablonavdrag skall medges med 17 r;;;. av den del av underlaget som
inte överstiger 20000 kr .. 24 t;{. av den del av underlaget som överstiger
20000 kr. men inte 160000 kr. och 18c,./· av den del av underlaget som
överstiger 160000 kr. Nuvarande procenttal är 10. 20 och 15 samt gränsbeloppen 10000 och 100000 kr. Höjningen av schablonavdraget och övriga
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föreslagna iindrade hestiimmelser föreslås bli tilliimpliga fr. o. m. beskattningsåret 1981.
De föreslagna procentsatserna har godtagits i princip eller liimnats utan
erinran av samtliga remissinstanser. Nilgra remissinstanser. ri/.:.1:fi'irsiik-

ri11i;nerket. rikss/.:attn·crket och Srcriges i11J11str(f'örh1111d, pekar dock på
den översyn av reglerna för socialförsäkringsavgifter som numera har lett
fram till förslagen i prop. 1980/81: 178.
Rik.1fijrsii/.:ri11i;.1·1·erket: För niirvarande förbereds inom regeringskansliet
en lagändring som planeras träda i kraft den I januari 1982. Ändringen
innebär bl. a. att avgiften till tilliiggspensioncringen liksom övriga egenavgifter i princip beräknas pil hela inkomsten och inte som f. n. på inkomster
överstigande ett men inte sju och ett halvt basbelopp. Antages en si\dan lag
innebär det. att behovet av olika procentsatser för olika inkomstintervall i
princip bortfaller och att nya regler för beräkning av schablonavdraget bör
utformas fr. o. m. inkomståret 1982.
Rikss/.:11tte1·1'rket: En översyn av beräkningsgrundcrna för socialförsäkringsavgifterna pägi\r inom regeringskansliet. Denna översyn kan leda till
att andra och enklare avgiftsregler om något eller nagra år blir aktuella.
S1·crige.1· i11d11strifi"irb1111d: Enligt vad vi erfarit viintas att riksdagen tar
ställning till ett förslag om genomförande av pension.;;kommittens intentioner om förenklade bertikningsgrunder för egenavgifta fr. o. m. inkomstarct 1982. Ett genomförande härav medför att de föreslagna justeringarna
av procentsatserna endast kommer att tilliimpas under inkomståret 1981.
Mot en sildan bakgrund kan man i och för sig ifrågasätta om förslaget i
denna del bör genomföras. Med hänsyn till att - såsom framgår av tabellen
på sidan 27 i hetänkandet - i det enskilda fallet de nuvarande procentsatserna leder till avsevärda eftersläpningseffekter tillstyrker vi emellertid
förslaget i denna del. Ej heller mot övriga föreslagna iindringar har vi nägot
att erinra.
Lanthrukarnas skattedelegation framh<l.ller att det är angeläget att snarast möjligt rätta till nuvarande miss1iirnning mellan schablonavdrag och
faktiska egenavgifter och att f'rfagan har stor betydelse vid nyetablering och
avveckling av företag. Delegationen kan inte godta att frågan förhalas i
avvaktan på en reform av socialförsiikringsavgifterna.

3

Schablonavdrag i inkomstslaget tjänst

Enligt nuvarande bcstiimmelser får schablonavdrag göras endast frän
inkomst av här i riket bedriven rörelse eller h;ir i riket hed riven jordbruksfastighet. Egenavgifter kan emellertid tas ut ocks{1 för andra inkomster.
T. ex. synes inkomst av royalty ·i soeialförsiikringshänseende generellt
behandlas som inkomst av annat förvärvsarbete (rörelse) och föranleder
därför avgiftsplikt. Sådan inkomst kan i skattehiinseende bedömas som
inkomst av tjiinst. Vidare föreligger avgiftsplikt om en skattskyldig från
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olika uppdragsgivare fått arvoden som från varje uppdragsgivare understiger 500 kr. för år men sammanlagt överstiger detta belopp. Är verksamheten inte yrkesmässigt bedriven betraktas den inte som rörelse i skattehänseende och schablonavdrag får därför inte göras. Enligt kommittens
förslag skall schablonavdrag fä göras även vid inkomst av tjänst.
Remissinstanserna ansluter sig allmänt till kommittens uppfattning att
rättviseskäl talar för att schablonavdrag medges också i inkomstslaget
tjänst. Med hänsyn särskilt till befarade administrativa problem ifrågasätts
dock förslaget av rik.\fiirsiikringn·erket och riksskatte1·erket.
Rik\fi'>rsiikringsl'erket: Riksförsäkringsverket anser att rätten att göra
schablonavdrag i princip bör överensstämma med skyldigheten att erlägga
egenavgifter. Enligt verkets mening är det dock tveksamt om rätten att
göra schablonavdrag bör utvidgas till inkomstkällan tjänst. bl. a. med hänsyn till att detta, som tidigare nämnts. kan påverka förmånssidan.
Riksförsäkringsverket vill vidare framhålla att det inte bara är inkomst
av royalty och inkomst av vissa uppdrag som grundar skyldighet att
erlägga egcnavgift utan att motsvarande rätt att göra schablonavdrag föreligger. Bland övriga inkomstslag kan t. ex. nämnas inkomst av utlandsrörelsc och inkomst av annan fastighet i vissa fall. Det kan också vara fråga
om lön till en anställd. Verket vill särskilt framhålla att en ersättning till en
anställd från en arbetsgivare understigande 500 kronor medför skyldighet
att erlägga sådana egenavgifter som grundas på att den försäkrade haft
inkomst av annat förviirvsarbete enligt 11 kap. 3 AFL. Bl. a. för kulturarbetare är det inte ovanligt med sådana inkomstposter. Förslaget innebiir
således att om en inkomst understiger 500 kronor får schablonavdrag göras
om inkomsten härrör från ett uppdrag men diiremot inte om den hiirrör från
arbete som anställd. Berörda skattskyldiga torde ha svårt att inse det
motiverade i den skilda behandlingen. Förslaget innebiir också att de
administrativa svårigheter som den olika regleringen av arbete som anställd respektive uppdragstagarc innebär kommer att öka. eftersom skillnaden nu också måste beaktas vid taxeringen. Begreppen arbetstagare och
uppdragsiagare har inte samma innebörd inom socialförsäkringslagstiftningen som inom skattclagstiftningen. Taxeringsmyndighcterna saknar erfarenhet av vad som gäller i socialförsäkringssammanhang. Det finns därför risk för att ifrågavarande inkomster kommer att bedömas olika vid
beräkningen av schablonavdrag och vid beräkningen av egenavgifter, vilket medför inte bara administrativa problem utan också svårigheter för den
enskilde.
Riksförsiikringsvt:rket ifrågasätter om inte andra lösningar pfi här aktuella problem bör övervägas. Som kulturskattekommittcn anför kan man
genom lagstiftning uppnf1 att inkomst av royalty behandlas lika inom
skatte- och socialförsäkringslagstiftning. Beträffande ifrågavarande inkomster under 500 kronor kan nämnas att verket i andra sammanhang
förordat att avgift inte skall tas ut. Mot bakgrund av det anförda anser
verket att friigan om en utvidgning av rätten till schablonavdrag bör övervägas ytterligare.
Beträffande det föreliggande förslaget att införa schablonavdrag vid
inkomst av royalty och vissa uppdrag vill riksförsiikringsverket vidare
påpeka följandc. Enligt förslaget skall schablonavdraget dras av som kostnad i förviirvskiillan tjänst. vilket innebär att det redovisas under punkt

*
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VII. 6b i den allmänna självdeklarationen. Vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst utgår det nuvarande datorsystemet från att kostnaderna under denna punkt proportioneras mellan tjänsteinkomsterna I. och
2. Då schablonavdraget givetvis skall hänföras till tjänst 2. innebär detta
att de maskinella förslagen till fördelning alltid kommer att bli felaktiga och
således att granskningspersonalen inte har möjlighet att utnyttja avsett
datorstöd. Om kulturskattekommittens förslag leder till lagstiftning. bör
därför deklarationsblanketterna ändras på sådant sätt att schablonavdraget
redovisas separat.
Riksskattn·erket: Systemet med schablonavdrag har utsatts för kritik
bl. a. från taxeringsfunktioniirer. Det anses krångligt och för med sig mycket korrigeringsarbete. En stor del av taxeringstiden går åt för att göra
k01Tigcringar.
Mol bakgrund härav kan en utbyggnad av schablonavdraget till inkomstslaget tjänst ifrf1gasätlas ur taxeringsteknisk synpunkt. Det framgår
inte av betänkandet hur många skattskyldiga som berörs av den tilltänkta
utbyggnaden av schablonavdraget. I avsaknad av sådana uppgifter saknas
underlag för att bedöma hur merarbetet totalt sett kommer att drabba
taxeringsnämnderna.
U ndcr de senaste åren har caxeringsnämnderna varit hårt pressade tidsmässigt och arbetsmässigt av de nyheter som införts i taxeringsarbetet.
RSV erinrar diirför om vikten av att noga överväga de konsekvenser
förslaget kan rn för taxcringsarbetet om del genomförs.
Förslaget förutsätter att en särskild underbilaga används för schablonavdragsberäkningcn. RSV befarar dock att innehållet i den allmänna självdeklarationen och i kontrolluppgiften även kan komma att beröras. Tryckningen av självdeklarationen och kontrolluppgiften måste påbörjas redan i
augusti/september månad [iret före taxeringsfiret. Upplagorna är nämligen
betydande. lnnan dess skall blankettförslagen rcmissbehamllas. Vid en
eventuell lagstiftning miiste ikraftträdandet komma mycket snabbt. Det
kan nämnas att arbetsgivarna vid senaste ändringen av kontrolluppgiften
krävde all få kiinnedom om förestilende ändringar minst sex månader före
beskattningsi'tn:ts ingång för att hinna göra om sina dataprogram.

Lokala skattemyndigheten i Stock/111/111s fiigderi pekar på att kommitten
inte har föreslagit ändring av beloppsgriinsen på 500 kr. under vilken
belopp inte skall redovisas pii arbetsgivaruppgift. Detta innebär ätt likstiillighctsavtal inte heller i fortsättningen kan slutas för inkomst under denna
gräns. Aven om det i avvaktan
genomförandet av pensionskommirtens
förslag enligt lokala skattemyndigheten saknas anledning till ändring
nämnda avseende vill myndigheten redovisa följande synpunkter:

pa

Därest tillfälligt uppdrag lör mottagaren är att betrakta som inkomst av
tjänst skall kontrolluppgift liimnas till inkomsttaxeringen under förutsättning att uppburen inkomst överstiger 100 kr. S~1dan ersättliing skall också
anges pil uppbördsdcklaration enligt uppbördslagen.
För att undvika tröskeleffekter av det slag som anges på sid 36 f i
betänkandet borde ocks{1 inkomster mellan 100 och 500 kr. kunna räknas
som pensionsgrundande som inkomst av ansliillning och avgiftsdebiteringen anpassas hiirtill. Det bör vidare utredas om inte samma förfarande
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också skall kunna tillämpas för den som i övrigt utför uppdrag för annans
räkning men som i övrigt anses bedriva yrkesmässig verksamhet. Till
denna grupp kan hiinföras hl. a. arkitekter. konsulter. lokalvårdare m. Il.
som normalt har låg omkostnadsdel och som helt eller i viss utsträckning
utför arhetet i uppdragsgivarens lokaler. Sistnämnda gruppers inkomster.
till den del de understiger 500 kr., kan nämligen mer hänföras till bisyssla
än yrkesmässig verksamhet.
I det fall LSMS' förslag inte kan genomföras bör hänvisningen till 3 kap.
2 § lagen om allmän försäkring som grund för schablonavdrag utbytas mot
11 kap. 3 ~. 1 annat fall kommer t. ex. flertalet musiker och tidningsmedarbetare som erhåller ersättning/arvoden under 500 kr. att fråntagas rätten
till schablonavdrag. Deras och med dem likställdas avgifter till tilliiggspension, folkpensionering och dclpcnsion uppgår nämligen till c:a två
tredjedelar av full avgift medan arbets-/uppdragsgivaren svarar för resterande avgifter.
När det gäller samordningen mellan inkomster och avgifter unser Lamhmkarna.1· skattedelegation att mera långtgående åtgiirder behöver vidtas
än vad kommitten föreslagit. Delegationen efterlyser en ordning som innebär att inkomst!axeringen blir avgörande för avgiftsdehiteringen. Delegationen anför:
Som läget nu är kan taxeringsnämnden ha en uppfattning och lokala
skattemyndigheten en annan uppfattning vid avgiftsdehiteringcn. Som exempel härpå kan nämnas författarroyalty, där inkomsten rcgelm<issigt betraktas som rörelseinkomst vid avgiftsdehiteringen men i vissa fall hedömrs som inkomst av tjänst vid inkomsttaxeringen. Om bedömningen
vore enhetlig skulle egenavgifter inte utg:\ vid bcriikning av inkomst av
tjiinsl i dessa fall. Vad gäller de fall d:i uppdragstagare erh;illit nera crsiittningshclopp, som vart och ett understiger 500 kr men som sammanlagt
överstiger dl::'nna summa. har delegationen i tidigare remissutlåtande uttalat. att man bör kunna avstå ifri"in all la ut egenavgifter dä inkomsten skall
redovisas som inkomst av tjänst. Man skulle härigenom undvika problemen med egenavgifter vid beräkning av inkomst av tjänst.
Delegationen vill ocksä i sammanhanget ta upp en speciell fråga rörande
jordbruksfastighet som kräver en lösning. Som förutsättning för uttag av
egenavgifter. bortsett från sjukförsiikringsavgifien. giillcr att vederbörande
är brukare av jordbruksfastighet. Begreppet brukare har <iv forsäkringsöverdomstolcn tolkats sii att nyckfulla effektc:r uppkommit framförallt i
fräga om skogsinkomst. Hiir har formen för försäljning av skog fatt en
avgörande betydelse. Om .;;kogsfi.irsäljningcn skett som avverkningsrätt
eller som ett nettoredovisat avverkningsuppdrag har detta inte mcdförr att
skogsiigaren betrakrats som brukare om denne inte på annat sätt varit aktiv
på fastigheten. Har däremot försiiljningen skett i form av leveransvirke har
detta bedömts som hrukirnde även om skogslikviden bara uppgatt till några
hundra kronor. Detta har bl. a. medfört att skogsiigare i vissa fall av
avgiftsskäl avstått från alt ta hand om skog och sälja den. En försäijning av
en mindre post leveransvirke har kunnat utlösa avgifter på mycket betydamle rotpostlikvider.
Enligt delegationens uppfattning hör inkomsttaxeringen vara styrande
för avgiftsdebitcringen heträffondc jordbruksfastigheter. Så länge hegrep-
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pen A- och Il-inkomst finns kvar är det naturligt att lägga dessa till grund
för avgiftsdebiteringen. Man b.Jr följaktligen ta ut avgifter när frfaga är om
A-inkomst men ej då det handlar om B-inkomst.

4

Fördelning av schablonavdrag på flera fönärvskällor

Enligt nuvarande regler görs schablonavdrag i varje förvärvskälla för sig
med hänsyn enbart till den förvärvskiillans nettointäkt (underskoll i en
förvärvskälla kvittas dock mot överskott i en annan förviirvskiilla inom
samma inkomstslag). Egenavgifterna beriiknas diiremot på den sammanlagda nettointäkten av annat förvärvsarbete än anställning. Med hänsyn till
basbelopps- och maximeringsavdragen vid beräkning av ATP-avgiften iir
det enligt kommitten naturligt att den. som har nettointäkt av två eller flera
förvärvskällor inom vilka schabkrnavdrag får göras. beräknar schablonavdraget på de sammanlagda avdragsunderlagen och fördelar avdraget proportionellt mellan de olika schablonavdragsberättigade förvärvskällorna.
Kommitten föreslår en regel med detta innehåll.
Rik.1J("irsiikri11g.1·1·er/..c1 tillstyrker uttryckligen kornmittens förslag i detta
avseende. Lii11sS1vre/.1·e11 i Öre/1ro li111 delar ocksf1 kommittem uppfattning
men föreslår dessutom att den int~ikt eller det avdrag som uppkommer vid
avstämningen piiröljande taxeringsiir också proportioneras pf1 de olika
förviirvskiillorna. Uinsstyrelsen anför vidare:
En praktisk fråga instiiller sig i de fall skattskyidig h<1r förviirvskällor i
skilda kommuner. Dt1 m[1slc underrättelse om fördelning av schablonavdrag/avstämning mellan inbo- och utbllkommun ske vid ändring av den
skattskyldiges uppgifter utan att förvärvskiil!an som siidan iir förerni'll för
någon materiell taxeringsändring. Detsamma blir förhi'dlandet om länsriilten till följd av ändring av taxeringen i.indrar schablonavdraget. Hi.ir blir
dock förfarandet omständligare och därmed dyrbarare da liinsriitten i del
län taxeringen sker till kommunal inkomstsbil miisle underriittas och
beslut fattas om ändrat schablonavdrag - trots att n:'tgon materiell ändring
av taxeringen inte skett.

Lokala s/.:.a11rn1_\'/llliglie1t>11 i S1ocklwlm.1'fi'iglh·ri är kritisk mot förslaget.
Myndigheten anför:
LSMS ~ir väl medveten om vikten av en så liingt möjligt riktig inkomstredovisning under olika inkomstslag och mellan olika berörda kommuner.
Om endast detta emellertid iir kommittens skäl för den schablonmässiga
fördelningen mellan olika förviirvskällor synes motivet väl svagt. Schablonfordelning medför ju i sig att exaktheten försvinner. Dessutom torde
antalet förekommande fall vara sä litet att fördelningen - om den inre kan
ske A DB-miissigt - orsakar onödigt merarbete. PJpekas kan att del av RSutredningen framlagda förslaget innebiir all dekiarationsgranskningen i
större utsträckning skall inriktas på att upptäcka fall av väsentligt skatteundandragande och att undvika bagatelländringar.
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Av L!enna anledning föreslilr LSMS att schahlon:ivdraget vi~serligen
beräknas p:1 summan av samtliga berörda förviirvskiillor men att det sedan
hiinförs till endast en förviirvskiilla. förslagsvis den med högsta inkomsten.
Om i denna bilde A- och H-inkomst förekommer bör avdraget i fbrsta hand
göras fr~111 A-inkomsten. A-inkomst drabbas niimligcn normalt h<irdarc av
egenavgift iin B-inkomst.

5

Övriga frågor

Enligt kommitten hör underlaget för schablonavdraget avrundas till helt
hundratal kronor. Eftersom de föreslagna nya prm:entsatserna i regel leder
till ell n<igot for lågt avdrag föresl{tr kommitten alt avrundningen sker
uppilt. Förslaget har kommenterats endast av lokala s/...atre111y11dighete11 i

Stockholms fiigJNi. som anför:
Vid beriikning a\· avgifter m. m. inom socialförsiikringsområdt:t sker
avrundning normalt nedftt till närmaste hundratal kronor. Enligt LSMS'
uppfattning bör denna regel giilla ocks<'1 för underlaget för schablonavdraget. Effekten på schablonavdraget jämfört med avrundning uppåt. som
kommitten föreslår. kan i sammanhanget anses så liten att undantag från
den normala regeln inte ter sig försvarbar.

Lokala skattemyndighett'll i Swckholm.1·.fi'igderi tar rn:kså upr fri'tgan om
urpgiftsskyldighet då likställighetsavtal har slutits. Myndigheten anför:
Kontrollsystemen för skatter och avgifter bygger normalt pä att utgift för
en näringsidkare skall svara mot inkomst för en annan. Detta gäller också i
fnlga om kommunikationen mellan arbetsgivaravgift och egenavgifter. Om
uprdragsgivare och uppdragstagare sluter sk liksrällighetsavtal skall detta
137 § 2 mom taxeringslagen) framgå av kontrolluppgift lämnad enligt 37 ~ I
mom första. andra och sjunde punkten.
Motsvarande uppgiftsskyldighet saknas emellertid vid likställighets<tvtal
när uppdragstagarcn iir rörelseidkare. Niir uprdragstagare anger att viss
del av rörelseinkomsten är att hänföra till likställighetsavtal kontrolleras
inte att uppdragsgivaren uppUtgit motsvarande belopp pii arbetsgivaruprgift.
Vissa uppdragsgivare liimnar ocksft frivilligt kontrolluprgift för utbetalning till rörelseidkare - varvid i hrist pii annat ovan angivet kontrolluppgiftsformuliir används - vilket kan skapa förvirring vid beräkningen av
pensionsgrundande inkomst.
LSMS föresl[ir därför all en aviseringsrutin utfärdas mellan uppdragstagarc och uppdragsgivare för kontroll av att överenskommelsen ocksil
godtagits av urpdragsgivaren. att kontrolluppgiftsformulär utformas avsett
för frivilligt uppgiftsliimnande av uprdragsinkomsten giillandc rörelseidkare samt att den blankett 1ill deklarationsbilaga. varom talas i bt:tiinkandct (sid 41 ). kompletteras med en uprsti'illning över inhlll1ster avseende
likstiillighctsavtal. Taxeringsnämnderna~ arbete skulle härigenom förenklas.
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Med hiinvisning till en dom av n:geringsriitten m.A 1980 l: 45 l tar riksskatt,,1·erke1 upp frägan om högre instans skal! göra ny beräkning av
schablonavdrag i anledning av att den lindrar beräkningen av inkomsten.
Verket anför:

*

Av anvisningarna till 41 b tredje si. kommunal skattelagen framgår att
avdrag skall medges för bl. a. belopp som mcdgivl.'l schablonavdrag för ett
visst beskattningsår har reducerats med i samband med ändring av taxeringen. Som int~ikt tas upp bl. a. belopp som schablonavdrag för ett visst
bcskattningstir i samband med ändring av taxeringen medgivits med utöver
tidigare fttnjutet schablonavdrag.
Regeringsrätten fastslår i rubricerad dom bl. a. följande. Om taxeringen
av intiikt av jordbruksfastighet eller rörelse ändras i högre instans efter det
att egenavgifterna för perioden i friiga debiterats. skall schablonavdraget
med hänsyn till dess syfte inte omräknas utan kvarstå som en avrtikningspost med oföriindrat belopp.
En översyn av bestämmelscrna i kommunalskattclagen bör göras för att
bättre klarlägga om schablonavdraget skall ändras cllcr inte vid iindringar
av taxeringen som ptivcrkar umlcrlaget.

S1·crige.1· wfroka1.1·a111f1111d anför betriiffande egenförctagares rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremier:
De av kommitten föreslagna ändringarna synes iivcn i näg:on m{m kunna
bidra till att öka neutraliteten i heskattningshänseende mellan verksamheter som drivs i olika förctagsförmer. I detta hänseende framför samfundet åter - som skett i !lera tidigare remissyttranden till budgetdepartementet - sin hemställan om likabehandiing mellan arbetsgivares uch egenföretagares avdragsrätt för pcnsioneringskostnad. Inga sakliga skiil har påvisats föreligga för att egenföretagarna skall behöva förhli skyldiga att betala
högn: socialförsäkringsavgifter iin arbetsgiv<1rna pil grund av att pensionsförsäkringsprcmier för egenföretagarna enligt gällande regler skall dras av
som allmiinl avdrag. Olägcnhetern<1 härav har bl. a. påvisats av utrcdningen om beskattning av tjänstepensioner i delbetiinkandet "A vdragsrföl rör
utländska pensionsförsäkringsprcmier m. m. t Ds B 1978: 13 l sid 48- .'i6J.
Genom att ett stort antal aktiebolag förutses bli avvecklade vid utgfö1gen
av 1981 är det nu mycket angeläget att snarast komma till rätta med denna
oförsvarliga skillnad mellan olika fi.iretagsformer.

Prop. 1981/82: 10

87

Hilaga 4
De remillerade
förslagen

Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattclagen ( 1928: 370) 1
dels att 41 b och anvisningarna till paragrafen skall upphöra att gälla.
deis att 28 I mom .. 35 I mom .. 41 d
46 ~ 2 mom .. 53 ~ I mom ..
punkt 15 av anvisningarna till 21 ~- punkterna 2 och 2 a av anvisningarna
till 22
punkt 10 av anvisningarna till 28
punkterna 9 och 9 a av
anvisningarna till 29 ~-anvisningarna till 52 *samt punkt 3 av anvisningarna till 53 *skall ha nedan angivna lydelse.

*
*

*·

*

*·

*·

Nul"arande lydelse

Fiireslagen lydelse
28

*

I 1110111.~ Till intäkt av rörelse hänföres allt vad som av här

riket
bedriven rörelse kommit rörelseidkaren tillgodo, s[tsorn:
vad som i rörelsen influtit i penningar eller varor:
värdet av i rörelsen tillverkade eller saluhållna varor eller produkter.
som förbrukats för rörelseidkarens. hans familjs eller övriga huhil!lsmedlemrnars riikning eller för avlöning åt arbetspersonal. som icke tillhört
rörelseidkarens hushåll. så ock av annan förmän. som i rörelsen kommit
honom tillgodo.
Räntor samt utdelningar tt aktier, banklotter och andelar i ekonomiska
föreningar räknas såsom intäkt av rörelse. såvitt de influtit frän kapital.
som tillhört rörelsen.
t."rsiitt11i11g i.fimn m· royalty eller
Royalty och periodiskt utgående
periodiskt utgående avgift för utavgift för utnyttjande av patent.
nyttjande av matcridla eller immamönster eller dylikt iir att anse såteriella ril/gä11gar iir att anse såsom
som intäkt av rörelse. såvitt icke
intäkt av rörelse. siivitt inte royalroyaltyn eller avgiften är av beskaftyn eller avgiften är av beskaffenhet
fenhet att böra hänföras till intäkt
att böra hänföras till intäkt av fasav jordbrnb:fi1stighet eller av antighet eller av tjänst.
mm .fi1stighet.
Er~ättning, som idkare av rörelse uppburit för upplåtelse av driften till
annan. riiknas likaledes som intäkt av rörelse.
Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad. som arbetsgivare uppburit
från pensions- och personalstiftelse. riiknas som intäkt av rörelse, om
avdrag för avsättning till stiftelsen medgivits vid beräkning av nettointäkt
av rörelse.
Vederlag. som arbetsgivare erhållit för att han övertagit ansvaret för
pensionsutfästelsc i samband med övertagande av rörelse. riiknas som
intäkt av rörelsen.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen ( 1967: 531) 0111 !ryggande av pensionsutfastelse m. m. pcnsionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner i
1

Senaste lvdelse av
41b§1976:460

2

Senaste lydelse: 1976: 1099.

anvisningarna till 41 b

*1981: 40.
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sin balansräkning. skall han enligt 30 ~ 2 1Til1m. '.axc.:ringslagen ( 19.56: 623 I.
under den särskilda undc.:rrubriken Avdragsgilla pensionsiitagandc.:n. redovisa vad som avser sådana pensionsiitaganden för vilkas tryggande avdragsrält föreligger enligt punk! 2 d jiimf"ört med punkt 2 e av anvisningarna till 29 ~ denna lag. Ar vad som sfilunda skall redovisas mindre iin
motsvarande belopp vid utgiingen av föregil.ende beskattningsår. räknas
skillnaden som intäkt av rördse. Finns disponibla pensionsmedel vid utgilngen av beskattningsåret. får nyssniimnda intiikt dock beriiknas liigst till
summan av avdragsgill avsättning under tiret till pensionsstiftelse och
avdragsgill avgift under ilrct för pensionsförsiikring - varvid dock be<1ktas
endast avsättning eller avgift avseende pcnsionsMaganden som redovisas
under siirskild underrubrik - sam! en tiondel av disponibla pc.:nsionsmedel
vid utgången av närmast föregftende beskattningsiir. Räknas disponibla
pcnsionsmedd som int:ikt enligt närmast föreg<lende punkt. skall senare
minskningar av vad som redovisas under särskild underrubrik motsvarande vad som sålunda tagits till beskattning il:ke räknas som intäkt.
Upphör arbetsgivare med sin rörelse, räknas disponibla pensionsmedel
som intiikt av rörelse del beskattningsår di! rörelsen upphörde. G[tr arbetsgivare i likvidation eller skirtas dödsbo efter arbetsgivare. riiknas disponibla pensionsmedel som intäkt för det beskattningsär då beslut om likvidation fattades eller skiftet iigde rum. För fusion som avses i 3 mom. gäller
vad som föreskrives där lKh i 4 mom.
Med disponibla pensionsmedel avses vad som redovisas för beskattningsårets ingång under siirskild underrubrik jämte förmögenheten i pensionsstiflelse. som tryggar de pensionsfttaganden som redovisas under
särskild underrubrik. vid beskattningsårets utgång minskat med arbetsgivarens pcnsionsn.:serv vid beskattningsårets utgång för sådant pensionsåtagande i den mi\n det ej iir trygg<1t genom pensionsförsäkring jämte vid
sistniimnda tidpunkt kvarst[lende medel i stiftelsen för vilka avdrag vid
avsiittningen icke iitnjutits. Stiftelsens förmögenhet skall hiirvid beräknas
enligt de grunder som gäller vid beräkning av stiftelses förmögenher enligt
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenh·.!tsskatt. Disponibla pensionsmedel
skall lfock icke upptagas till högre belopp iin som motsvarar vad som
redovisas for beskattningsårets ingiing under särskild underrubrik.

35 §
I mo m.-' Till intäkt av tillfällig
förvärvsverksamhet hä1iföres intäkt. som skattskyldig haft av annan förvärvskälla än förut nämnts
och ~om ej heller hä1:/lutit av kapital.
Till imiikt a1· til((iillig ji)1Tiin•svaksamhet räknas iii·en lotlt!rivinst. som icke är frikallad frän beskattning enligt 19 §.
Belopp. varmed sc/whlonavdrag
Fir cgnw1·gijter ii1·erstigit påfiirda
avg(fter. samt restituerade, avkor-' Senaste lyJelse 1976: 460.

I mo m. Till intäkt av tillfällig
förvärvsverksamhet hiinfi)rs
I J intäkt som skattskyldig haft
av annan förvärvskälla än förut har
nämnts och som in1e heller utgör
intäkt av kapital.
2 i sädan lotterivinst som inte är
frikallad från beskattning· enligt

19

*·

3) restituerade. avkortade eller

avskrivna egenavgifter enligt lagen
(1981:000) vm socialargifter, som
inte utgiir intiikt m· jordhmk1:fas-
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tade eller avskrivna egenavgifter
skall, i den on~(attning sam anges i
anvis11i11garna till 41 b .~. upptagas
som intiikt m· til{/'iillig.fi'irl'än·n·erk.rnmhet.
Till intiikt a1· tillfällig förviirvs1·erksa111het räknas 1·idare i den omfattning som angives i 2-4 mom.
vinst genom icke yrkesmässig
avyttring (rea I isat i o n svins t ).

ti[?het eller rörelse. i den mån a\'drag har medgetts j()r al'gijterna,
och
4! vinst - i den omfattning som
anges i 2-4 mom. - genom icke
yrkesmässig avyttring (rea I isat i o n svins t ).

41 d §4
Vid beräkning av inkomst av
jordbruksfastighet
och
rörelse
medges avdrag för belopp som i räkenskaperna har avsatts till resultatutjiimningsfond. Avdraget fär
uppg5 till högst tjugo procent av
summan av de belopp som den
skattskyldige under beskattningsåret har erlagt som lön till arbetstagare hos honom i förvärvskällan
(lönekostnad). I fräga om skattskyldig. som är fysisk person. får avdraget uppgä 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 för den inkomstbaserade fondavsättningen och - i förekommande fall - före avdrag för
avsättning till allmän investeringsreserv enligt lagen ( 1979: 610) om
allmän investeringsreserv och före
uppskov enligt lagen (1979:611) om
upphovsmannkonto
samt
före
schahlonm·drag för egenavgifter.

Vid beriikning av inkomst av
jordbruksfastighet
och
rörelse
medges avdrag för belopp som i räkenskaperna har avsatts till resultatu~jämningsfond. Avdraget får
uppgå till högst tjugo procent av
summan av de belopp som den
skattskyldige under beskattningsåret har erlagt som lön till arbetstagare hos honom i förvärvskällan
(lönekostnad). I fråga om skattskyldig, som är fysisk person. får avdraget uppgå 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 för den inkomstbaserade fondavsättningen och före i förekommande fall - avdrag för
avsättning till allmän investeringsreserv enligt lagen ( 1979: 610) om
allmän investeringsreserv. uppskov
enligt lagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt al'llrag .fåi·
aFsiittning för egenavgifter enligt
lagen ( 1981 :000) om socia/{/\·gifter.

Avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond medges inte i fråga om
förvärvskälla vari ingår lager av värdepapcr, fastigheter eller liknande
tillgångar.
Med lön avses sådana ersättningar i penningar som anges i /9 kap.
andra stvcket lagen (1962:38/J
om allmän .fi'jrsiikring. Hänsyn
skall dock inte tas till lön till arbets-

I*

4

Senaste lydelse 1979: 612.

Med lön avses sädana ersättningar i pengar som anges i 2 kap. 3
lagen U98/ :000) om social{/\·g{f'rer.
Hänsyn skall dock inte tas till lön
till arbetstagare för vilken avgifts-

*
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tagare för vilken avgiftsskyldighet
enligtj]iirde stycket första meningen nämnda paragrqf' inte föreligger
och inte heller till ersättning till arbetstagare. som varit bosatt utomlands och utfört arbete utom riket.
såvida ersättningen avsett arbete
som utförts för annans räkning utan
att anställning förelegat (jfr 19 kap.
J § j]ärde stycket andra meningen
nämnda lag).

skyldighet enligt 2 kap . ../ första
stycket l nämnda lag inte föreligger
och inte heller till ersättning till arbetstagare. som varit bosatt utomlands och utfört arbete utom riket.
såvida ersättningen avsett arbete
som utförts för annans räkning utan
att anstiillning förelegat (jfr 2 kap.
5 andra stycket andra meningen
nämnda lag).

*

*

I fråga om handelsbol<ig och dödsbo. som i beskattningshänst~ende behandlas som handelsbolag. heräknas avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond for bolaget respektive dödsboet. Ägs andel i handelsbolag
eller i dödsbo. som i beskattningshänseende behandlas som handelsbolag,
av annan än hiir i riket bosatt fysisk person. får avdrag för avsättning inte
beräknas på grundval av bolagets eller dödsboets inkomster.
Avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.
Av punkt 2 tionde och elfte styckena av anvisningarna till 41 § framgår
att avsättning till resultatutjämningsfond kan medföra att rätten till lagernedskrivning begränsas.
46§
5

2 mom. I hernortskommunen får skattskyldig, som varit bosatt här i
riket under hela beskattningsåret. dessutom göra avdrag:
l) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning,
som inte får dras av från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna:

2) för påförda egenavgifter i den
v111fii1111i11!{ som anges i a111'isni11garna till 41 b §:

2) för påförda egenavgifter enligt
lage11 ( 1981 :000! 0111 socialal'g(fier
som inte ji1r dras m·från inkomsten
111· särskild fiirviin·skii/la:

J) för premier och andra avgifter. som skattskyldig erlagt för förs~ikring
ar av följande sliig. vilka ägs av honom själv eller. i förekommande fall,
hans make eller hans omyndiga barn. nämligen kapitalförsäkring. till den
del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 22
eller punkt 9 av anvisningarna till 29 *·arbetslöshetsförsäkring. om avdrag
ej medges enligt nyssnämnda lagrum eller punkt 6 av anvisningarna till
33 §. samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen
avgift till sjukkassa för begravningshjälp. som ej avses i 33 och som ej
utgör sjukförsäkring enligt 2-4 kap. lagen (1962: 381) om allmän försäkring:
4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogat
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsåret har betalat för eller
tillgodoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill dess barm:t fyllt J 8 år eller intill dess det fyllt 21 år om det genomgår grundskola.

s

*

'Senaste lydelse 1980: 71.
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gymnasieskola eller därmed jämförlig grunduthildning, dock högst med
3 000 kronor för vai:je barn;
6) för avgift so~ den skattskyldige har betalat under beskattningsåret
för annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som iigs av
arbetsgivare. om försäkringen ägs av den skattskyldige.
Har skattskyldig under heskattningsåret varit skyldig att betala sjömansskatt, medges avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäkring och underhållsbidrag, som anges i första stycket 4J och 6). endast i
den mån hänsyn inte tagits till understödet. avgiften eller underhållsbidraget vid beräkningen av sjömansskatt.
Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av beskattningsåret. medges avdrag som nu sagts bara i den m[ln det belöper på
nämnda tid.
Avdrag för premier och andra avgifter som avses i första stycket 3J
medges inte med högre belopp än 250 kronor. Har skattskyldig under
beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med andra maken, medges
dock sadant avdrag för dem båda gemensamt med högst 500 kronor.
Avdrng. som nu sagts, med högst 500 kronor medges vidare om skattskyldig under beskattningsåret varit ogift - varmed jiimställs iinka. änkling
eller frånskild - och haft hemmavarande barn under I 8 år .
.Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) får inte överstiga dt:n
skattskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast
dessförinnan och beräknas med hänsyn till storleken av sådan inkomst. I
fråga om sådan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller
rörelse eller som hänför sig till anstiillning. om den skattskyldige helt
saknar pensionsrätt i anstiillning och inte är anställd i aktiebolag e!kr
ekonomisk förening vari han har sädant bestämmande inflytande som
avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 29 ~- får avdraget
uppgil till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den del den inte
överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen I 1962: 381) om
allmän försäkring bt:stämts för januari månad året närmast före taxeringsåret samt högst 25 procent av den del av inkomsten som överstiger tjugo
men inte trettio gånger nämnda hasbelopp. I fråga om övrig A-inkomst fär
avdraget uppgå till högst JO procent av inkomsten till den del den tillsammans med A-inkornst t:nligt föregående mening inte överstiger tjugo gfmger
nämnda basbelopp. I ställd för vad som angivits i andra och tredje meningarna av detta stycke får avdraget beräknas till högst ett belopp motsvarande angivet basbelopp jämte 30 procent av inkomst som hiinför sig till
jordbruksfastighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst motsvarande tre gånger samma basbelopp. Avdraget beräknas i sin helhet antingen pä inkomst som skall tas upp till beskattning under beskattningsåret
eller på inkomst året närma~t dessförinnan. Med A-inkomst avses inkomst
som enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är all anse som A-inkomst. Till A-inkomst räknas ävt:n inkomst
ombord enligt lagen ( 1958: 295) om sjömar1sskatt samt enligt Is 2 mom.
nämnda lag skattepliktig dagpenning.
Om särskilda skäl föreligger får riksskatteverket efter ansökan besluta
att avdrag för avgift för pensionsförsäkring får medges med högre belopp
än som följer av bestämmelserna i föregående styckt:. Diirvid skall dock
föijande gälla. För skattskyldig. som redovisar inkomst som är att anse
som A-inkomst endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i
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anställning, tär avdrag medges högst med belopp, beräknat som för inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som föreskrivits i
föregående stycke. Har sådan skuttskyldig erhållit särskild ersättning i
samband med att anstiillning upphört och har han ej skaffat sig ett betryggamle pensionsskydd. får dock avdrag medges med högre belopp. Avdrag
som avses i de två niirmast föreg[1emlc meningarna får dock inte bcräknus
för inkomst som härrör frän aktiebolag eller ekonomisk förening vari den
skattskyldige har sadant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e
femte stycket av anvisningarna till 29 ~- Har skattskyldig. :-om - själv eller
genom förmedling av juridisk person - drivit jordbruk. skogsbruk eller
rörelse. upphört med driften i förviirvskällan och har han under verksamhetstiden ej skaffat sig ett betryggande pcnsionsskydd. fär avdrag beriiknas
även på sådan inkomst som enligt 9 3 mom. andra stycket lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt tir att anse som 8-inkomst. Avdraget
får i detta fall beräknas med beaktande av det antal år den skattskyldige
drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen. dock högst för tio år. Hänsyn
skall vid bedömningen av avdragets storlek tas till den skattskyldiges
övriga pensionsskydd och andra möjligheter till avdrag för avgift som
avses i första stycket 6). Avdraget får dock inte överstiga ett belopp som
för varje år som driften pågått motsvurar tio gånger det basbelopp som
enligt lagen om allmän försäkring bestämts för januari mänad det år driften
i förvärvskiillan upphört och ej heller summan av de belopp som under
beskattningsåret redovisats som nettointäkt av förvärvskällan och sådan
inkomst av tillfällig förviirvsverksamhet som är att hiinföra till vinst med
anledning av i.ivcrlätelse av förvärvskällan. Har riksskatteverket enligt
punkt I tredje stycket av anvisningarna till 31 medgivit att dödsbo tar
pensiL111sförsäkring. anger riksskatteverket det högsta belopp varmed avdrag för avgift för försiikringen får medges. Härvid iukttas i tilliimpliga
delar bestämmelserna i detta stycke om avdrag för skattskyldig som upphört med driften i en förvärvskälla. Mol beslut av riksskattcverket i fråga
som avses i ddtu stycke för talan inte föras.
Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har
avdrag för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt bestiimmelserna i femte stycket. medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering
för det påföljande beskattningsåret. Sådant avdrag medges dock inte med
belopp som tillsammans med erlagd avgift sistniimnda är överstiger vad
som anges i femte stycket.
Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena medges avdrag för avgift
som avses i första stycket 6) i hemortskommunen inte med högre belopp än
skillnaden mellan sammanlagdu beloppet av inkomster från förvärvskällor,
som är skattepliktiga i kommunen. och övriga avdrag enligt denna paragraf. Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) inte utnyttjas i
hemortskommuncn. medges avdrag för ätcrstoden i annan kommun med
belopp intill den där redovisade inkomsten. i förekommande fall efter
andra avdrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kommunen. Avdrag, som på grund av vad nu sagts inte kunnat utnyttjas vid
taxeringen för det beskattningsår då avgiften betalades, far utnyttjus senast
vid taxering för sjätte beskattningsåret efter bctalningsåret. Inte heller i
sistniimndas fall får avdraget överstiga vad som återstår sedan övriga
avdrag enligt denna paragraf gjorts.

*

*
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5H
I mom .''Skyldighet att erlägga skall för inkomst ;\ligger såframt ej annat
föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade på grund
av överenskommelse eller beslut. varom i T!. och 73 ~§sägs:
a) fysisk person:
fi'ir tid. under vilken han \'llrit här i riket ho.\'lltt:
för all inkomst. som av honom här i riket eller ä utländsk ort förvärvats:
samt
.fi'ir tid. 1111der l'ilkcn han t'.i 1·arit hiir i riket ho.l'lltt:
för inkomst av här belägen fastighet:
för inkomst av rörelse. som hiir bedrivits:
för avlöning eller :innan därmed jiimförlig förmån. som utgått av anstiillning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun:
för avlöning eller annan cHirmed jiimförlig förmiin. som utgiltt av annan
anstalining eller annat uppdrag. i den mån inkomsten uppburits hiirifnl.n
och förvärvats genom verksamhet här i riket:
för pension enligt lagen ( 1962: 381 l om allmän försiikring till den del
beloppet överstiger 6 000 kronor och för annan ersättning enligt nämnda
lag:
för pension pii grund av anstiillning eller uppdrag hos svenska staten
eller svensk kommun:
för belopp. som utgår pf1 grund av annan pensionsförsiikring än tjiinstepensionsförsäkring. om försäkringen meddelats i här i riket bedriven forsäkringsrörelse:
för ersättning enligt lagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsiikring eller
lagen ( 1976: 380l om arbetsskadeförsäkring och lagen ( 1956: 29.1 l rnn ersättning åt smittbiirare samt enligt annan lag eller författning, som utgiitt till
någon vid sjukdom dlcr olycksfall i arbete eller på grund av militärtjiinstgöring eller i föll som avses i lagen ( 1977: ~65) om statligt personskadeskydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän:
för dagpenning från erkiind arbetslöshetskassa enligt lagen (1973: 370)
om arbetslöshetsförsiikring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
( 1973: l71 J om kontant arbetsmarknadsstöd:
för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen ( 1973: 349):
för annan härifrån uppburen. genom verksamhei hiir i riket förvärvad
inkomst av tjänst:
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse: samt

för hdo11f1, \·'armcd sch{1hlonaFdrag för egenavgifter ii1·crHigit påji'irda m·gifier. samt restituerade.

för ilte1:fi'irt a1·drar.: för egenavgifter enligt lagen (1981: 000 i 0111
socialm·g{lier samt - i den 1111'11 al'-

avkortade eller avskrivna egenavgifter, allt i den 111t(/i1ttni11g. som
anges i anl'is11inr.:ama till ..f.I h §:

draf:: har 111cdgetts.fi'ir a1·g(ftcnw -

restituerade. avkortade eller avskrivna egenavgifter:

b) staten:

för inkomst av jordbruks<lomäner, skogar samt uthyrda eller med tomträtt eller vattenfallsriitt upplfltna fastigheter: samt

0
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för inkomst av rörelse. som ej härllutit av bank- eller försäkringsrörelse
eller av kommunikationswrk med tillhörande byggnader och anläggningar
eller av industriell verksamhet. som huvudsakligen avser att tillgodose
starens egna behov:
cl landsting. kommuner och andra menigheter ävensom hushållningssällskap med stadgar som fastsliillts av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer:
for inkomst av fastighet och av rörelse:
dJ akademier. allmänna undervisningsvcrk. sådana sammanslutningar
av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande
enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar. samarbetsorgan
för sådana sammanslutningar med iindamiil an fullgöra uppgifter som
enligt niimnda stadgar ankommer ptt sammanslutningarna.
sjömanshus. företagareförening som erhåller statsbidrag. regional utveeklingsfond som avses i förordningen ( 1978: 504) om överförande av
vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond.
allmänna försäkringskassor. erkända arbctslöshetskassor. understödsföreningar som inte bedriver till livförsilkring hänförlig verksamhet. pensionsstiftelser som avses i lagen ( 1967: 531) om tryggandc av pensionsutfästelse m. m .. personalstiftelser som avses i samma lag med iindamål
uteslutande att liimna understöd vid arbetslöshet. sjukdom eller olycksfall.
stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och
arbetstagare med ändamfll alt utge avgångsersättning till friställd arbetstagare dler främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd
eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelsc eller rationalisering av företags verksamhet. sådana ömsesidiga
försäkringsboiag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring.
Allmänna pensionsfonden. Allmänna sjukförsäkringsfondcn. Apotekarsocietetens stiftclsl! för främjande av farmacins utveckling m. m .. Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag. Dag Hammarskjölds minnesfond. Fonden för industriellt utvecklingsarbetc. Fonden for industriellt
samarbete med u-länder. Järnkontoret och SJS-Standardiseringskommissioncn i Sverige. så länge kontorets respektive kommissionens vinstmedel
används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägare
eller medlemmar. Nohelstiftclsen. Norrlandsfonden. Stiftelsen Industricentra. Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland. Stiftelsen för produktutvecklingseentrum i Göteborg. Svenska bibelsällskapets
bibelfond, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Svenska skcppshypotekskassan. Svenska UNICEF-kommittcn. Sveriges exportråd, Sveriges turistråd och Aktiebolaget Tipstjänst:
för inkomst av fastighet:
e) kyrkor. sjukvårdsinriittningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte. barmhiirtighetsinriittningar. stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets
försvar eller att. utan begränsning till viss familj. vissa familjer eller bestämda personer. främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhct bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. även,;om
ideella föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor:
för inkomst av fastighet och av rörelse:
f) svenska aktiebolag och sådana bolag. som enligt särskild fö1fattning
äro skyldiga att avstå sin vinst. ekonomiska föreningar. samebyar. sam-
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fund. stiftelser. understödsföreningar. som bedriva till iivförsäkring hänförlig verksamhet. verk. inrättningar och andra inländska juridiska personer. dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller
på diirmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om
samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet. samtliga här under I) avsedda
bolag. verk och andra juridiska personer i den mån de ej inbegripas under
punkterna dJ och el:
för all inkomst, som här i riket eller å utliindsk ort förvärvats:
g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet:
för inkomst av rörelse. som här bedrivits: samt
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket
eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse.
Riksskatteverkct må. om särskilda skäl därtill äro. efter ansökan förklara. att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål all främja
nordiskt samarbete, i fråga om sbttskyl<lighet eller eljest vid tillämpning
av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening. som ovan i
första stvcket vide) angives. Sådant beslut må, när omständigheterna det
föranled;!. av riksskatteverkct återkallas. Över beslut, som riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras.
Am·isningar

till 21 §
15. 7 Belopp, 1•armed schahlon<ll'drag för egenavgifter Öl'erstigit
päj("irda avgifter, samt restituerade,
avkortade eller avskrivna egenavgifter skall. i den omfattning som
anges i am·isningarna till 41 h §.
uppta1-:as som intäkt a1· jordhruks.fastighet.

15. Till intäkt a1• jordhru/.:.1:fastighet räknas avdrag för egenavgifter som återförts enligt punkt 2 a
m· anvisningarna till 22 § samt - i
den mån avdrag har medgetts för
avg{fterna vid beräkning m· nettointäkten av fastigheten - restituerade, avkortade eller avskrivna
egenavgifter.

till 22 §
2. Till driftkostnad hiir{/'örs även
2. x Till driftkostnad hiit!f(ires
speciella skatter och avgifter till det
även speciella skatter och avgifter
allmänna, såsom till exempel
till det allmänna. såsom till exempel
skogsvårdsavgift.
Svenska allskogsvf1rdsavgift.
Svenska allmänna skatter får inte dras av (se
männa skatter fä icke dragas av (se
20§).
20§).
A l'd1w: medges fiir fJ'(fiirda
egenal'gifter i den om.fottning som
anges i anrisningarna till 41 h .~.
Bestämmelserna i punkt 9 av anvisningarna till 29 § om avdrag för
premie för grupplivförsäkring och för kostnader för egen hälsovård samt i
punkt 6 av anvisningarna till 33 §om avdrag för avgift till erkänd arbctslöshetskassa gäller också beträffande inkomst av jordbruksfastighet.
7
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2.a. 9 Vid beräkning m· nettointäkt m· här i riket heliigen jordhruk.1fastighet som hrukats lll'
skattskyldig, som iir fysisk person,
medges schahlonavdrag fiir egenm·gifter enligt hestä111111elscm11 i
denna punkt.

2 a. A 1·drag illedges .fi'ir f)(Vi'irda
egenarg(fter enligt lagen ( 1981:
000 J om socialm·g(ftcr i den mån
lll'g(/ierna iir hiinfårliga till jordhruk.lfastigheten.
Fysisk person. so111 brukat en hiir
i riket helägen jordhmk.1ji1Stighet,
får dessutom al'drag .fi'ir belopp
som har a1·satts för att tiicka de på
beskattningsåret belöpande ege11a1·g(fiema. Den som enligt jordbruksho~f('iri11gslage11 (1979: 141) iir
skyldig art upprätta årshokslut
skall ha satt m· ett mot m·draget
.\Tarande helopp i räkenskaperna
Ji)r /Jcsk11tt11ingsåret. Medgil'et m·drng skall återföras till beskattning
niis(fi'i/jande heskattningsllr.
A 1·drag enligt andra stn-kct be-

Schahlonm·draget beräknas på
ett underlag: som motsvarar den
skattskyldigcs nettointäkt av jordbruksfastighcten. beräknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt före sc/111hlo11ardraJ:et,
minskad med dels sjukpenning eller
annan ersättning som avses i punkt
14 av anvisningarna till 2 I ~. dels
1111der.<kot1 m' w11w11 hiir i riket helii!;cn jordhruk.1:f{1stighet s11111 hmkats m· den skattskyldigt'. dels om den skattsky/di!;C /Jcgiir det intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap.
2 § första stycket lagen ( 1962: 381)
om allmiin försiikring.

Mot.1·1·(11·ande giiller hetriiJ(a11dc
.1ka11skyldig som är defägarc i handelsbolag (i.fi· 53 2 1110111.).

*

"Senaste lydelse 1977: 1172.

räknas pft ett underlag som motsvarar den skattskyldiges nettointiikt
av jordbruksfastigheten. beriiknad
enligt lagen ( 1947: 576) om statlig
inkomstskall. före a\'draget. minskad med
/)sjukpenning eller annan ersättning som avses i punkt 14 av anvisningarna till 21
2 J intäkt som iir att hänföra till
inkomst av anställning enligt 11
kap. :! ~ första stycket lagen
(I 962: 381) om allmän försäkring.

*.

och
3 J intiikt som 0111ji11tas a1· iil'erensko111111dse enligt 3 kap. 2 .~and
ra stycket lagen 1J111 allmiin j{'irsiikring.
A 1·drag enligt andra stycket .filr
11ppg1) till hiigst 25 proce/lf a1· 1111derlagct, hcriiknat enligt trec(jc
stycket.
Vad som har sagts ifiirsta~f.Jiirde
styckena gäller också .fi'ir en .f.\'.1·isk
person. som iir delägare i ett handelsbolag. under fi:imt.1·iittninR att
bolaget har hl!fl inkomst a1· en hiir i
riket heliigcn jordhmk.\:f{1.1 tighct
och att Jeliigarl'n genom holaget
har hmkat .fi1stighcte11. A 1·drag en-
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Beskattas enligt tredje stycket av
anvisningarna till 52
medhjälpande make för del av inkomst av
verksamhet, som hedrives av den
andra maken, skall sclwhlonm·drag
för egen111·gifier beräknas särskilt
för envar av makarna.
Sclwhlonardraget 11tgiir - säl'ida annat icke fii/jer m· .1jätte och
sjunde styckena - 10 proct'nl m·
den del m· 11nderla1<et som icke
Öl'erstif;er 10000 kronor. 20 procent
m· den del m· underlaget som iil'erstiger 10000 mrn icke 100000 kronor samt 15 procent m· den del m·
underlaget som iil'astiger 100000
kronor.
Sclwh/011al'druget 11tgiir 2 procent ll\' underlaget 0111
a) den skatt.1kyldige 1·id ingi/ngcn
av året niist före taxeringsåret har
fyllt 65 tlr.
bJ den skattskyldige .fi"ir december mänad äret näst Ji"ire taxaingstlret har åtnjutit fiirtidspension eller
hel åldaspension enligt lagen
( 1962:381) 11111 allmän _forsiikring
och pensi1111sgmnda11de i11komst
icke skall beräknas f("ir lwnom enligt l 5 kap. 2 §samma lag.
C) den skattskyldi/:e icke iir inskrh·en i allmiin fiirsiikringskas.1·a
1·id utgången m· tlret niist .fi"ire taxeringsäret. eller
d) bruttointäkten ai· .fiutiKhctl'll
wcslutande eller så gofl som uteslutande 011~fi11tas a1· öl'ere11sko111mclse som m·ses i 3 kap. 2 .~andra
stycket lagen ( 1962: 381 J 0111 allmän
fiJrsiikring.
I fall som m·se.1· i .1jiitte stycket
heriiknas sclwh/1111m·drag endast
på underlag eller del diirai· fi"ir i·ilket egenm·giji enligt 4 .~ lagen
(1968:419) 0111 a//111ii11 arhetsgivar-

*

7
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ligt .fi"irsta och andra styckena skall
dii1Tid giiras ai· delägaren. Vad
som n11 har sagts giiller ocksä i fråga om en deliigarl' i ett diidsho. fiir
l'i/ket reglerna om handelsho/ag
skal/ tillämpas.
Beskattas enligt tredje stycket av
anvisningarna till 52 en medhjälpande make för del av inkomst av
en verksamhet. som bedrivs av den
andra maken. skall avdra1: enligt
.fi'irsta och andra styckena Riiras
särskilt för envar av makarna.
Skattskyldig som har gjort m·drag enligt andra stycket skall l'id ·
.~jii/vdek/aration j(Jga uppgifter om
m·dragets heriikning. Uppgifterna
skall lii11111as på hlankett enligt .for11111/ar som ji1ststiillts m· riksskatte1·erkct.

*
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m•g(ft 1·id taxeri11gen hedii111es komma att utgå. \/id denna hedömning
a11ses underlaget utgöra sådan i11kom.1·t av amwt.f("irl'iirrsarhete som
avses i ./iJrsta stycket niimnda lag-

rum.
till 28 §
10. 10 Belopp, varmed schablonal'drag för egenavgifter överstigit
påfiirda m·g{fter, samt restituerade,

avkortade eller avskrivna egenavgifter skall. i den on~fattnin1: som
anges i anvisningarna till 41 h §.
upptagas som intäkt av rörelse.

IO. Till intäkt m· riirelse räknas
m·drag för egenavgifter som återförts enlif~t punkt 9 a a1· am·isningarna till 29 .li samt - i den mån
m·drag har medgetts j{"ir m•g{fierna
l'id beräkning m· nettointäkten m·
rörelsen - restituerade, avkortade
eller avskrivna egenavgifter.

till 29 §
9. 11 Såsom speciella för rörelse
9. Såsom speciella för rörelse ututgående skatter eller avgifter till
gående skatter eller avgifter till det
det allmänna må nämnas vissa tillallmänna må nämnas vissa tillverkverkningsskatter, stämpelavgifter,
ningsskatter, stämpdavgifter, tulltull- och hamnumgälder m. m. dyl.
och hamnumgälder m. m. dyl. DärDäremot.fil svenska allmänna skatemot får svenska allmänna skatter
ter icke al'dragas (se 20 *l·
inte dras al' (se 20 *l·
Avdrag medges för påförda
ege1w1·gifter i den omfattning som
anges i anl'isningarna ti/141 h §.
Premie för grupplivförsäkring,
Premie för grupplivförsäkring,
som tecknats av fysisk person i som tecknats av fysisk person i
hans egenskap av utövare av viss
hans egenskap av utövare av viss
rörelse. utgör avdragsgill omkoströrelse, utgör avdragsgill omkostnad i rörelsen. Om den ersättning,
nad i rörelsen. Om den ersättning.
som kan komma att utfalla på grund
som kan komma att utfalla på grund
av försäkringen, utgår efter förmån- av försäkringen. utgår efter förmånligare grunder än vad som gäller enligare grunder än vad som gäller enligt grupplivförsäkring för befattligt grupplivförsäkring för befattningshavare i statens tjänst, skall
ningshavare i statens tjänst, skall
dock endast den del av premien
dock endast den del av premien
som kan anses motsvara förmåner
som kan anses motsvara förmåner
enligt
grupplivförsäkring
för
enligt
grupplivförsäkring
för
nämnda befattningshavare räknas
nämnda befattningshavare räknas
som omkostnad i rörelsen. För den
som omkostnad i rörelsen. För den
del av premien som i enlighet härdel av premien som i enlighet härmed icke utgör omkostnad i rörelmed inte utgör omkostnad i rörelsen erhålles allmänt avdrag under
sen erhälls allmänt avdrag under de
de förutsättningar som angil'as i förutsättningar som w1j?es i 46 2
mom.
46 2 mom.

*
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Avdrag medges för kostnader för egen hälsovård i den mån förmån av fri
sådan vård för anställd är skattefri enligt 32 § 3 mom. tredje stycket.
Bestämmelserna i punkt 6 av anvisningarna till 33 §om avdrag för avgift
till erkänd arbetslöshetskassa gäller också beträffande inkomst av rörelse.
9.a. 11 Vid beräkning al' nettointäkt a1· här i riket bedril'en rörelse
skall punkt 2 a m· anl'isningarna till
22 §äga motwarande tillämpning.
Vid tillämpning av nämnda anvisningspunkt skall i stället för inkom.1·t eller underskott av jordbruksj{l.l'tiglzet beaktas inkomst eller underskott av rörelse samt i
stället för sjukpenning som a1·ses i
punkt 14 av anl'isningarna till 21 §
beakta.I' .1j11kpenning som a\'Ses i
punkt 9 a1· anl'isningarna till 28 §.

9 a. A l'drag medges för påförda
egenavg{fier enligt lagen ( 1981:
000) om socialal'gifter i den mån
avgifterna är hänförliga till rörelsen.
f~vsisk perso11, som bedril'it riirelse hiir i riket, får dessutom 111·drag för hel opp som har m·satts Ji'ir
alt täcka de på beskattningsåret
beliipande egen111·gifterna. De11
som
enligt
bo~fi:iringslagen
( 1976: 125 J är skyldig att upprätta
årsbokslut skall ha satt ai· ett mot
m·draget .1·1·arande belopp i riikenskapema. för hcskattningsäre/.
Medgii·et al'llrag skall äte1fiiras till
beskattning 11iis(/illjandc hcskattni11gstlr.
A 1·drag enligt andra stycket heriiknas ptl ett tmdalag som motSl'arar den skattskyldige.i· ncttointiikt m· riirclsen, heriiknad enligt lagen ( 19./7: 576) om statlig inkomstskatt .. fi"ire a1·draget, minskad med
I I .1j11kpenning eller a1111an ersiill11i11g som m·se.1· i punkt 9 m· anl'i.1'ningarna till 28
2 J intiikt som iir att hii1(f('ira till
inkomst av a11stiillning enligt 11
kap. 2 § ji"irsta stycket lagen
(/962:38/J 0111 all111ii11 Ji'irsiikring.
och
3) intiikt som 011if{1ttas a1· ,·;i·erenskommelse l!nligt 3 kap. 2 !:i andra stycket lagrn om allmiin ji"irsiikri11g.
A i·drag enligt andra stycket får
11ppgä till högst 25 procent ar 11nderlagl'I. hcriiknal enligt trci{ie
stycket.
\/ad som har sagts i j('irsta~ffiirdc
styckena Riillcr också fiir en frsisk
person, som iir delägare i ett handi!lsbolag. under Ji'irutsiiltning att
bolaget har lwji inkomst ai· en hiir i

*,
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riket hedril·cn riire/sc och att de/iigaren genom holaget har dril·it rörelsen. A rdrag enligt j("irsta och
andra styckena skall därrid giiras
m· deliigarcn. Vad .1om 1111 har
sagts gäller också i .f/·åga om en
deliigarc i ett diidsho . .fi"ir l'ilket reglerna om lwndc/sholag skall tilliimpas.
Beskattas enligt tre,~je stycket a1·
a111"i.rni11gama till 52 § en medhjiil1u11ulc make .fi"ir en del 111· inkomst
m· en Fcrksamhet. som hed1fr.1· m·
den andra maken. skall al'(/rag c11/igt fi"irsta och andra styckena giiras .1·iirskilt .fi"ir c111·ar 111· makarna.
Skattskvldig som har gjort m·drag 1'11/igt a11dra stycket skall 1·id
.1jiilvdcklaratio11en foga ll[l(lg(ficr
0111 r11·dragets heriikning. Uppgif~
tema skall liim11as på hlankctt rnligt.f(w11111/iir somf{ISTstiillts <11' riksskatti·1·crket.
till52~ 13

Ha makar tillsammans deltagit i
förvärvsverksamhet avseende inkomst av jordbruksfastighet eller
rörelse gälla bestämmelserna i andra-sjätte styckena.
Verksamheten anses bedriven av
den ena av makarna om han med
hänsyn till utbildning. arbetsuppgifter och övriga omsWndigheter kan
anses ha en ledande ställning i verksamheten och den andra maken l'.i
har en sådan ledande ställning. Den
make som sålunda driver verksamheten beskattas för hela inomsten
av verksamheten om annat 1'.i följl.':r
av tredje och tjärde styckena. Har
ingen av makarna en sådan ledande
ställning som nu har sagts anses
verksamheten bedriven av makarna
gemensamt. I sådana fall sker beskattning enligt femte stycket.
När verksamheten bedrivits av
den ena av makarna men den andra
'-'Senaste lydelse 1976: 1094.

Har makar tillsammans deltagit i
förvärvsverksamhet avseende inkomst av jordbruksfastighet eller
rörelse gäller bestämmelserna i
andra-sjätte styckena.
Verksamheten anses bedriven av
den ena av makarna om han med
hänsyn till utbildning. arbetsuppgirter och övriga omstiindigheter kan
anses ha en ledande stiillning i verksamheten och den andra maken inte
har en s~idan ledande ställning. Den
make som sålunda driver verksamheten beskattas för hela inomsten
av verksamheten om annat inte
följer av tredje och fjärde styckena.
Har ingen av makarna en sådan ledande ställning som nu har sagts
anses verksamheten bedriven av
makarna gemensamt. l sådana fall
sker beskattning enligt femte
stycket.
Niir verksamheten bedrivits av
den ena av makarna men den andra
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N111'lLrande lydelse

Fiires/agrn lydelse

maken (medhjälpande make) arbetat i verksamheten minst 400 timmar under beskattningsän:t. får makarnH fördela inkomsten sig emellan <I att en dd av hela inkomsten
av förvärvskällan. bertiknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt före schahlo1111nlrag
för egenavgifter enligt punkt 2 a 111·
am·isningarna till 22 ~ och punkt
9a m· w11·i.rningarna till 29 §, hiinföres till medhjälpande make. Denna del får icke upptagas till högre
belopp än som kan anses motsvara
marknadsmiissigt
vederlag
för
medhjiilpande makens arbete jiimte
egen sjukpenning eller annan ersättning som avses i punkt 14 av
anvisningarna till 21 § eller punkt 9
av anvisningarna till 28 ~. Omfattar
beskattningsåret
kortare
eller
längre tid än 12 månader. jämkas
antalet arbetstimmar med hänsyn
härtill. Arbetsinsats i makarnas gemensamma bostadsutrymme får
medräknas om med hänsyn till rörelsens art och andra omständigheter skäl därtill föreligger. Vid bedömande av om medhjälpande make
under beskattningsåret arbetat föreskrivet antal arbetstimmar skall
anses att han under tid. då han uppburit sjukpenning eller foräldrapenning enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring eller därmed jämförlig ersättning enligt annan författning. arbetat i samma omfattning som närmast före den tid. då
sådan ersättning uppburib.
l de fall då verksamhet bedrivits
av den ena av makarna och den
andra maken ägt del i förvärvskällan eller det i denna nedlagda kapitalet. möter ej hinder att - utöver
vad som anges i tredje stycket hänföra ytterligare en del av inkomsten till sistnämnda make. motsvarande skälig ränta som han kan
ha uppburit på grund av sin äganderätt eller kapitalinsats.
Ila makarna gemensamt bedrivit
verksamheten. skall vardera maken

maken (medhjälpande make) arbetat i verksamheten minst 400 timmar under beskattningsåret. för makarna fördela inkomsten 'ig emellan
att en del av hela inkom~ten
av förviirvskällan. beriiknad enligt
lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. före 111·drag .for 1ll'siittning for egenavgifter enligt lagl'11
(f98/:000J 0111 socialm".~ifier. hiinJUrs till medhjiilpande make. Denna
del mr inte tas llfifJ till högre belopp
än som kan anses motsvara marknadsmässigt vederlag för medhjiilpande makens arbete jämte egen
sjukpenning eller annan ersiillning
som avses i punkt 14 av anvisningarna till 21 eller punkt 9 av anvisningarna till 28 *·Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än
12 månader. jämkas antalet arbetstimmar med hänsyn härtill. Arbetsinsats i makarnas gemensamma
bostadsutrymme får medrllknas om
med hänsyn till rörelsens art och
andra omständigheter skäl diirtill
föreligger. Vid bedömande av om
medhjälpande make under beskattningsåret arbetat föreskrivet antal
arbetstimmar skall anses att han
under tid. då han uppburit sjukpenning eller föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller därmed jiimförlig ersiittning enligt annan författning. arbetat i samma omfattning som närmast före den tid. då sådan ersällning uppburits.

sa

*

l de fall då verksamhet bedrivits
av den ena av makarna och den
andra maken ägt del i förvärvskällan eller det i denna nedlagda kapitalet. möter inte hinder att - utöver
vad som anges i tredje stycket hänföra ytterligare en del av inkomsten till sistnämnda make. motsvarande skälig ränta som han kan
ha uppburit på grund av sin äganderätt eller kapitalinsats.
Har makarna gemensamt bedrivit verksamheten. skall vardera
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N111·11rande lydelse

Föreslagen lydelse

taxeras för den inkomst därav som
med hänsyn till hans arbete och övriga insatser i verksamheten skäligen tillkommer honom.
Vad som pii. vardera maken belöper enligt bestämmelserna i första-femte styckena minskat med
schahlonaFdrag .fi"ir ege1w1·gifier
utgör den skattskyldiges nettointäkt av förviirvskällan.
Av 65 §framgår. att bestämmelser som arse gift skattskyldig i vissa fall skol11 tillämpas i fråga om
dem som. utan att vara gifta. lel'll
tillsammans.

maken taxeras for den inkomst därav som med hiinsyn till hans arbete
och övriga insatser i verksamheten
skäligen tillkommer honom.
Vad som på vardera maken belöper enligt bestiimmelserna i första -femte styckena utgör den skattskyldiges rn:ttointiikt av förvärvskiillan.
Av 65 § framgår. att bestämmelser som l/\'ser gift skattskyldig i vissa fall skall tilliimpas i fråga om
dem som. utan att vara gifta. lei·er
tillsammans.

till 53 §
3. Inkomst l/\' rörelse i form av
3. t,"rsiittni11g i form av royalty
royalty eller periodiskt utgäende
eller periodiskt utgående avgift for
avgift för utnyttjande av patent,
utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar skall, sål'ida
miinster eller dyl., som hii1jlyta
från hiir i riket bedriven rörelse.
asiitt11i11,::e11 skall hii11j(:ira.1· till inanses som inkomst av rörelse. som
tiikt a1· riirelse och ersättningen
här bedrivits.
hiirriir frän här i riket bedriven rörelse. anses som intiikt av rörelse.
som här bedrivits.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering. I samband därmed iakttas följande.
I. Har en skattskyldig päförts egenavgifter såsom slutlig skatt for beskattningsår för vilket taxering har skett år 1982 eller tidigare och har den
skattskyldige för beskattningsåret medgetts schablonavdrag för egenavgifter enligt den äldre lydelsen av punkt 2 a av anvisningarna till 22 § eller
den iildre lydelsen av punkt 9 a av anvisningarna till 29 §. medges avdrag
för de påförda egenavgifterna endast med det belopp varmed dessa har
överstigit schablonavdraget. Om schablonavdrag för beskattningsåret har
medgetts med belopp överstigande summan av de påförda egenavgifterna
skall skillnadsbeloppet tas upp som intäkt.
2. Har schablonavdrag för egenavgifter. som medgivits vid 1982 eller
tidigare års taxering, reducerats i samband med ändring av taxeringen. får
avdrag göras med det belopp varmed reduktion har skett. Å andra sidan
skall som intäkt tas upp belopp varmed schablonavdrag i samband med
ändring av 1982 eller tidigare års taxering har medgetts utöver tidigare
åtnjutet schablonavdrag.
3. Belopp som är avdragsgillt eller skattepliktigt enligt första eller andra
punkten hänförs till det beskattningsår under vilket slutlig eller tillkommande skatt har påförts eller restitution. avkortning eller avskrivning har
skett. Har schablonavdrag för egenavgifter medgetts eller har tidigare
medgivet schablonavdrag ändrats. skall. såvida taxeringsåtgärden inte föranleder omräkning av egenavgifterna för beskattningsåret i fråga, avdraget
eller intäkten hänföras till det beskattningsår under vilket beslutet angående taxeringsåtgärden har meddelats.
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Har den skattskyldige antingen brukat flera jordbruksfastigheter eller
bedrivit flera rörelser under det beskattningsär som anges i första stycket.
skall i niimnda stycke avsett avdragsgillt eller skattepliktigt belopp hänföras till den förviirvskiilla som ger störst underlag för beräkning av schablonavdrag. Har den skattskyldige under nämnda beskattningsrir både
brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse. faststiills i första hand det
inkomstslag inom vilket underlaget för avdrag är störst. Inom detta inkomstslag hänförs avdrag eller intiikt till den förvärvskälla som ger störst
underlag. Har den skattskyldige under beskattningsåret varken brukat
jordbruksfastighet eller bedrivit rörelse. medges avdraget sf1som allmänt
avdrag enligt 46 ~ 2 mom. medan intäkten tas upp såsom intiikt av tillfällig
förvärvsverksamhet.

2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa
fall
Härigenom föreskrivs att I och 3-5 **lagen ( 1970: 172) om begränsning
av skatt i vissa fall 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Numrande lydelse

Fiireslagen lydelse

I

*2

Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt
samt a1·g{ft enligt ./ ~ lagen
( 1968:4/9) om allmiin arhl'fsgirnrlll'g(f't begränsas enligt bestämmelserna i denna lag.
Med skatt arscs i denna lag ii1·c11
scldan lll'g{fi som w1gi1·<'S i .första
stycket.
3

Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt
begriinsas enligt bestiimmelserna i
denna lag.

~-~

Vid prövning av skattebegriinsningen fastställes ett spiirrbelopp med
hiinsyn till den beskattningsbara inkomst som beräknats för den skattskyldige enligt lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt för det år vartill skatten hiinför sig.
Den beskattingsbara inkomsten. minskad med 4500 kronor. skall
ökas med anlrag enligt lagen
( 1975: 11./7) om särskilt investeringsavdrag 1·iJ taxering till statlig
inkomstskatt eller Jiir111ed jiimfiirlig .fiJr.filffning.
ökas med si/dant .l'('/whlonm·drag .fi'ir egenavgifter som a1'.1·cs i
1

ökas med särskilt investeringsavdrag.

ökas med På.tärda egenavgifter
enligt lagen I 1981 :OOOJ om social-

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 77'!..

~Senaste lydelse 1976: 1095.

·'Senaste lydelse 1979: 1163.
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Nul'arande lydelse

Fiireslagen lydelse

punkt 2 a m· am·i.rningarna till
22 § och punkt 9 a a1· a111'i.rni11gar11a till 29 § komm1111alskattelage11
( 1928: 370), samt
iikas med ardrag och minskas
med intäkt som lll'.l'l'.I' i andra och
tredje styckena a1· a11ris11i11garna
till 41 h § niimnda lag,

al'g(!ier och a1·draK fi"ir a1·siittni11g
ji"ir egenm·gificr,

minskas med rcHituerade. al'kortade eller m·skrirna cgenm·gifier
samt till heskattning clterfi"irt m·drag Ji'ir m'.1·iittning fur egenll\'g{ftcr,

allt under förutsättning att den skattskyldige vid beräkningen av den
beskattningsbara inkomsten erhållit avdrag eller beskattats för intäkt av
här angivet slag.
Om den skattskyldige erlagt sjömansskatt under beskattningsåret, skall
den beskattningsbara inkomsten ökas med den till sjömansskatt beskattningsbara inkomsten och enligt 1 2 mom. lagen (1958: 295) om sjömansskatt skattepliktig dagpenning.
Spärrbeloppet utgör 80 procent av den del av den skattskyldiges enligt
första stycket beskattningsbara inkomst. ökad eller minskad enligt andra
och tredje styckena. som ej överstiger 30 basenheter enligt lagen
(1977: 1071) om basenhet enligt 10* I mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt och 85 procent av överskjutande belopp.

*

*

*

Spärrbelopp enligt 3 jämföres
med sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, förmögenhetsskatt,
allmän
kommunalskatt,
landstingsmedel och egenavgifter
som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas även sjömansskatt, om den
skattskyldige erlagt sädan skatt under beskattningsåret.

Spärrbelopp enligt 3 jiinifi"irs
med sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt. förmögcr.hctsskatt. kommunal inkomstskatt och
egenavgifter
enligt
lagen
( 1981 :000.' om sociallll·g(fier som
beräknat~. för den skattskyldige pil
grund av taxeringen ( skattebeloppen. I skattebeloppet inräknas
även sjömansskatt, om den skattskyldige erlagt sådan skatt under
beskattningsäret.

Med egenm-.r:{fier .f('irstäs a1·gijier som a1·ses i .fi'irsta stycket m·
anl'isningarna till 41 h § kom11111nalskattelagen ( 1928: 370).
Är den skattskyldige berättigad till nedsättning av statlig inkomstskatt
eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i 2 4 eller 5
mom. uppbördslagen ( 1953: 272), 2 lagen ( 1978: 423) om skattelättnader
för vissa sparformer eller 5 lagen ( 1980: 1047) om skattereduktion för
aktieutdelning eller genom avräkning av utländsk skatt enligt särskilda
föreskrifter. skall skattebelopp enligt första stycket beriiknas som om
skattereduktion eller avriikning av skatt inte hade skett.

*

4

Senaste lydelse 1980: 1052.

*

*
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Nuvarande lydelse

Fiireslagen lydelse

5

Om skattebeloppet enligt 4 § är
högre än spärrbcloppct, nedsättes
den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten samt al'gifi enligt 4 §lagen (1968:419) vm allmiin
arhetsgiwiral'giji med överskjutande belopp. Den statliga förmögenhetsskatten får dock med
tillämpning av denna lag ej bli lägre
än skatten på 50 procent av den
skattskyldiges
beskattningsbara
förmögenhet.
Nedsättning sker av den statliga
förmögenhetsskatten, om ej en annan ordning kan antagas vara förmånligare för den skattskyldige.
Skattenedsättning som avses i 4 §
tredje stycket 1wkstiilles sedan
nedsättning har skett enligt första
stycket i denna paragraf.

*'

Om skattebeloppet enligt 4 § är
högre än spärrbcloppet, nedsätts
den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten med överskjutande belopp. Förmögenhetsskatten får dock med tillämpning av
denna lag inte bli lägre iin skatten
på 50 procent av den skattskyldiges
beskattningsbara förmögenhet.

Nedsättning sker av den statliga
förmögenhetsskatten, om ime en
annan ordning kan antas vara förmånligare för den skattskyldige.
Skattenedsättning som avses i 4 §
tredje stycket 1wkstiills sedan nedsättning har skett enligt första
stycket i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången i
fråga om skatt som påförs på grund av 1983 års taxering.

3

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978: 401) om exportkreditstöd
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen ( 1978: 40 I J om exportkreditstöd skall
ha nedan angivna lydelse.
N111·ar1111de lydelse

5

*I

Fiireslagen lydelse

Exportkreditavdrag innebär att exportföretaget vid beräkning av nettointäkt enligt kommunalskattclagen ( 1928: 370) och lagen I 1947: 576) om
statlig inkomstskatt medges ett extra avdrag för sådan stödberättigad kostnadsdcl som avses i 3 §.
Avdrag får medges från och med
det beskattningsår dii exportkreditavtalet har ingåtts till och med det
år då krediten enligt avtalet skall
vara till fullo återbetald. Avdrag får
dock för varje beskattningsår åtnjutas högst med belopp som svarar
5
1

Senaste lydelse 19711: 1095.
Senaste lydelse 1978: 952.

Avdrag får medges från och med
det beskattningsår d~i cxportkreditavtalet har ingåtts till och med det
år då krediten enligt avtalet skall
vara till fullo ilterbctald. Avdrag får
dock för varje beskattningsår åtnjutas högst med belopp som svarar
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Nuvarande lyJf'lse

Fiireslagen lydelse

mol skillnaden mellan bruttoinliikten och övriga avdrag i förvärvskällan, härunder inbegripet investeringsavdrag
enligt
lagen
( 1975: 1147) om särskilt investeringsm·drag l'id taxering till statlig
inkomstskatt eller diirmed jiimfi:ir/ig f("irf(1ttni11g men ej sådant schahlonal'(/rag för egenavgifter som
arses i punkt 2 il m· lllll'i.rningama
till :!2 §och punkt 9 a m· am·isningama till 29 .~ ko111m1111a/skattelagen.

mot skillnaden mellan bruttoinliikten och övriga avdrag i förvärvskällan, hiirunder inbegripet siirskilt invesleringsavdrag men inte m·drag
.fi'ir tH'siittning för egenavgifter enligt lagen ( 1981 :000! om socia/m·g(fier.

Har exportföretaget for visst beskattningsår erhällit exportkreditbidrag
för viss exportkredit fär företaget. beträffande samma exportkredit, inte
därefter åtnjuta exportkreditavdrag för beskattningsåret i fråga.
Denna lag triider i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gilngcn
vid 1983 års taxering.

4

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979: 610) om allmän investeringsreserv
Härigenom föreskrivs att 2 ~lagen ( 1979: 610) om allmän inwstcringsrcserv skall ha nedan angivna lydelse.
N111·arande lydelse

Fiires/agen lydelse

Avdrag för för viss förviirvskiilla
och för ett och samma beskattningsår inte överstiga hiilften av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beriiknadc ncttointiikten av förviirvskällan, före avsättningen och före sclwhlonal'drag för
egenavgifter. Avdrag medges med
helt tusental kronor. dock inte för
avsättning som understiger 10000
kronor.

Avdrag får för viss förvärvskälla
och för ett och samma beskattningsår inte överstiga hälften av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beriiknadc nettointäkten av förvärvskällan. före avsättningen och före lll'llrag .1;·;,. a1·.1·iitt11i11g för egenavgifter enligt lagen
f/Wi/:0001 0111 socialarg(fia. Avdrag medges med hell tusental kronor. dock inte för avsättning som
understiger 10000 kronor.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979: 611) om upphovsmannakonto

*

Härigenom föreskrivs att 6 lagen ( 1979: 611 l om upphovsmannakonto
skall ha nedan angivna lydelse.
Nul'(lrande lydelse

Fiireslai.:en lydelse

Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgående till två tredjedelar av
den vid taxering till statlig inkomstskatt bcriiknade nettointäkten av
förvärvskällan före uppskov och
schahlonm·drag för egenavgifter
och högst med sådant belopp att
nämnda nettointäkt. efter uppskov
men före sclwhlonal'llrag för egenavgifter, uppgär till minst 30000
kronor.

Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgående till två tredjedelar av
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förviirvskiillan före uppskov
och al'llrag.fiir m·sättning för c:genavgifter enligt lagen ( /Wil :OOU) 0111
socialm.,:~ijicr och högst med sftdant belopp alt niimnda nettointäkt.
efter uppskov men före ardrag fiir
m·siittning för egenavgirter. uppgår
till minst 30000 kronor.

Uppskov medges med belopp som avrundas nedf1t till helt tusental
kronor.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tilliimpas första gfrngen
vid 1983 års taxering.

6

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1980: 953) om särskilt investeringsavdrag för
inventarieanskaffning
Härigenom föreskrivs att J ~ lagen ( 1980: 953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning skall ha nedan angivna lydelse.
Nul'arande lydelse

Fiireslagen lvdelse
J

*

Särskilt investeringsavdrag utgör 20 procent av anskaffningsvärdet.
Avdraget skall göras vid taxeringen för det beskattningsi\r under vilket
inventarierna har levererats eller - i frfiga om invc:ntarier som den skattskyldige sjiilv har tillverkat - färdigstiillts.
Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för in-

Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för in-
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Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

komstbaserad avsiittning till n:sultatutjämningsfond enligt 41 d
kommunalskattelagcn ( 1928: 370),
avdrag för avsättning till allmiin investeringsreserv
enligt
lagen
(1979: 610) om allmän investering~:
reserv, uppskov enligt lagen
( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt sclwhlona1·drag för
egenavgifter. Vad som inte kunnat
utnyttjas på delta sätt får vid senare
taxering utnyttjas genom avdrag i
förvärvskällan, dlKk senast vid den
taxering som sker tredje året efter
det år då taxering enligt andra
stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag får - i förekommande fall sedan hänsyn tagits till
det på det aktuella beskattningsåret
belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som har beräknats
enligt första meningen.

*

komsthaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d ~
kommunalskattelagen ( 1928: 370),
avdrag för avsiittning till allmän investeringsreserv
enligt
lagen
( 1979: 610) om allmän investeringsreserv,
uppskov enligt lagen
( 1979: 611) om upphovsmannakonto samt al'drag }i"ir m·siittni11g
för egenavgifter t'nligt lagen
(1981:000! om svcialal'giftcr. Vad
som inte kunnat utnyttjas pf1 detta
sätt fär vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förvärvskällan,
dock senast vid den taxering som
sker tredje året efter det år då taxering enligt andra stycket har skett.
Ett förskjutet investeringsavdrag
ff1r - i förekommande fall sedan
hänsyn tagits till det på det aktuella
beskattningsäret belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som
har beriiknats enligt första meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982 och tilliimpas första gången
vid 1983 års taxering.

7

Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m.

*

Härigenom föreskrivs att 3 lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m. m. skall ha nedan angivna lydelse.
J-"ijreslagen lydelse

Nul"arande lydelse

3

*

Särskilt investeringsavdrag utgör 10 procent av den del av utgifterna för
ny-. till- eller ombyggnad och 20 procent av den del av utgifterna för
tiickdikning som hänför sig till perioden den I november 1980-den 31 mars
1982. Utgifter anses hänförliga till denna period om de avser material som
har fogats in i en byggnad dlcr annat arbete som har utförts under perioden.
lnvesteringsavdrag skall göras för det beskattningsår under vilket ett
arbete har utförts. Om arbetet hänför sig till flera beskattningsär och
investeringsavdrag på grund av arbetet inte redan har gjorts. får dock hela
investeringsavdraget göras vid taxeringen för det sista beskattningsår som
kan komma i fråga.
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Nuvarande lydelse

FiireslaJ.tl'll lydelse

Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d ~
kommunalskattelagen ( 1928: 370).
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv enligt lagen ( 1979:
610) om allmän investeringsreserv.
uppskov enligt lagen ( 1979: 611) om
upphovsmannakonto samt sclzablonm'drag för egenavgifter. Vad
som inte kunnat utnyttjas på detta
sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förvärvskällan,
dock senast vid den taxering som
sker tredje året efter det år då taxering enligt andra stycket har skett.
Ett förskjutet invesceringsavdrag
får - i förekommande fall sedan
hänsyn tagits till det på det aktuella
beskattningsåret be\öpande avdraget - inte överstig<t det belopp som
har beräknats enligt första meningen.

Siirskilt
investeringsavdrag
medges högst med ett belopp som
motsvarar den vid taxeringen till
statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av förviirvskällan före s~ir
skilt investeringsavdrag och före i förekommande fall - avdrag för
inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond enligt 41 d
kommunalskattelagen I 1928: 370),
avdrag för avs~ittning till allmän investeringsn:serv enligt lagen ( 1979:
610) om allmän investeringsreserv.
uppskov enligt lagen (1979:611) om
upphovsmannakonto samt m·drag
fiir avsättning för egenavgifter en-

*

ligt lagen ( 1981: OOOJ

0111

socialav-

g(fter. Vad som inte kunnat utnytt-

jas på detta sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i förvärvskiillan. dock senast vid den
taxering som sker tredje året efter
det år då taxering enligt andra
stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag får - i förekommande fall sedan hänsyn tagits till
det på det aktuella beskattningsåret
belöpande avdraget - inte överstiga det belopp som har beräknats
enligt första meningen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering.

8 . Förslag till
Lag om ändring i taxcringslagen (1956: 623)

*

Härigenom föreskrivs att 37 2 1110111. och 39
()956: 623) 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

* 1 mom. taxeringslagen

N111·ara11de lydelse
37

*

2 mom. 2 Vid avlämnande av uppgifter. varom stadgas i 1 mom. skall
iakttagas följande.
Avser sådan förmån. varom i 1 mom. första och andra punkterna förmäles. endast en del av flret. skall upplysning meddelas om den tidrymd.
för vilken förmånen utgått.
1
2

Lagen omtryckt 1971: 399.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.
Sen<1ste lydelse 1978: 316.
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N111·111·a11de lydelse
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Fiireslauen lydelse

I kontrolluppgift. som upptager siirskild resekostnads- och traktamentsersättning. skall angivas beloppet av dels resekostnadsersättning och dels
traktamentsersättning jämte tid rör vilken traktamentsersättning utgått.
Diirvid skola uppgift<:r Himnas om traktamentsersättning dels för förrättningar inom riket i enlighet med vad nedan s~igs och dels för förrättningar
utom riket. I fräga om förrättningar inom riket skola uppgifter lämnas
särskilt för förrättningar som icke varit förenade med övernattning (endagsförrättningar). förriittningar som varit förenade med övernattning men
icke medfört vistelse mer iin femton dygn i följd pä en och samma ort
(korttidsförrättningar) ~amt övriga resor ((iingtidsförriittningar). För endagsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersättning och antal dagar.
Vid beräkning av antalet dagar för endagsförrättningar medräknas icke
sådan endagsförrättning. som varat högst fyra timmar: förriittning som
varat mer än fyra timmar men högst tio timmar räknas som halv dag: längre
förriittning räknas som hel dag. För korttids- och långtidsförriittningar
uppgives utgiven traktamentsersiittning och antal nätter övernattning
skett. De första femton dygnen av va1:je långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrättning. - I kontrolluppgift skall i förekommande fall
särskilt anmärkas. att arbetsgivaren utöver traktamentsersättningen. haft
utgifter för den anstiilldes bostad eller uppehälle under förrättningen.
Om skattechefen i det !än där arbetsgivarens hemortskommun är behigen medger det. behöver arbetsgivaren. i stället för att Himna uppgift enligt
tredje stycket om traktamentsersättning vid förriittning inom riket. endast
anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. Förutsättning för
medgivande är att ersättning utgår enligt sådana grunder att den kan
antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna.
Motsvarande medgivande kan lämnas även beträffande resekostnadsersättning för färd med allmiint kommunikationsmedel. Medgivande lämnas
endast om arbetsgivaren har ett större antal anstiillda. som mera regelbundet företager tjänsteresor. och medgivandet bedömes vara utan olägenhet
för taxeringsarbetet. Medgivande får ej liimnas fåmansföretag i fråga om
uppgifter rörande företagslcdaren och honom närstående personer samt
delägare i företaget. Lämnat medgivande gäller tills vidare. Det kan begränsas till viss grupp av anstiillda. - Ansökan om medgivande göres hos
länsstyrelsen senast den 31 oktober året före taxeringsåret. Talan mot
beslut. varigenom ansökan om medgivande avslagits eller medgivande
återkallats, föres hos riksskatteverket genom besvär som skola ha inkommit till verket inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av
beslutet. Mot riksskatteverkets beslut får talan icke föras.
Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans
efterlevandes pensionering. skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön
och vad som avdragits.
Av kontrolluppgift enligt I mom.
första. andra eller sjunde punkten
skall framgå. huml'iJa arbetsgivaren har att för utgivet belopp erlägga arg(ft enligt 19 kap. I §lagen
(I 962: 38 I I om allmän .fi'irsiikring. I
kontrolluppgift som nu har sagts
skall särskilt för sig upptagas repre-

Av kontrolluppgift enligt I mom.
första. andra eller sjunde punkten
skall framgå om arbetsgivaren har
att för utgivet belopp hetala arhetsgirararg(fier enligt lagen ( 1981:
OOOJ om socialarg(fter. I kontrolluppgift som nu har sagts skall särskilt för sig tas upp representations-
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N111·11randc lydelse

Fiirt'slagen lydelse

sentationsersättning och siirskilt för
sig annan kostnadsersättning än resekostnads- och traktamentsersättning.

ersiittning och särskilt för sig annan
kostnadsersiittning än resekostnads- och traktamentsersiittning.

I kontrolluppgift skall särskilt f"ör sig upptagas sftdant skatteavdrag, som
skett för uttagande av preliminär A-skatt.
I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer
eller organisationsnummer för såviil den uppgiftsskyldige som den uppgiften avser. Kan personnummer inte anges för den sistnämnde skall. där så
kan ske. redovisas län. kommun och församling. där han var mantalsskriven för året före taxeringsåret. 1 kontrolluppgift som lämnas av ffimansföretag skall anges om personen är företagslcdare eller honom närstående
person eller delägare i företaget.
Kontrolluppgift. som i I mom. tredje punkten sägs och som avser
pensionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst. skall innehålla uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försiikringen och. om
möjligt. fång varigenom äganderätten övergått samt. i förekommande fall.
den som erhallit förfoganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift. som
avser pensionsförsiikring tagen i samband med tjänst. skall innehålla uppgift om den. som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmiinen.
Kontrolluppgift enligt I mom. första eller andra punkten skall avfattas
på blankett enligt fastställt formulär. Särskild uppgiftshandling skall liimnas för varje person.
Riksskattevcrket far på ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från
bestämmelserna i tionde stycket. Mot riksskattevcrkcts beslut får talan ej

föras.

N11rarandl! lydelse

39

*

mo m. I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för nästföregående kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning:
Uppg(ftsskyldig
I. Den som enligt
37 ~ I mom. första
punkten är skyldig att
utan anmaning avlämna kontrolluppgift.

\lem uppgiften skall

\/ad 11ppg(fien skall

lJ\'.\"('

ll\'Se

Den som hos den
uppgiftsskyldige innehaft anställning eller
uppdrag eller utfört
tillfälligt arbete.

Åtnjutna förmåner.
diirest icke uppgiftsskyldighct utan anmaning föreligger. med
upplysning dels. då
förmånerna m•st• kortare tid än helt år, om
den tidrymd. för vilken de åtnjutits, och
dels huruvida det åligger arbetsgivaren att
för förmånerna erlägga m·giji enligt 19
kap. I ~ lagen om allmän försäkring.
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2. Den som för arbetslag eller liknande
grupp av personer i en
summa uppburit visst
avlöningsbclopp
såsom ackordsöverskott
eller dylikt för att fördelas inom laget eller
gruppen.
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Medlem av arbetslaget eller gruppen.

Till medlem utgivet
belopp med upplysning huruvida det åligger arbetsgivaren att
för beloppet erlägga
m·g{ft enligt 19 kap.
I § lagen om al/111iin
.f("irsiikring.

Fiireslagen lydelse

39 ~
I mo m. I särskilda fall skall efter anmaning kontrolluppgifter för nästföregående kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning:
Uppg{ftsskyldig

I. Den som enligt
37
I mom. första
punkten är skyldig att
utan anmaning avlämna kontrolluppgift.

*

Vem uppgifien skall

Vad uppg{fien

(/\'.\'('

{/ l"Sl'

skall

Den som hos den
uppgiftsskyldige innehaft anställning eller
uppdrag eller utfört
tillfälligt arbete.

Åtnjutna förmåner,
om inte uppgiftsskyldighct utan anmaning
föreligger, med upplysning dels. då förmåner a1·ser kortare tid
än helt år, om den tidrymd, för vilken de
åtnjutits, och dels huruvida det åligger arbetsgivaren att för förmånerna betala arhl'fsgimrm·gijier

2. Den som för arbetslag eller liknande
grupp av personer i en
summa uppburit visst
avlöningsbclopp
såsom ackordsöverskott
eller dylikt för att fördelas inom laget eller
gruppen.

Medlem av arbetslaget eller gruppen.

en-

ligt lagen ( 1981 :000)
om socialm·gijicr.
Till medlem utgivet
belopp med upplysning huruvida det åligger arbetsgivaren att
för beloppet betala arbetsgii·ara1·gifier enligt lagen !1981 :000)

om .1·ocialm·gifier.

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången i
fråga om kontrolluppgifter till ledning för 1983 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272)
Härigenom föreskrivs att I §, 3 §I mom., 22 §. 25 §. 27 §I mom .. 49 §I
mom. och 85 § I mom. uppbördslagen (1953:272) 1 skall ha nedan angivna
lydelse.
Föreslagen lydelse

Nul'arande lydelse
I §2

Med skatt förstås i denna lag, där
icke annat angh·es, statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt,
utskiftni ngsskatt, ersättnings skatt,
kommunal inkomstskatt, landstingsmedel. skogsvårdsavgifter, sådww socia{fbrsäkringsm·g(fter till
folkpensioneringen och tilläf?gSpensionsavgifter som m·ses i 19
kap. 3 §lagen (1962:38/) om allmän försäkring. sjukj(Jrsäkringsm·gijier enli{!t 19 kap. 2 § sistnämnda lag. arhetsskadeji7rsiikringsavRifter enligt 7 kap. 2 §tredje stycket
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. delpensionsfiirsiikringsavgifter enligt 21 § andra stycket
lagen (1979:84) om delpensiomförsiikring ..1·ocialm·gijier enligt 3 § lagen ( 1981: 151 om finansiering m·
statsbidrag till förskole- och fritidshemsverk.rnmhet, skattetillägg eller
förseningsavgift enligt taxeringslagen. ii1•e11som annuitet å avdikningslån.
Regeringen mä, om särskilda omständigheter därtill .foran/eda. föreskriva att i samband med uppbörden av skatt må uppbäras jiimviil
annan m•giji än sådan som i första
stycket siigs. Har dylik föreskrift
meddelats skall, diir icke annat angil'its. vad i denna lag stadgas angående skatt äga mot.1Tarande
tillämpning beträffande avgift som
medfårcskriften m·se.1.

1
Lagen omtryckt 1972:75.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:77 l.
~ Senaste lydelse 1981 :4 l.

8

Riksdagen /98/i82. I sam/. Nr 10

Med skatt förstås i denna lag, om
inte annat anges. statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt, ersättningsskatt,
kommunal inkomstskatt. skogsvårdsavgifter, egenavgifter enligt
lagen (1981 :691) om socialavgifter,
skattetillägg och förseningsavgift
enligt taxeringslagen (1956:6231
samt annuitet på avdikningslån.

Regeringen.fl7r, om särskilda omständigheter föranleder det. föreskriva att i samband med upphörden av skatt skall uppbäras iii·en
andra m·g(fier än stldana som
anges i första stycket. Har slidan
föreskrift meddelats skall, om inte
annat anges. vad i denna lag stadgas angående skatt tillämpas beträffande den avgift som arses med
fi>reskrijten.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

I mo m. 3 I den omfattning nedan angives skall skattskyldig utgiipreliminär skatt med belopp. vilket
så nära som möjligt kan antagas
motsvara i di:n slutliga skatten ingående statlig inkomstskatt. statlig
förmögenhetsskatt, .rncialfijrsäkrin1.:sav1.:(fi till f(1lkpensionerin1.:en
enligt 19 kap. 3 §lagen (1962:38/)
om allmän försäkring. tilliiggspension.rnrgift. sj11Vorsiikring.1·arg(fi.
arhetsskadefifrsiikring.1·m·1.:ifi. delpe n sion sförsii kring sa 1·g i}t. .rncia la 1•g!ft enligt 3 §lagen ( 198/: 15i om
finansiering m· statsbidrag ti/l .forskole- och .fi"itidshemsl'erksamhl't,
ar1:(ft enlir.:t 4 § lagen om allmän
arhetsgirnra1·g(ft. kommunal inkomstskatt och landstingsmcdel.

I mom. I den omfattning nedan
anges skall skattskyldig betala preliminär skatt med belopp, vilket så
nära som möjligt kan antas motsvara i den slutliga skatten ingående
statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt. egenal'g{ftcr och
kommunal inkomstskatt.

Lokal skattemyndighet beslutar i
fråga om beriikning av preliminär
A-skatt samt debitering av preliminär B-skatt och slutlig, kvarstf1ende
och tillkommande skatt.

Lokal skattemyndighet beslutar i
fråga om beräkning av preliminär
A-skatt samt debitering av preliminär B-skatt och slutlig, kvarstående
och tillkommande skatt. Lokal
ska11e111yndighet .f(1ststiiller också
m·;.:(fisunder/ag för egenm·g(fier.
Beslut som avses i första stycket
meddelas av den lokala skattemyndigheten i det fögderi där beskattningsortcn är belägen. I fråga om
fysisk person eller dödsbo beslutar
dock lokala skattemyndigheten i
det fögderi där hemortskommunen
är belägen. Om sådan skattskyldig
saknar hemortskommun eller särskilda skäl annarsfi'ire/igger. beslutar lokala skattemyndigheten i beskattningsort för den skattskyldige
enligt föreskrifter som riksskattevcrkct meddelar.

Beslut som avses i första stycket
meddelas av den lokala skattemyndigheten i det fögderi där beskattningsorten är belägen. I fråga om
fysisk person eller dödsbo beslutar
dock lokala skattemyndigheten i
det fögderi där hemortskommunen
är bdägen. Om sådan skattskyldig
saknar hemortskommun eller särskilda skäl eljest föreligga. beslutar
lokala skattemyndigheten i beskattningsort för den skattskyldige
enligt föreskrifter som riksskatteverket meddelar.

Länsstyrelsen medverkar i debiteringsarbetet enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen.

-'Senaste lvdelse 1981:41.
Senaste 1;,delse 1974:771.

1
·

Prop. 1981/82: 10

115

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 §'
Vid debitering av preliminär Bskatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttagas:
att socit1Uorsäkri11g.1·avg(ft till
folkpensioneringen uträknas med
tillämpning av 19 kap. 3 och 4 a §§
lage11I1962:381 J om allmiinförsäkring;
att tilliiggsprnsion.H11·gift uträknas med tillämpning a1· den procentsats jl>r a\'g(ftsuttaget, som
fastställts fi'ir inkomståret;
att sJ11kförsiikrings111'g(ft utriik1ws med tilliimpnint,: av 19 kap. 2
och 4 §§ lagen (1962:381 J 0111 all11ui11 f<>rsäkring;
att för skattskyldiga. som avses i
10
I mom. lagen om statlig inkomstskatt, sådan skatt uträknas
med tillämpning av det procenttal
av grundbeloppet. som bestämts
för inkomståret: samt
att kommunal inkomstskatt och
landstingsmedei uträknas med ledning av de belopp fiir skattekrona
och skatteöre, som för inkomståret
bestämts för /I/debitering i beskattningsorten: dock mä regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer. om särskilda omständigheter .foreligga. förordna att utdebitering i hemortskommunen får
läggas till grund vid debitering av
preliminär B-skatt för fysisk person
eller dödsbo även om beskattningsorten iir en annan.

*

mom.'' Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas:

Vid debitering av preliminär Bskatt med ledning av preliminär
taxering skall iakttas:
att egenm·g(fter uträknas med
ledning av hestiimmelserna i lagen
I 1981 :000) om socialm·gijier;

att för skattskyldiga. som avses i
10 I mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt, sådan skatt
uträknas med tillämpning av det
procenttal av grundbeloppet. som
bestämts för inkomståret: samt
att
kommunal
inkomstskatt
uträknas med ledning av den skattesats. som för inkomståret gtiller i
beskattningsorten: dock .får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, om det .fore/igger särskilda omständigheter, förordna att utdebitering i hemortskommuncn får läggas till grund vid
debitering av preliminär B-skatt för
fysisk person eller dödsbo även om
bcskattningsorten är en annan.

*

I mo m. Vid debitering av slutlig
skatt skall iakttas:

*

att för skattskyldiga, som avses i 10 I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig
inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av
grundheloppet, som har fastställts att gälla för den preliminära skatt,
vilken skall avräknas mot den slutliga skatten:
att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats som
för inkomståret gäller i beskattningsortcn:
~ Senaste lydelse 1974:771.
"Senaste lydelse 1981 :41.
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att kommunal inkomstskatt uträknas i en post, varvid skattebeloppet vid
öretal över 50 avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedåt till helt
krontal:
att skogsvårdsavgift uträknas enligt bestämmelserna i I § lagen
( 1946: 324) om skogsvårdavgift:

all tilläggspension.\'{irg(ft uträknas med tillämpning m· den j("ir inkomståret fastställda procentsatsen j(Jr argijtsuttaget, varl'id öret al
hor(fi1/ler;
att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har uträknats av
lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattningsorten är belägen;
att i I § niimnd sJ11Mi:irsiikringsm·gift debiteras enligt /9 kap. lagen
( 1962: 381 J om al/mii11försiikri11g på
grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av
allmän .ti'irsiikringskassa;

att egenavgifter debiteras med
ledning m· bestämmelserna i lagen
( 1981 :000) om socialargijter och på
grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av
den allmänna försäkringskassan.
varrid öretal bor(fi1ller: samt

att socialförsiikringsm·gijt till
folkpensioneringen sål'itt gäller
person med inkomst m· annat j(:ir1·iirrsarhete iin a11stiillning dehiteras med tilliimp11i11g m· bestämmelserna i I I kap. 4 §samt 19 kap.
3 och 4 a §.9 lagc11 om allmän fi:irsiikrin1::
att i I § niimnd arhetsskade.f("irsiikrin1:sm·g(ft dehiteras med ledning m· hestiimme/serna i 7 kap. 2 §
tredje stycket lage11 (1976:380) om
arbetsskadejorsäkring:
att i I § nämnd delpension.~för
siikri11gsa1·g(fi debiteras med ledning m· hcstii111111elscrn11 i 21 § andra stycket lagen ( 1979:84! om delpensio11.1j("irsäkring:
att i I § niim11d sociala1·gifi dehiteras med /ednin[? ar bestämmelserna i 3 § lagen (1981: 151 0111 .finansiering m· statsbidrag till förskole- och .fritidshemsi·crksamhet:
samt
att i I ~ nämnd annuitet eller. om skattskyldig har att erlägga !lera
annuiteter. summan av dessa påförs i helt antal kronor, varvid öretal
hortfaller.
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49*
1 mom. 7 Skattskyldig får av den lokala skattemyndigheten beviljas anstånd med inbetalning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta.
I) om taxeringsintcndcntcn har anfört besvär över taxeringen med yrkande om ändring till den skattskyldiges förmån: till det belopp som
betingas härav.
2) om den skattskyldige har anfört besvär över taxeringsniimndens beslut om taxering och taxeringsintendenten helt eller delvis har tillstyrkt
besv~iren eller ansökan om anstånd eller det - utan att yttrande har
inhämtats från taxeringsintendenten - kan med skäl antas att besvären
kommer att bifallas helt eller delvis: till det belopp som betingas härav.
3) om den skattskyldige har anfört besvär över länsrätts eller kammarrätts beslut om taxering och taxeringsintcndcnten helt eller delvis har
tillstyrkt besvären eller ansökan om anstånd: till det belopp som betingas
härav.
4) om taxeringen har blivit oriktig på grund av felräkning. felskrivning
eller annat uppenbart förbiseende: till det belopp som betingas av förbiseendet,
5) om den skattskyldige har taxerats på mer än en ort för samma
inkomst. garantibelopp för fastighet eller förmögenhet: till det belopp som
svarar mot ettdera av eller båda de skattebelopp som har påförts med
anledning av taxeringen.
6) om avgiftsundcrlag för egenavgifi som m·ses i anvisningarna
till 41 h § kommunalskattelagen
( 1928: 370) har bestämts till för högt
belopp: till det belopp som betingas
av felaktigheten.

6) om av giftsunderlag för egenm·gifter har bestämts till för högt belopp: till det belopp som betingas
av felaktigheten.

7) om skatt har påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund av
fel vid debiteringen: till det belopp som betingas av felaktigheten i debiteringen,
8) om preliminär skatt. som enligt 27 2 mom. skall gottskrivas den
skattskyldige. kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och bli
avkortad enligt 65 samt den skattskyldige inte har erhållit jämkning enligt
bestämmelserna i 45 § 1 mom. sista stycket: till så stor del av skatten som
kan antas bli avkortad.

*

*

85
mom.M Den. som icke åtniYes
med beslut enligt denna lag av lokal
skattemyndighet. äger i beslutet
siika ändring hos länsrätten genom
besvär.
l fråga om preliminär taxering,
siittet för uttagande av preliminär
skatt. debitering eller jämkning av
sådan skatt. verkställande av skat7

Senaste lydelse 1980:316.
" Senaste lydelse 1979: 174.

§

1 mo m. Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag
i.i1·erklaga.1· hos länsrätten genom
besvär.
Beslut om preliminär taxering,
sättet för uttagande av preliminär
skatt, debitering eller jämkning av
sådan skatt. verkställande av skat-
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teavdrag och anstånd med inbetalning av skatt föres dock talan hos
länsstyrelsen.

teavdrag och anstånd med inbetalning av skatt ä1·erklagas dock hos
länsstyrelsen genom bcsl'iir. Bes/lit
om j(1ststiillande m· avg(fi.rnnderlag för cge1w1·gijier örcrklagas hos
fårsiikringsriitten genom hc.\"\'iir.
De allmänna ombuden Jiir ö1·erklaga lokala skattemyndigheters
beslut endast ifråga om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares
skatt.
Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 § I mom.
eller varigenom vite har förelagts
fär inte ä1·erklagas.
Om en besvärshandling före besviirstidens utgång inkommit till ml1-:on annan läns rätt, liinsstyrclsc eller försäkringsriitt än den som har
att pröva besvären. skall de trots
detta tas upp till prövning. Handlingarna skall då omedelbart översändas till den länsrätt. liinsstyrelse
eller .fiJrsiikringsriitt som skall pröva besvären.

Allmänt ombud iiger an.fara besvär över lokal skattemyndighets
beslut endast rad m·ser arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares
skatt.
Talan får ej j("iras mot lokal skattemyndighets beslut om revision
enligt 78 § I mom. eller varigenom
vite har förelagts.
Har besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till annan länsrätt eller länsstyrelse än
den som har att pröva besvären.
skall de ändå upptagas till prövning. Handlingarna skall då om-:-·
delbart översändas till den länsrätt
eller länsstyrelse som skall pröva
besvären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982 och tilliimpas första gången i
fråga om debitering av preliminär skatt för år 1982 och slutlig skall på
grund av 1983 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid
debitering av slutlig eller tillkommande skatt på grund av taxering år 1982
eller tidigare år eller eftertaxering för år 1981 eller tidigare år.

10

Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69)
Härigenom föreskrivs att I § skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan
angivna lydelse.
Nurarande lydelse

Föreslagen lydelse
I §I

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt
I. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och
rättigheter. förordningen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunal skattelagen (1928: 370). förordningen ( 1933: 395)
om ersättnings skatt. lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. lagen
1

Senaste lydelse 1978: 145.
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( 1946: 324) om skogsvårdsavgift. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt.
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. förordningen ( 1970: 99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten, lagen ( 1977: 322) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,
2. lagen ( 1941: 251) om särskild
varuskatt. förordningen ( 1943: 477>
om skatt å vissa pälsvaror. förordningen ( 1948: 85) om försäljningsskatt . .fi>rordningen (1953: 396) om
accis ä fettemulsion m. m .. lagen
(1953: 397) om avgift för fettvaror
som användas för framställning av
fettemulsion m. m., lagen ( 1956:
545) om omsättningsskatt på motorfordon. lagen (1957: 262) om allmän
energiskatt. lagen ( 1960: 253) om
tillverkning och beskattning av
malt- och läskedrycker. lagen
( 1960: 258) om u(iiimningsskatt på
ris.1·a varor. lagen ( 1961: 372) om
bensinskatt. lagen (1961: 394) om
tobaksskatt. förordningen ( 196 l:
653) om brännoljeskatt. stämpelskattelagen (1964: 308). förordningen (1964: 352) om gasolskatt. förordningen ( 1966: 21) om särskild
skatt på motorbränslen. lagen
( 1968: 430) om mervärdeskatt, förordningen (197 l: 170) om annonsskatt, lagen (1972: 266) om skatt på
annonser och reklam. lagen (1972:
820) om skatt på spel. lagen ( 1973:
37) om avgift på vissa dryckesförpackningar,
viigtrafikskattelagen
(1973: 601), lagen (1973: 602) om
särskild vägtrafikskatt. lagen I 1973:
1216) om särskild beredskapsavgift
för oljeprodukter, bilskrotningslagen (1975: 343). lagen (1977: 306)
om dryckesskatt. lagen (1978: 69)
om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (l 978: 144) om skatt på
vissa resor,
3. lagen (1954: 243) om yrkesskade_försiikring i vad avser obligatorisk ji:irsäkring, lagen ( 1955: 469)
angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni
1916 (nr 235) om försäkring för

2. lagen ( 1941: 251) om särskild
varuskatt. förordningen (1943: 477)
om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om försäljningsskatt, lagen ( 1953: 397) om avgift
för fettvaror som användas för
framställning
av
fettemulsion
m. m., lagen 0956: 545) om
omsättningsskatt på motorfordon.
lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt, lagen 11960: 253) om tillverkning och beskattning av malt- och
läskedrycker. lagen ( 1961: 372) om
bensinskatt, lagen ( 1961 : 394) om
tobaksskatt. förordningen I 1961:
653) om brännoljeskatt, stämpelskattelagen I 1964: 308), förordningen ( 1964: 352) om gasolskatt. förordningen ( 1966: 21) om särskild
skatt på motorhränslen, lagen
(1968: 430) om mervärdeskatt. förordningen ( 1971: 170) om annonsskatt. lagen (1972: 266) om skatt på
annonser och reklam. lagen (1972:
820) om skatt på spel. lagen (1973:
om
avgift
på
vissa
37)
dryckesförpackningar, vilgtrafikskattelagen (1973: 601). lagen
( 1973: 602) om särskild vägtrafikskatt. lagen (1973: 1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter. bilskrotningslagen ( 1975:
343). lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt, lagen (1978: 69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen
(1978: 144) om skatt på vissa resor.

3. lagen (1955:469) angående
omreglering av vissa ersättningar
enligt lagen den 17 juni 1916 (nr
235) om försäkring för olycksfall i
arbete m. m .. lagen ( 1981 :000) om
socialal'gifter.
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olycksfall i arbete m.m., lagen
( 1960: 77!

0111 hyg!{nad.~{iJrsknings

argijt, lagen ( 1961: 300) 0111 redarem•gijt för .1ji~(olk.1 pensionering. lagen ( 1962: 381) 0111 allmän fijrsiikring, lagen ( 1962:398) om finansiering m· j(1lkpensioneringen. lagen
( 1968:4/9) 0111 allmän arhetsgirnrm·gift, lagen ( 1970: 742 i 0111 liinegarantim·gifl, lagen (1971: 282) om
arhetarsf..·-ydd.1·m·g{fi. lagen ( 1975:
358) 11111 1·11xen11thildningsm•giji. lagen ( 1975:335) 0111 arbetsgil'llra1·g{fi till arbetsmarknadrntbildninf.{en.
Lagen gäller ävt:n prt:liminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande
skatt som avses i uppbördslagen ( 1953: 272).

Lagen tilliimpas e.i om skatten dler avgiften fastställes eller uppbäres i den ordning som gäller för
tull och ej heller beträffande restavgift. skattetillägg eller liknande avgift.

Lagen tillämpas inte om skatten
eller avgiften jiwställs eller uppbärs i den ordning som gäller för
tull och inte heller beträffande restavgift, skattetillägg eller liknande
avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den äldre lydelsen av 1 §
gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

11

Förslag till

Lag om ändring i lagen 0971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.
Härigenom föreskrivs att 1 ~ lagen ( 1971: 1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nul'arande lydelse

I §'

Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran
på
1. skatt och avgift, som anges i I § första stycket uppbördslagen
(1953: 272), samt skatt enligt lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för
särskilda förmäner och rättigheter. lagen (1958: 295) om sjömansskatt och
kupongskattelagen ( 1970: 624),
2. skatt enligt förordningen ( 1959: 507) om allmän varuskatt och lagen
( 1968: 430) om mervärdcskatt.
1

Senaste lydelse 1978: 895.
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3. skatt eller avgift enligt förord3. skatt eller avgift enligt förordningen ( 1908: 129) angående en särningen ( 1908: 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och
skild stämpelavgift vid köp och
byte
av
fondpapper,
lagen
byte
av
fondpapper.
lagen
( 1928: 376) om särskild skatt å vissa
(1928: 376) om särskild skatt å vissa
lotterivinster. lagen ( 1941: 251) om
lotterivinster. lagen (1941: 251) om
särskild varuskatt, förordningen
särskild varuskatt. förordningen
( 1943: 477) om skatt å vissa päls(1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om
varor, förordningen ( 1948: 85) om
försäljningsskatt, lagen ( 1953: 397)
försäljningsskatt.
förordningen
om avgift för fettvaror som använ([953: 396) om accis cl fettemulsion
m.m., lagen (1953:397) om avgift
das för framställning av fettemulsion m. m .. lagen (1956: 545) om
för fettvaror som användas för
omsättningsskatt på motorfordon.
framställning
av
fettemulsion
lagen ( 1957: 262) om allmän enerm. m .• lagen ( 1956: 545) om omsättgiskatt, lagen ( 1960: 253) om tillningsskatt på motorfordon, lagen
verkning och beskattning av malt( 1957: 262) om allmän energiskatt.
lagen (1960: 253) om tillverkning
och läskedrycker. lagen (1961:372)
om bensinskatt. lagen 0961: 394)
och beskattning av malt- och läskeom
tobaksskatt,
förordningen
drycker. lagen (1960: 258) om ut(1961: 653) om
brännoljeskatt,
jiimningsskatt på vissa 1·aror, lagen
{1961: 372) om bensinskatt, lagen
stämpel skattelagen ( 1964: 308). för(1961: 394) om tobaksskatt, förord- . ordningen ( 1964: 352) om gasolskatt. förordningen (1966: 21) om
ningen ( 1961: 653) om brännoljesärskild skatt på motorbränslen,
skatt, stämpelskattelagen (1964:
förordningen ( 1971: 170) om an308). förordningen ( 1964: 352) om
nonsskatt. lagen (1972: 266) om
gasolskatt. förordningen () 966: 21)
skatt på annonser och reklam, laom särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1971: 170) om
gen 0972: 820) om skatt på spel,
lagen (1973: 37) om avgift på vissa
annonsskatt, lagen (1972: 266) om
dryckesförpackningar,
lagen
skatt på annonser och reklam. lagen ( 1972: 820) om skatt på spel,
(1973: 1216) om särskild beredlagen ( 1973: 37) om avgift på vissa
skapsavgift
för
oljeprodukter,
bilskrotningslagcn ( 1975: 343). ladryckesförpackningar, lagen ( 1973:
1216) om särskild beredskapsavgift
gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. laför oljeprodukter, bilskrotningslagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt
gen (1975: 343). lagen ( 1977: 306)
på
motorfordon
samt
lagen
( 1978: 144) om skatt på vissa resor.
om dryckesskatt, lagen ( 1978: 69)
om försäljningsskatt på motorfordon samt lagen ( 1978: 144) om skatt
på vissa resor,
4. skatt enligt förordningen ( 1922: 260) om automobilskatt. kungörelsen
( 1951: 750) om saluvagnsskatt, förordningen (! 963: 116) om trafikomläggningsskatt. traktorskatteförordningen (1969: 297), vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt, kungörelsen
( 1973: 781) om salu vagnsskatt samt lagen (1976: 339) om saluvagnsskatt,
5. tull och särskild avgift enligt 39 § tullagen ( 1973: 670) samt avgift
enligt kungörelsen ( 1960: 235) om avgift för växtskyddskontroll vid införsel
av växll!r och förordningen (1968: 361) om avgift vid införsel av vissa
bakverk.

,
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6. avgift enligt lagen ( 1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område
och lagen ( 1974: 226) om prisreglering på fiskets område.

7. avgift. som uppbäres med
tillämpning av lagen ( 1959: 552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m .. i
den mån al'g{tien icke omfattas m·

7. avgift som uppbärs med
tillämpning av lagen ( 1959: 552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (}981: 000) om .1·ocialm·g{fier.

i.
Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid
försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller
avgiftstillägg och förseningsavgift.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Den äldre lydelsen av I §
giiller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

12

Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1981: 40) om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att lagen ( 1981: 40) om ändring i kommunalskattelagcn ( 1928: 370) skall upphöra att gälla.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

13

Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1981: 41) om ändring i uppbördslagen
(1953: 272)
Härigenom föreskrivs att lagen ( 1981: 41) om ändring i uppbördslagen
( 1953: 272J skall upphöra att gälla.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

14

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § och 11 kap. 3 § lagen ( 1962: 381) om
allmän försiikring 1 skall ha nedan angivna lydelse.

' Lagen omtryckt 1977: 630.
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3 kap.
2 §~
~ukpenninRgrumlande inkomst är den inkomst i pengar eller naturaförmåner i form av kost. bostad eller bil. som en försäkrad kan antas för år
räknat komma all tills vidare få för egt:t arbete, antingen säsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst <Il" anställning) eller på annan grund
(inkomst m· annatfiin'iirvsarhete). Den sjukpenninggrundande inkomsten
fastställs av försäkringskassan. Inkomst av anställning och inkomst av
annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre
hundratal kronor.

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger
sju och en halv gånger det vid årets
ingång gällande basbeloppet. Det
belopp som sålunda skall undantas
skall i första hand räknas av från
inkomst av annat förvärvsarbete.
Ersättning i pengar eller naturaförmåner för arbete som någon utför
för någon annans räkning utan att
vara anställd i dennes tjänst skall
anses silsom inkomst av anställning. 0111 ersättningen under ett år
uppgått till minst .femhundra kronor. Är ersiittningen att hänföra till
inkomst av rörelse som bedril"its ar
den som 11(f(°irt arbetet eller uvjordbruksfastighet som denne hrukat,
skall vad nu sagts giilla endast om
denne och den som utgivit ersättningen är ense om detta. I dessa fall
skall den som utfört arbetet anses
såsom arbetstagare och den som utgivit ersättningen såsom arbetgivare.

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger
sju och en halv gånger det vid årets
ingång gällande basbeloppet. Det
belopp som sålunda skall undantas
skall i första hand räknas av från
inkomst av annat förvärvsarbete.
Ersättning i pengar eller naturaförmåner för arbete som någon utför
för någon annans räkning utan att
vara anställd i dennes tjänst skall.
sårida ersättningen under ett år
uppgär till minst 500 kronor. anses
som inkomst av anställning. I fråga
om ersättning som utgör inkomst
av rörelse eller jordbruksfastighet
gäller vad nu har sagts endast under förutsättning att den försäkrade och den som har utgivit ersättningen är ense om detta. I nu angirna fall skall den som har utfört
arbetet anses såsom arbetstagare
och den som har utgivit ersättningen såsom arbetsgivare. Om ersättning i pcnKar eller naturaförmäner
ji"ir arhete för nclgon annans räkning under ett är understiger 500
kronor, an.1·e.1· ersätmingen .f/"ån
dessa som inkomst av eget arhete
endast så rida den iir att lzii11tiJra till
inkomst m· rörelse eller jordbruksfastiglzet.

Beräkningen av den sjukpenninggrundade inkomsten skall. där förhållandena inte är kända för försäkringskassan. grundas på de upplysningar
som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller
som kan framgå av den uppskattning. som vid taxering gjorts av den
2

Lydelse enligt prop. 1980/81: 178.
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försäkrades inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning får ej beräknas
högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans
räkning. Om inkomsten helt eller delvis utgörs av naturaförmåner i form av
kost och bostad. skall dessa förmåner uppskattas efter de regler som
tillämpas vid beräkning av preliminär skatt. Värdet av naturaförmån i form
av bil skall uppskattas enligt de grunder som gäller för värdering av
förmånen vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen.
11 kap.
3 §
Med inkomst a1· annat föf"l'iirrsarbete avses
a) inkomst av här i riket bedriven rörelse:
b) inkomst av här belägen jordbruksfastighet. som brukas av den
försäkrade;
c) ersättning i penningcir eller
naturaförmåner i form av kost eller
bostad för arbete för annans räkning: samt

dl sjukpenning enligt denna lag
eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande
ersättning som utgår enligt annan
författning eller på grund av regeringens förordnande. i den mån ersättningen träder i stället för inkomst som ovan nämnts:
allt i den mån inkomsten icke enligt 2 § är att hänföra till inkomst av
anställning.

Med inkomst av annat fi:irriin·sarhete avses
a) inkomst av här i riket bedriven rörelse:
bl inkomst av här belägen jordbruksfastighet, som brukas av den
försäkrade:
c) ersättning för arbete för annans räkning i penxar eller naturaförmåner i form av kost. bostad eller bil. om l'iirdet av ersät111in1:en
från denne under <lret har uppgätt
till minst 500 kronor: samt
d) sjukpenning enligt denna lag
eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsiikring eller motsvarande
ersättning som utgår enligt annan
författning eller på grund av regeringens förordnande. i den man ersättningen träder i stället för inkomst som ovan nämnts:
allt i den mån inkomsten inte enligt 2 är att hänföra till inkomst av
anställning.

*

Till inkomst som avses i första stycket a) och bl räknas även sådan
inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet, som enligt punkt 13 av anviseller anvisningarna till 52 ~ kommunalskattelagen
ningarna till 32
(1928: 370) taxeras hos försiikrad, om den försäkrade varit verksam i
förvärvskällan i ej blott ringa omfattning.

*

Har inkomst som avses i första
stycket a), bJ eller c) icke uppgått
till femhundra kronor för år, tage.1·
den ej i beräkning.

Har inkomst som avses i första
stycket a) eller b) inte uppgått till
500 kronor för år, tas den inte i
beräkning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Aldre bestämmelser gäller
dock i fråga om inkomst som belöper p[t tid före ikraftträdandet.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring

*

Härigenom föreskrivs att 4 lagen ( 1959: 551) om beräkning av pcnsionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381 l om allmän försiikring 1
skall ha nedan angivna lydelse.

Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

4

f

Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad som
framgär av lagen om allmän försäkring, gälla följande.
Värdet av naturaförmån i form av
kost. bostad eller bil till arbetstagare. som avses i I § första stycket
lagen om sjömansskatt. skall uppskattas i enlighet med vad regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksförsäkringsvcrket föreskriver. Värdet av bilförmån skall
uppskattas enligt de grunder som
gäller för värdering av förmånen
vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter
enligt
lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring.
Vad nyss sagts skall jiiml'i:il äga
tillämpning beträffande förmån av
kost. bostad eller bil i fall som
avses i 3 första stycket.
Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för
kostnader som arbetstagaren haft
att bestrida i inneha vd anställning. i
den mån kostnaderna minskade
med erhållen kostnadsersättning
öi·ersriga ettusen kronor.
Riksförsäkringsverket äger meddela särskilda föreskrifter angående
beräkning av sådan inkomst av anställning. som enligt lagen om statlig inkomstskatt lzänfäres till intäkt
av jordbruksfastighet eller intäkt av
rörelse.
Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete skall från inkomst av rörelse al'dragas underskott å rörelse under beskattningsåret. I fråga 0111 inkomst m· jurd-

*

Värdet av naturaförmån i form av
kost. bostad eller hil till arbetstagare. som avses i I första stycket
lagen om sjömansskatt. skall uppskattas i enlighet med vad regeringen eller efter regeringens hemyndigande riksförsäkringsverket föreskriver. Värdet av hilförmån skall
uppskattas enligt de grunder som
gäller för värdering av förmånen
vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter
enligt
lagen
( 1962: 381 J om allmän försäkring.
Vad nyss sagts giiller också beträffande förmän av kost. bostad eller
hil i fall som avses i 3 § första
stycket.
Vid heräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för
kostnader som arbetstagaren haft
att bestrida i innehavd anställning. i
den mån kostnaderna. minskade
med erhållen kostnadsersättning.
iil·erstiger ettusen kronor.
Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angående
beräkning av sådan inkomst av anställning. som enligt lagen om statlig inkomstskatt hii1tförs till intäkt
av jordbruksfastighet eller intäkt av
rörelse.
Vid beräkning av inkomst av annat förviirvsarbete får från inkomst
av en 1·issfiin·iin'skiill11 inte dras av
underskott i w11wn fön·iin·skiilla.

1

Lagen omtryckt 1976: 1015.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1976: 1015.
Senaste lydelse 1979: 651.

*
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bruks.fastighet skall motsrnrande
gii/la hetriiffande underskott å sådan jordhruk.1:fi1stighet. som brukats m· denfiirsiikrade.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1982.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid sammanträde
1981-06-02

Närvarande: f. d. justitierådet Petren. regeringsrådet Hilding. justitierådet

Vängby.
Enligt lagrådet den 12 maj 1981 tillhandakommet utdrag av protokoll vid
regeringssammanträde den 30 april 1981 har regeringen på hemställan av
statsrådet och chefen för budgetdepartementet Wirten beslutat inhämta
lagrådets yttrande över förslag till
I. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370).
2. lag om ändring i lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt i vissa
fall,
3. lag om ändring i lagen (1978:401) om exportkreditstöd.

4. lag om ändring i lagen ( 1979: 610) om allmän investeringsreserv.
5. lag om ändring i tagen ( 1979: 611) om upphovsmannakonto.
6. lag om ändring i lagen I 1980: 953) om särskilt investeringsavdrag för
inventarieanskaffning.
7. lag om ändring i lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m ..
8. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623).
9. lag om ändring i uppbördslagen I 1953: 272).
JO. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69).
I I. lag om ändring i lagen ( 1971: I072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m ..
12. lag om upphävande av lagen ( 1981: 40) om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370).
13. lag om upphävande av lagen (1981:41) om ändring i uppbördslagcn
(1953:271).
14. lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring.
15. lag om ändring i lagen (1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen I 1962: 381 J om allmän försäkring.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Leif
Wallestam.
Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928: 370)
Punkt 2 av anvisningarna till 22 §

Lagrådet:
Sedan föreliggande förslag remitterades till lagrådet. har riksdagen fattat
beslut som innebär att till såväl förevarande punkt som till punkt 9 av
anvisningarna till 29 § fogats ett nytt stycke. Vad som föreslås i förevarande remiss innebär ingen rubbning av bestämmelserna i de nya styckena.
I den kommande propositionen skall självfallet de nya styckena medtagas.
vilket lagrådet för ordningens skull velat påpeka.
Att beakta är vidare att punkterna 5 och 6 i övergångsbestämmelserna
till den nyss berörda av riksdagen beslutade lagändringen hänvisar till visst
stycke i förevarande punkt och visst stycke i punkt 9 av anvisningarna till
29 §. Då den nu föreslagna ändringen innebär att andra stycket såväl i
förevarande punkt som i nyssnämnda punkt 9 upphäves och att följaktligen
ordningsnumren på styckena i punkterna rubbas. erfordras att jämkning
göres av de berörda punkterna i övergångsbestämmelserna.
Punkt 9 av anvisningarna till 29 §

Lagrådet:
Vid punkt 2 av anvisningarna till 22 § har angivits att i den kommande
propositionen visst tillägg bör göras till den i remissen föreslagna lydelsen
av förevarande punkt.
Anvisningarna till 52 §

Lawädet:
Den fördelning av inkomster varom stadgas i första-femte styckena
sker. såsom uttryckligen anges i tredje stycket. före avdrag för avsättning
för egenavgifter. Efter fördelningen skall avdrag för sådan avsättning ske
och först därefter framkommer det belopp som utgör den skattskyldiges
nettointäkt av förvärvskällan. Av sjätte stycket. som anger vad som är den
skattskyldiges nettointiikt, bör - i likhet med vad som är fallet i gällande
lydelse - klart framgå. att avdrag för egenavgifter skall ske. Lagrådet
förordar därför att sjätte stycket gives förslagsvis följande lydelse: "Vad
som på vardera maken belöper enligt bestämmelserna i första-femte
styckena. sedan därifrån avräknats på maken belöpande del av avsättning
för egenavgifter. utgör den skattskyldiges nettointäkt av förvärvskällan."
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Förslagen till lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) och lag
om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Lagrådet:
Skattebrottslagen och lagen om förmånsberättigade skattefordringar
m. m. innehåller båda i 1 en uppräkning av skatter och avgifter på vilka
resp. lag är tillämplig. Uppräkning sker i form av hänvisning till den lag
eller annan författning enligt vilken skatten eller avgiften i fråga skall
erläggas. Saknas en viss Jag bland de uppräknade. kan ansvar inte inträda
enligt skattebrottslagen för förfaranden med avseende på skatt eller avgift
enligt lagen resp. gäller inte förmånsrätt för sådan skatt eller avgift.
1' förslaget till lag om ändring i skattebrottslagen förs avgifter enligt den
föreslagna nya lagen om socialavgifter in under skattebrottslagen. samtidigt som det föreslås att hänvisningarna till vissa lagar om sociala avgifter
som antingen är upphävda eller föreslås skola upphävas i samband med
ikraftträdandet av lagen om socialavgifter skall utgå. I övergångsbestämmelsen anges därvid att den äldre lydelsen av 1 fortfarande gäller i fråga
om avgifter som belöper på tid före *raftträdandet. I förslaget till lag om
ändring i lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m. tillämpas
beträffande de sociala avgifterna en annan teknik. eftersom ·dessa förs in
under den lagen genom en hänvisning till lagen ( 1959: 552) om uppbörd av
vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. Denna skall enligt
förslag i prop. 1980/81: 178 fortsätta att gälla ehuru med ändrad lydelse och
ny rubrik, och beträffande den lagen föreslås därför i förevarande lagförslag en ändring av hänvisningen till att avse den nya författningsrubriken. l
båda lagförslagen föreslås därjämte att förordningen ( 1953: 396) om accis
på fettemulsion m. m., vilken upphävts genom SFS 1972: 802, samt lagen
( 1960: 258) om utjämningsskatt på vissa varor. vilken föreslås upphävd
genom prop. 1980/81: 190. skall utgå ur uppräkningarna. Ett betydande
antal upphävda författningar står trots detta kvar i de båda katalogerna.
När en skatteförfattning upphävs kan såväl skattebrottslagen som lagen
om förmånsberättigade skattefordringar under lång tid därefter behöva
tillämpas med avseende på skatt eller avgift enligt den upphävda författningen. Dels tillämpas regelmiissigt enligt övergångsbestämmelser den
upphävda författningen med avseende på förhållanden som ligger i tiden
före den dag då författningen i princip upphörde att gälla. Dels kan det
straffprocessuella förfarandet resp. det förfarande i vilken förmånsrätten
görs gällande äga rum lång tid efter det att skatten eller avgiften fastställts
eller skulle ha fastställts.
Lagtekniskt kan det förhållandet att skallcbrottslagen eller lagen om
förmånsberättigade skattefordringar m. m. alltjämt kan tillämpas i fråga om
skatter eller avgifter enligt upphävda författningar komma till uttryck på

*

*

9

Riksdai:en 1981182. 1 sam/. Nr JO

Prop. 1981/82: 10

130

två sätt. Antingen kan den upphävda förfatlningen få stå kvar i uppräkningen i I ~ av resp. lag eller också kan författningen i fråga få utgå ur
uppräkningen medan i en övergångsbestämmelse anges att den äldre lydelsen av uppräkningen alltjämt gäller för äldre förhållanden. Att döma av det
stora antal upphävda författningar som står kvar i uppräkningen synes
hittills genomgående den förra vägen ha valts. Det finns t. o. m. exempel, i
vart fall beträffande lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m ..
på att redan upphävda författningar eller tidsbegränsade författningar för
vilka giltighetstiden utgått tagits med vid lagens tillkomst: se förordningen
(1959: 507) om allmän varuskatt och förordningen (1963: 116) om trafikomläggningsskatt. Exempel finns emellertid även på att författningar genom
senare ändringar fått utgå.
Nu har den senare vägen valts. dvs. förslag läggs fram om att vissa
författningar skall utgå ur uppräkningen i resp. I ~ och att i stället en
hänvisning till äldre lag skall med avseende på äldre förhållanden göras i
övergångsbestämmelserna. Denna ordning synes också vara förenad med
vissa fördelar. Om uppräkningen i I av resp. lag ständigt byggs på med
nya skatteförfattningar samtidigt som upphävda författningar får stå kvar,
blir katalogerna alltmer oöverskådliga. Det synes också svårt att med
hänsyn till den upphävda lagens fortsatta aktualitet i varje enskilt fall
bedöma om den bör stå kvar eller inte. En viss konsekvens bör därför
eftersträvas. Det kan emellertid inte krävas att varje gång en skatteförfattning upphävs eller eljest förlorar sin giltighet ändring sker i skattebrottslagen och/eller lagen om förmånsberättigade skatlefordringar m. m.
När ändringar likväl görs i I § av resp. lag - i regel därför att en ny
författning skall läggas till - synes det lämpligt att upphävda författningar
får utgå. I vart fall bör en översyn av katalogerna göras med lämpliga
tidsmellanrum. Detta kan också medföra den fördelen att en lag står kvar
viss tid efter upphävandet. då det alltjämt kan komma i fdga att mera
frekvent tillämpa skattebrottslagen resp. lagen om förmånsberättigade
skattefordringar m. m. betriiffande skatt eller avgift enligt lagen. medan
den inte längre belastar katalogerna när den endast mera sällan kan bli
aktuell.
När nu de båda katalogerna rensas från vissa upphävda författningar
synes det i konsekvensens namn lämpligt att göra en fullständig genomgång. Därvid kan anmärkas följande.
I uppräkningarna upptas följande författningar som iir upphävda eller till
följd av. tidsbegränsning ämlå förlorat sin giltighet <inom parentes anges
SFS-nummer på den författning. varigenom den uppräknade författningen
upphävts, resp. den tidpunkt då författningen till följd av tidsbegränsning
upphört att gälla):
Båda lagarna: förordningen ( 1943: 477) om skatt å vissa pälsvaror (SFS
1971:246). förordningen (1948:85) om försäljningsskatt (SFS 1971:247).
lagen ( 1956: 545) om omsättningsskatt på motorfordon !SFS 1978: 69).

*
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lagen ( 1960: 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker (SFS 1977: 292). förordningen ( 1961: 653) om brännoljeskatt (SFS
1973: 60 I), förordningen ( 1966: 21) om särskild skatt på motorbränslen
(SFS 1973: 604), förordningen ( 1971: 170) om annonsskatt (SFS 1972: 266),
lagen ( 1973: 602) om särskild vägtrafikskatt (SFS 1978: 118).
Enbart skattebrottslagen: förordningen ( 1970: 99) om investeringsavgift
för vissa byggnadsarbeten ( 1971-06-01 ), lagen (1977: 322) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (SFS 1977: 1064).
Enbart lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m.: förordningen ( 1959: 507) om allmän varuskatt ISFS 1968: 4301. förordningen
( 1922: 260) om automobilskatt <SFS 1973: 601). kungörelsen (1951: 7501 om
saluv;1gnsskatt <SFS 1973: 781 ). förordningen ( 1963: 116) om trafikomläggningsskatt ( 1968-01-01 ). traktorskatteförordningen ( 1969: 297) <SFS
1973:601). kungörelsen (1973:781) om saluvagnsskatt (SFS 1976:339).
kungörelsen ( 1960: 235) om avgift för viixtskyddskontroll vid införsel av
växter <SFS 1978: 685).
Med hänsyn till det förut anförda förordas att de uppräknade författningarna får utgii ur I ~ skattebrottslagen resp. I *lagen om förmånsberättigade
skattefordringar m. m. Det bör tilläggas att genomgången skett med ledning av Register över gällande SFS-författningar 1 januari 1980, varför
upphävanden som må ha skett efter utgången av år 1979 inte beaktats.
Vidare bör anmärkas att den i skattebrottslagen upptagna lagen
( 1955: 469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17
juni 1916 (nr 235) om försiikring för olycksfall i arbete m. m. sedan år 1971
inte innehåller nf\gra självständiga avgiftsbestämmelser. I 14 hänvisas i
stället till försäkringsavgifter enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. I samband med lagändringen angavs (prop. 1971: 22 s. 66) att försäkringspremierna enligt lagen om yrkesskadeförsäkring i fortsättningen skulle beräknas så att de skulle förslå att täcka också ersättning på grund om omreglering. Med hänsyn härtill och dä det föreslås att lagen om yrkesskadeförsäkring inte längre skall riiknas upp i I skattebrottslagen bör även den nu
aktuella lagen utgå ur uppräkningen.
Slutligen bör anmärkas att den i 1 lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m. upptagna förordningen ( 1908: 129) angående en särskild
stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper .numera har rubriken lagen
(1908: 129) med vissa bestämmelser om handel med fondpapper (SFS
1979: 1059).
Görs de uteslutningar av upphävda författningar som förordats i det
föregående bör övergångsbestämmelserna till de båda lagförslagen ändras
så att därav framgår att den äldre lydelsen av resp. I § fortfarande gäller i
fråga om ''skatter och avgifter'' som belöper på tid före ikraftträdandet.
Det förhållandet att skatter och avgifter enligt åtskilliga av författningarna
upphört att utgå vid en betydligt tidigare tidpunkt synes inte behöva
inverka på utformningen av övergångsbestämmelserna.

*

*

*
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
LagrådI!!:
Förslaget att arvoden som understiger 500 kronor men sammanlagt
uppgår till detta belopp icke skall medföra förmåner som den allmänna
försäkringen bereder kan leda till att den försäkrade i ett fall blir berättigad
till vissa förmåner medan i ett annat snarlikt fall sämre förmåner kommer
att utgä. Sådan verkan är emellertid förbunden med nästan varje gränsdragning och det framstår ej som sannolikt att problemen av denna art vid
en reform sådan som den föreslagna skulle ha den omfattning att de måste
anses utgöra t:tt hinder mot densamma. Anledning att avstyrka reformen
kan därför ej anses föreligga.
När det gäller hur reformen lagtekniskt skall genomföras bör man dock
för att uppnå en enhetlig systematik välja en annan lösning än den det
remitterade förslaget innehåller. I AFL bör sålunda anges i vilken utsträckning inkomsterna är förmånsgrundande. medan avgiftsskyldigheten bör
regleras i den lag om socialavgifter, varom förslag nyligen förelagts riksdagen iprop. 1980/81: 178).
I enlighet med det anförda bör 3 kap. 2 .9 ges följande lydelse:
"Sj11kpenni11ggru11da11de inkomst - - - hundratal kronor.
Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan
inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger sju och en
halv gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Det belopp som
sålunda skall undantas skall i första hand räknas av från inkomst av annat
förvärvsarbete. Ersättning i pengar eller naturaförmåner för arbete som
någon utför för någon annans räkning utan att vara anställd i dennes tjänst
skall, såvida ersättningen under ett år uppgår till minst 500 kronor, anses
som inkomst av anställning. I fråga om ersättning som utgör inkomst av
rörelse som bedrivits av den som utfört arbetet eller av jordbruksfastighet
som denne brukat. gäller vad nu har sagts endast under förutsättning att
den försäkrade och den som har utgivit ersättningen är ense om detta. I nu
angivna fall skall den som har utfört arbetet anses såsom arbetstagare och
den som har utgivit ersättningen såsom arbetsgivare. Har ersättning för
arbete för någon annans räkning under året inte uppgått till minst 500
kronor. skall ersättningen från denne inte tas med vid beräkningen av den
sjukpenninggrundande inkomsten i annat fall än då den utgör inkomst av
rörelse eller jordbruksfastighet.
Beräkningen av --- till sjukförsäkringen."
Som kommentar till den föreslagna lagtexten bör vidare redovisas följande. I andra stycket fjärde meningen behandlas frågan om likställighetsavtal för vissa inkomster hänförliga till rörelse eller jordbruksfastighet.
Bestämmelsen fick sin lydelse genom beslut av riksdagen vid 1975/76 års
riksmöte (prop. 1975/76: 46: St1J 1975/76: 17: rskr 67). Såsom den är utfor-
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mad avser den ersättning för uppdrag som utförts av en person som ett led i
av honom bedriven yrkesmässig förvärvsverksamhet (rörelse eller jordbruk). Den ändring i formuleringen av denna mening som föreslås i lagrådsremissen har inget samband med ändringsförslagen i övrigt. Någon
kommentar till ändringen har inte givits. Enligt lagrådets mening synes
lydelsen böra bibehållas i oförändrat skick.
I konsekvens med förslaget beträffande 3 kap. 2 § bör // kap. 3 ges
följande lydelse:
"Med inkomst av annat förvärl'sarhete avses
a) inkomst av här i riket bedriven rörelse:
b) inkomst av här belägenjordbruksfastighet, som brukas av den försäkrade;
c) ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller naturaförmåner i forrri av kost, bostad eller bil: samt
d) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i
stället för inkomst som ovan nämnts:
allt i den mån inkomsten inte enligt 2 § är att hänföra till inkomst av
anställning.
Till inkomst --- ringa omfattning.
Har inkomst som avses i första stycket a) eller bl inte uppgått till 500
kronor för år, tas den inte i beräkning. Ej heller tas sådan ersättning som
avses i första stycket c) i beräkning, om ersättningen från den, för vilken
arbetet utförts, under året inte uppgått till 500 kronor.··
De nu förordade ändringarna av AFL förutsätter, som tidigare angetts,
att ändring görs även i den i prop. 1980/81: 178 föreslagna lagen om
socialal'gijier.
Det föreslås att 3 kap. 5 §nämnda lag - i analogi med 2 kap. 4 §lagen erhåller följande ändrade lydelse:
"Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från ersättning för
arbete för någon annans räkning, om ersättningen från denne under året
inte uppgått till 500 kronor. Vad nu sagts gäller dock inte om ersättningen
utgör inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet.
Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall vidare bortses från inkomst
som avses i 11 kap. 3 § första stycket d) lagen (1962: 381 I om allmän
försäkring.
Vid beräkningen --- allmän försäkring."
Hilding är av skiljaktig mening på sätt framgår av följande yttrande:
"F. n. gäller i fråga om s. k. småinkomster (under 500 kr. för år) att
arbetsgivaren inte är skyldig att erlägga arbetsgivaravgift för sådana inkomster, om de för samme arbetstagare understiger nämnda belopp. Om
emellertid den enskilde arbetstagaren har flera småinkomster från olika
håll. som sammanlagt uppgår till eller överstiger 500 kr., har han att

*
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A andra

sidan iir dessa inkomster såviil

sjukpenninggrundande som tilläggspensionsgrumlande.
Vid remissbehandlingen av pensionsförsäkringskommittcns betänkande
!SOU 1977: 46) Pensionsfrågor m. m. föreslog riksförsäkringsverket att
debiteringen av egenavgifter i nu nämnda fall skulle slopas. df1 den medförde administrativa kostnader som inte stod i rimlig proportion till de
avgifter som nöt in. Verki.:t anknyter hiirtill i sitt remissyttrande över
kulturskattekommittens nu ifrågavarande förslag. I lagrådsremissen (avsnitt 2.2) förklarar departementschefen att han delar riksförsäkringsverkets uppfattning. Ett slopande av avgiftsskyldigheten bör dock enligt departementschefen leda till att möjligheten att förvärva förmåner inskranks i
motsvarande mån. I enlighet härmed föreslås i remissen att skyldighekn
att betala egenavgift för småinkomsterna upphävs och att samtidigt sädan
ändring görs i lagstiftningen. att de inte heller blir förmänsgrundande.
Departementschefen anför i anslutning hiirtill att allt talar för att sådana
inkomster endast har en synnerligen marginell betydelse för de försiikrade.
Mot detta påstående synes emellertid vissa invändningar kunna resas.
Sålunda har intjänandet av 30 poängår en avgörande betydelse för tilliiggspensionens storlek (har jag ex. vis 25 poängår. får jag bara 25/30 av full
ATP: pensionens storlek är sedan i sin tur beroende av genomsnittet av de
femton bästa poängåren - som alltså kan "bättras på·· ex. vis vid övergång
från deltids- till heltidsarbete). Det har inte belysts i remissen. hur förlusten av förmånerna från småinkomsterna kommer att inverka på antalet
poängår. Låt mig ta följande exempel.
A och B arbetar båda deltid som affärsbiträden och tjänar på detta
vardera 17 .000 kr. Båda har dessutom städningsarbete i privatfamiljer.

A :s inkomster
Affarsanställningen
Städning hos
familj 1

17000: -

2

450: 450: -

3

450: -

4

450: -

5

400: 19200: -

B:.1· inkomster
Affärsanställningen

17000: -

Städning hos
familj I

550: -

2

550: -

3

550: 550: -

4

19200: -
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A får enligt det remitterade förslaget inte räkna något poängår <kommer
under ett basbelopp. när småinkomsterna räknas bort) men det får däremot
B.
Det kan vidare nämnas att den sjukpenninggrundande inkomsten är
avgörande för livräntans storlek inom arbetsskadeförsäkringen.
Sådana slumpvisa utfall av torsäkringssystemct. som nu angivits, kan
enligt min mening inte godtagas. förslaget synes m:kså kunna medföra
betydande svårigheter i den praktiska tillämpningen. Jag kan på grund av
det anförda inte tillstyrka det remitterade förslaget i denna del. Om lagstiftaren inte anser sig kunna slopa egenavgifterna på dessa småinkomster
utan att göra motsvarande inskränkning på förmånssidan. är det enligt min
uppfattning lämpligare att i sin helhet bibehålla gällande ordning i fråga om
dessa inkomster.
Skulle det emellertid anses önskvärt att det remitterade förslaget genomförs i sak. är jag i fråga om den lagtekniska lösningen ense med övriga
lagrådslcdamöter. · ·

Övriga lagförslag
Lagrådet:
Förslagen lämnas utan erinran.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1981-09-17

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten,
Wikström, Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder, Johansson, Wirten, Andersson, Gustafsson, Elmstedt, Tillander, Ahrland, Molin
Föredragande: statsrådet Wirten
Proposition om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till
I. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370),
2. lag om ändring i lagen ( 1970: 172J om begränsning av skatt i vissa
fall,
3. lag om ändring i lagen (1978: 401 lom exportkreditstöd,
4. lag om ändring i lagen ( 1979: 610) om allmän investeringsreserv,
5. lag om ändring i lagen ( 1979: 61 lJ om upphovsmannakonto,
6. lag om ändring i lagen ( 1980: 953 J om särskilt investeringsavdrag för
inventarieanskaffning,
7. lag om ändring i lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m ..
8. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623 ),
9. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272),
10. lag om ändring i skattebrottslagen (J 971: 69),
11. lag om ändring i lagen ( 1971: I 072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.,
12. lag om upphävande av lagen (1981:40! om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),
13. lag om upphävande av lagen (1981: 41 lom ändring i uppbördslagen
( 1953: 272),
14. lag om ändring i lagen (1962: 381 J om allmän försäkring,
15. lag om ändring i lagen (1959: 551 l om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande.
1

Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 30 april 1981.
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Förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Lagrådet har i allt väsentligt godtagit förslaget.
Jag ansluter mig till det av lagrådet föreslagna förtydligandet av sjätte
stycket av anvisningarna till 52 §.
Vidare bör, som lagrådet påpekat, beaktas att till såväl punkt 2 av
anvisningarna till 22 § som punkt 9 av anvisningarna till 29 § numera har
fogats ett nytt stycke (SFS 1981: 388). Lagändringen, som gäller avdrag
för kostnader för resor till och från arbetsplatsen, har trätt i kraft den I
juli 1981.
Punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1981: 295)
om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) i den lydelse de har erhållit
genom ovannämnda lagändring (SFS 1981:388) hänvisar var för sig till
visst stycke i punkt 2 av anvisningarna till 22 §och i punkt 9 av anvisningarna till 29 §. Genom nu föreslagna ändringar i dessa anvisningspunkter
rubbas ordningsnumren på de stycken vartill hänvisas i nämnda övergångsbestämmelser. Enligt lagrådet erfordras att jämkning görs av de
berörda punkterna i övergångsbestämmelserna. Detta är dock, med hänsyn till att lagen SFS 1981:388 numera trätt i kraft, inte nödvändigt.
Någon ändring i övergångsbestämmelserna till den tidigare lagändringen
bör således inte göras.
Enligt punkt 6 av nämnda övergångsbestämmelser skall de nya bestämmelserna i punkt 2 av anvisningarna till 22 §och i punkt 9 av anvisningarna till 29 § om avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen
tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Vid denna taxering gäller
dock äldre bestämmelser fortfarande i fråga om resor som har ägt rum
före ikraftträdandet. Även de nu föreslagna ändringarna i dessa anvisningspunkter skall tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Ett
tillägg bör emellertid göras till övergångsbestämmelserna i det remitterade förslaget. I en ny punkt, 5, bör sålunda föreskrivas att punkt 2 tredje
stycket av anvisningarna till 22 § och punkt 9 femte stycket av anvisningarna till 29 §inte tillämpas vid 1983 års taxering i fråga om resor som har
ägt rum före den I juli 1981.
41 d § återges i det till lagrådet remitterade förslaget i dess ursprungliga
lydelse (SFS 1979:612) oaktat paragrafen ändrats genom lag den 9 april
1981(nr295). Ändringen, som berörde byggnadsföretagens m. tl. rätt till
avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond, har trätt i kraft den I juli
1981 och skall tillämpas första gången vid 1984 års taxering. Ändringen
måste givetvis beaktas i nu förevarande sammanhang. De nu föreslagna
ändringarna i paragrafen skall träda i kraft den I januari 1982 och tillämpas redan vid 1983 års taxering. Någon tidigareläggning av byggnadsföretagens avdragsrätt för avsättning till resultatutjämningsfond är inte avsedd. Till övergångsbestämmelserna i det remitterade förslaget bör därför
fogas en ny punkt, 4, varav framgår att 41 d § första, andra och sjätte
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styckena i paragrafens lydelse intill den 1 juli 1981 skall tillämpas vid 1983 .
års taxering. Därvid skall dock vad som i paragrafens första stycke sägs
om schablonavdrag för egenavgifter avse avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (! 981: 691) om socialavgifter. Den utvidgade möjligheten att göra avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond kommer
därmed att tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

Förslaget till lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272)
Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.
I 85 § I mom. andra stycket i det till lagrådet remitterade förslaget har
intagits en uttrycklig bestämmelse att den lokala skattemyndighetens
beslut om fastställande av avgiftsunderlag för egenavgifter överklagas
hos försäkringsrätten. Bestämmelsen, som endast kodifierar gällande
rätt, avses träda i kraft den 1 januari 1982. I sitt delbetänkande (Os S
1981: 9J Försäkringsdomstolarnas arbetsläge föreslår försäkringsdomstolskommittcn (S 1980: 10) att bl. a. mål av detta slag flyttas över till
skattedomstolarna. De nya reglerna föreslås träda i kraft den I januari
1982. Kommittens förslag bereds f. n. i regeringskansliet. Med hänsyn
härtill anser jag att den ifrågavarande besvärsregeln bör utgå ur lagförslaget.

Förslagen till lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) och lag
om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.
Jag ansluter mig till vad lagrådet förordat i fråga om uteslutningar av
upphävda författningar och i fråga om utformningen av övergångsbestämmelserna till de båda lagarna.
Förordningen ( 1964: 352) om gasolskatt, vartill hänvisas i båda lagarna,
har upphört att gälla den 1 juli 1981 (SFS 1981: 430). Även denna författning bör därför utgå ur 1 § skattebrottslagen resp. 1 § lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m. Vidare bör beaktas att den i I § lagen
om förmånsberättigade skattefordringar m. m. upptagna förordningen
( 1968: 361 J om avgift vid införsel av vissa bakverk numera har rubriken
lagen ( 1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk (SFS 1980: 975).
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Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring
Lagrådets majoritet har godtagit förslaget i sak.
Jag ansluter mig till vad lagrådet förordat när det gäller hur reformen
lagtekniskt bör genomföras. 3 kap. 2 och 11 kap. 3 lagen (1962: 381)
om allmän försäkring, AFL, samt 3 kap. 5 lagen ( 1981: 691) om socialavgifter bör således erhålla den lydelse som lagrådet föreslagit. 3 kap. 2 §
andra stycket tjärde - sjätte meningarna bör dock jämkas något i språkligt hänseende med hänsyn till att den sjukpenninggrundande inkomsten
fastställs på grundval av en prognos om den försäkrades kommande
inkomstförhållanden.
Sedan lagrådets yttrande avgivits har emellertid 3 kap. 2 § AFL ändrats (SFS 1981: 692). Genom lagändringen har möjligheterna för egenföretagare att få undantagande från ATP avskaffats. Ändringen träder i kraft
först den 1 januari 1982. Enligt övergångsbestämmelserna skall äldre
bestämmelser alltjämt tillämpas i vissa fall. Den nu föreslagna ändringen
av paragrafen. innebärande att småinkomster som grundar sig på anställning eller uppdrag inte skall vara förmånsgrundande, bör därför ske
genom en ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen <1962:3811 om
allmän försäkring. Övergångsbestämmelserna till ändringslagen bör därvid kompletteras med en regel som föreskriver att äldre bestämmelser i 3
kap. 2 § andra stycket fortfarande gäller i fråga om inkomst som belöper
på tid före ikraftträdandet.

*

*

*

Förslaget till lag om ändring i lagen (1959: 551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring
Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.
Enligt 4 § andra stycket i det till lagrådet remitterade förslaget skall
värdet av bilförmån uppskattas enligt de grunder som gäller för värdering
av förmånen vid debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter enligt
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. Hänvisningen bör ändras att avse
lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. Vidare bör ett par redaktionella ändringar göras i andra och fjärde styckena.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag - efter samråd
med chefen för socialdepartementet - att regeringen föreslår riksdagen
att antaga
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dels de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar,
dels inom budgetdepartementet upprättade förslag till
16. lag om ändring i lagen (1981: 692) om ändring i lagen (1962: 381) om
allmän försäkring,
17. lag om ändring i lagen (1981: 691) om socialavgifter.

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.
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