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bifogade utdrag av rcgcringsprotoknll.
Pii regeringens viignar
TI IORBJÖRN h\.LLDl'.\J
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Propositionens huvudsakliga innehåll
Genom lagstiftning hösten 1980 föreskrevs att rcalisationsfiirlustcr p{1
premieobligationer inte fär kvittas mot realisationsvinster p[1 andra tillgängar
än premieobligationer. Enligt särskilda övcrgångsbestiimmelser gäller dock
att förluster som uppkommer vid försiiljningar under ftr 1981 for kvittas vid

1982 års taxering iiven mot vinster pi1 börsnLJterade aktier och andelar i vissa
aktiefonder.
I propositionen föresh\s att niimnda iivcrgi\ngsbestiimmelser skall permanentas sf1vitt avser premieobligationer utgirna f1r 1980 eller tidigare.
Realisationsförluster pil s{1dana premieobligationer skall saledes fii kvittas
mot under förlustiiret uppkomna realisationsvinster p:"1 börsnoterade aktier
och andelar i aktiefLJnder iiven niir fi'>rsi'tljningcn sker cft..:r utgiingcn av ~ir

1981. Vidare skall förlusterna. i likhet med vad som i allmänhet gäller för
realisationsförlustcr. fa sparas till ett senare {1r fiir kvittning mot vinster på de
nu angivna slagen av viirdcpapper.
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Förslag till
Lag om iindring i kommunalskattclagl'n ( 1928:370)
Hiirigenom föreskrivs all punkt -I av anvisningarna till 36

~

kommunal-

skat!L'lagen ( llJ2~:371l) skall ha nedan angirna lydelse.

N11rnra11dc lydelse

Föl"l'slagen lrdclse
Anvisningar
till 36

-1. 1 Avdrag för rL'alisationsförlust.
beriiknad enligt punkt 3 ovan. för
göras fr:"m st1dan realisationsvinst

*

-1. Avdrag för rcalisationsfiirlust,
heriiknad enligt punkt 3 ovan. frir.
0111inte111111at.fiilier a1· andra strcket,

dler lotterivinst som enligt punkt 5

*iir hiinfiirlig

göras fran s{1dan realisationsvinst

av anvisningarna till 18

eller lotterivinst som enligt punkt 5

till samma fördrvskiilla som fiirlus-

av anvisningarna till 18 ~ iir hiinförlig

ten.

till samma förviirvskiilla som förlusten.

A l'drager skall i första hand giiras

Avdrag fiir realisationsförlust pft

från den realisationsvinst eller lotte-

grund av avyttring av premieobliga-

rivinst som iir hiinförlig till samma

tioner. som har uth\rdats hiir i riket,

beskattningsi"ir som realisationsför-

får göras endast från realisations-

lusten. Har en förlust inte kunnat

vinst som har uppkommit vid avytt-

utnyttjas för avdrag niimnda be-

ring av s[1dana premieobligationer.

skattnings{1r. för avdrag för förlusten

Avdrag för realisatinnsfiirlust pt1

/-!ar de med fiirlust m·yurade prc111icohligatio11cm1111tfiirda1s år JCJI)() eller
tidigar<'. fiir dock cmlre1g för jårl11s/en giiras ii1·en .fi·ån realismions1·inst
1·id m·yttring a1·
e1J s.ldcm akrie i s1·e11skr akrie/Jo/ag
som 1·itl tidpunkten för avy11 ringen m·
aktien iir inregistrerad 1·id Stockholms fondhörs och
h) andel i sådan .1·1·ensk aktie_fänd
som, rid ingången m· det år dä
andelen a1·vttras, 1i/l 111i11st t1•å tredjedelar hcstär m· 1·id Stockholms fondbörs inregistrerade aktier i .1Tenske1
aktie/Jo/ag.
:\ 1·dragfiir rc11lise1ti1111sfi"irl11st skall

grund av avyttring a1· premieohliga-

i fiirsta hand giiras fdtn den realisa-

har utfärdats hiir i riket.

tinns\ in<;t eller lntteriYinst som :ir

far i111e ji"ir 11iig111 hcska1t11i11gscir

hiinfiirlig till samma beskattnings~ir

göras

ett

senare

beskattningsf1r.

dock senast sjiitte beskattningsi\ret
efter det till vilket förlusten är hiinförlig. En pii detta siitt förskjuten
realisatinnsförlust fär dras av endast
mot den realisationsvinst eller lotterivinst som det senare beskattningsåret f1terst{\r sedan avdra)! har gjorts
för de realisationsförluster som iir
hiinfiirliga till det i1rct.

tinnL'L

.-;0111

I Sc·n~1sll'. lnklsc

l'l~ll: \Il..\~.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

giiras med stiirre helopf' ii11 so111

som rL'alisati,1nsfiirlustc11. Ilar en

111ot.1T11rar

den ril/ h1•.1k111111i11gsdre1
hiinfiir/iga skal/('f'li/uiga realisa-

fiirl11st

avdrag niimnda hcskattningsi1r. r:1r

tionsvinst som har uppklllllmit vid

anfrag frir förlusten giiras ett senare

inte ku111wt 11tnyttjas för

avyttring av s{1dana prcmiL·ohligatio-

beska1tning<1r. dock senast sjiittc

ner.

beskattnings;irL't dll'r det till vilket
förlusten iir hiintiirlig. En pt1 detta
siitt förskjuten realisationsfiirlust för
dras av endast mot den realisationsvinst eller lotterivinst som det senare
heskattnings(1ret iiterst;·1r sedan avdrag har gj,irts fiir de realisationsförlustn som iir hiinfiirliga till det
{1 ret.

Denna lag triider i kraft tre veckor efter den dag då lagen enligt uppgift p{1
den har kommit ut frt111 trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas
första gången vid 1983 års taxering. Bestämmdserna i punkt 4 andra stycket
av anvisningarna till 36

~

gäller dock inte i fråga om förlust som har

uppkommit vid avyttring före ingt111gcn av [1r 1981.
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Proposition om ändrade a\·dragsregler för realisationsförluster
på premieobligationer

I

Inledni~g

Hösten 1980 beslutades om inskriinkningar i riitten att kvitta realisationsförluster på premieobligationer mot realisationsvinster på andra tillgångar
llJ~W~l:l2. rskr llJ~U/~1:97. SFS \%\O:l0-l8).
Av skäl som jag strax skall redovisa tar jag nu upp fri\gan om en justering
av 1980 ars lagstiftning.

(prnp. l98018U9. SkU

2 1980 års lagstiftning
Den allmiinna principen iir att en realisationsförlust på en viss tillgimg får
kvittas mot realisationsvinster på andra tillgångar. Jag bortser då fri\n vissa
begriinsningar vid den kommunala beskattningen. Kan en förlust helt eller
delvis inte utnyttjas för avdrag under det ar då den har uppkommit. f{\r den
intL' utnyttjade delen sparas för avdrag mot realisationsvinster som redovisas
något av de sex följande iiren. Ett sådant förskjutet avdrag får dock utnyttjas
endast i den mån de skattepliktiga vinsterna det senare året överstiger de
under s;1mma ilr uppkomna förlusterna. Tillvägagångssättet är således det att
de under ett i1r uppkomna vinsterna i första hand reduceras med de under
samma [1r uppkomna förlusterna. I andra hand. om något utrymme kvarstår.
medges avdrag för förluster som har sparats från tidigare år. Bestämmelserna
finns i punkt -l av anvi~ningarna till 36

KL.

*kommunalskattelagen (1928:370).
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De nu heskrivna reglerna giillde tidigare iivcn för premieobligationerna.
Förlust vid en försiiljning av premieobligationer kunde således kvittas mot
vinster på t. ex. fastigheter eller aktier.
l prop. 1980/81 :39 framhöll jag att rätten att kvitta realisationsförluster på
premieobligationer mot realisationsvinster p~t andra tillgt111gar hade utnyttjats för spekulation på ett inte godtagbart siitt. För att komma till rätta med
förhällandena föreslogs att förluster p<I premieobligationer i fortsiittningen
skulle fa kvittas endast mot vinster vid försiiljning av andra premieobligationer. Riksdagen godtog förslaget men fann det motiverat att mjuka upp
övergången till de nya reglerna genom att vid 1982 års taxering medge något
större kvittningsmöjligheter för förluster som uppkommer vid försäljningar
under [ir 1981.
Den nya lagstiftningen har niirmare bestiimt följande innebörd. Förluster
vid försäljning av premieohligationer som sker efter utgången av år 1981 får
inte utnyttjas för kvittning mot vinster pt1 andra tillgångar än premieobligationer. Ilar förlusten inte kunnat utnyttjas det år då den uppkom får den
sparas för att utnyttjas under den närmast följande sexårsperioden,
fortfarande dock endast för kvittning mot vinster p{1 premieobligationer.
De nya reglerna baör inte försäljningar av premieohligationer som har
skett före utgången av [1r 1980. Har en sådan försiiljning lett till förlust och
har förlusten inte kunnat utnyttjas vid 1981 års taxering för den sparas enligt
vanliga regler för kvittning mot realisationsvinster på alla slags tillgtmgar.
Förluster som uppkommer under iir 1981 får kvittas vid 1982 {1rs taxering,
förutom mot vinster på premieobligationer. även mot vinster samma är på
börsnoterade aktier och pa andelar i sadana aktiefonder som till minst två
tredjedelar bestar av börsnoterade aktier. Kan förlusterna inte utnyttjas vid
1982 ars taxering, fär de dock sparas endast för kvittning mot vinster på
premieobligationer.

3 Allmänna överväganden
Till en början vill jag understryka att begränsningarna i rätten att dra av
förluster på premieobligationer har burits upp av starka principiella skäl. Det
kan, som finansutskottet uttalade, inte anses rimligt att statens uppläning
skall vila på en osund extramarknad av det slag som de tidigare kvittningsmöjligheterna hade skapat.
Som en följd av att begränsningsreglerna infördes sjönk kursnivån på
premieobligationerna. Med hänsyn till den spekulation som hade förekommit på marknaden var det också givet att begränsningen skulle dämpa
kurserna. Denna effekt var saledes förutsedd när lagstiftningen genomfördes
och utgör i sig inte något skäl för att ändra reglerna.
Sedan heslutet om begränsningarna togs har emellertid en väsentlig faktor
tillkommit. Jag syftar på överenskommelsen i april 1981 mellan centerpar-
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tiet. folkpartiet och socialdemokraterna om grunderna för en skattereform
som skall innefatta friimst en siinkning av marginalskatterna och en
begränsning av det skattcmiissiga viirdct av underskottsavdragen. Utan
tvivel kan en s[1dan omläggning utgiira en ne!!ativ faktur för vissa stiirre
placerare som finansierar sina obligationsinnehav med litn. Om siidana
placerare i större utstriickning drar sil! friin premicmarknaden. kan resultatet
bli en ytterligare kurspress. Vissa sådana effC'k!L'r miirktes ocksit efter
skatteöverenskommelsen och de har fiirstiirkts under innevarande höst.
Mot denna bakgrund finns dl'! skiil att Mer ta upp fr~1!!an om vilken
omfattning hegräns1iingsrcglerna hör ha. En iindring far dock inte iiventyra
syftet med 1980 ;!rs lagstiftning. Enligt min mening biir det inte komma i frt1ga
att tillåta kvittning mot t. ex. fastighctsvinstcr eller vinster p{t aktier i
familjeföretag. Diiremnt torde man kunna li1ta kvittning i viss utstriil'kning
ske mot vinster p{1 börsnoterade värdepapper utan all lagstiftningens syfte
förfelas. Liknande tankegfö1gar har framförts i en framstiillning fdn Svenska
fondhandlareföreningen till budgetdepartementet. I framställningen fiireslär
föreningen dels att den av riksdagen införda överg/111gsrcgeln för år 1981
permanentas. dels att kvittningsriitten utvidgas till att avse vins!L'r iiven pii
andra börsnoterade viirdepapper iin aktier.
De anförda skiilen för en ompriivning giiller dnck inte beträffande
pr17mieobligationer som har utgivits först i itr eller kommer att utges senare.
Vid utgivningen av 1981 iirs premielån var hcgriinsningarna i kvittningsriitten
genomförda och skatteöverenskommelsen kiind. I fr!1ga om premieobligationer som har utgivits iir 1981 eller senare (nya premieobligationer) förcsl{tr
jag diirför inte nägon iindring. Ilar c·n förlustförsiiljning iigt rum efter
utgången av tir 1981. får förlusten enligt 1980 ars lagstiftning kvittas endast
mot vinster pf1 premieobligationer. liar en förlustförsliljning skett i itr. fär
förlusten enligt de av riksdagen införda övcrgångshestiimmelserna kvittas
även mot vinster pti börsnoterade aktier och andelar i vissa aktiefonder. Om
förlusten inte har kunnat utnyttjas vid JlJ82 {1rs taxering. för den sparas men
d{t endast för kvittning mot srnare i1rs realisationsvinster pti premicohligationer.
En utvidgning av kvittningsriitten biir diiremot omfatta s[idana premieobligationer som har utgivits {1r 1980 eller tidigare (iildrc premicohligationer).
Enligt min mening för man ett rimligt resultat om utvidgningen for formen av
en permanentning- s{ivitt avser förluster på dessa iildre prcmieohligationerav de överg:'mgsbestiimmelser som giiller för {1r 1981. Detta betyder att
förluster p{i iildre premieobligationer fftr kvittas. förutom mot vinster pf1
premieobligationer. oeksä mot vinster pii börsnoterade aktier och andelar i
vissa aktiefonder trots att försäljningen har skett efter utg!mgen av {1r I <J8 I. I
det anförda ligger att nå!!on ytterligare utvidgning enli!!t min mening inte iir
motiverad.
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att kvittningsriitkn för förluster r{1 iildre premieobli-

gationer utvidgas pi1 nu angi\'et siitt. Av det redan sagda följer att de nya
reglerna bör tilliimpas fr. o. m. 1983 i\rs taxering. Har en förlust. som
urpkommit vid en försiiljning f1r 1982 eller senare. inte kunnat utnyttjas vid
taxeringen för förlust{irl't för kvittning enligt lk nya reglerna. bör den enligt
vanliga principer ft1 sparas för kvittning: under den följande sexi1rsperiodcn
mot vinster p{1 premieobligationer. böp;rintl'rack aktier och andelar i
aktiefonder. Vidare bör en fiirlust pi't iildre premieobligationer. som har
uppkommit under år I1J8 l men inte har kunnat utnyttjas vid 1982 [trs taxering
enligt de siirskilda iivergimgsbestiimmclserna. fi"1 sparas för kvittning mot
vinster p{1 de nyss angivna viirdepapperen.

4 Upprättat lagförslag
I enlighet med det anförda har inom budgetdepartementet upprättats ett
förslag till lag: om iindring i kommunalskattclagen ( 1928:370).

5 Specialmotivering
Förslaget innefattar ett tillägg till punkt --l av anvisningarna till 36

*·

Samtidigt har vissa redaktionella iindringar gjorts. Efter de föreslagna
iindringarna har anvisningspunkten följande uppbyggnad.
I första stycket finns alltjiimt huvudregeln att realisationsförluster far
kvittas mot realisationsvinster och vinster i utHindskt lotteri. En erinran om
undantagsbest:immelserna för premieobligationer har förts in.
Bestiimmelserna om premieobligationer har tagits in som ett andra stycke
eftersom de innebiir ett direkt undantag

fr{111

första stycket. Huvudregeln iir

att realisationsförluster pi'1 premieobligationer för kvittas endast mot
realisationsvinster p{1 premieobligationer. För iitdff premieobligationer
galler dock att förlusterna f<ir kvittas iiven mot realisationsvinster p{i
börsnoterade svenska aktier och andelar i siidana aktiefonder som till minst
tvf1 tredjedelar best{ir av börsnoterade svenska aktier.
Det nuvarande andra stycket blir i fortsiittningen tredje stycket. Nägra
ändringar i sak har inte gjorts. Genom placeringen framgär tydligare iin förut
att begriinsningarna i andra stycket giiller iiven niir det är aktuellt att ett visst
år utnyttja en fr<in tidigare år sparad förlust.
Ikrafttriidandcbestiimmelserna innebiir följande. I likhet med 1980 [Hs
lagstiftning beriir de nya reglerna inte förluster som har uppkommit vid en
försäljning fiirc ingången ar är 1981. Har exempelvis en premieobligation
avyttrats med förlust år 1980 och har förlusten inte kunnat utnyttjas vid 1981
ärs taxering. far den sparas enligt de regler som giillde före 1980 ärs
lagstiftning och kan säledcs i princip utnyttjas vid senare ;lrs taxeringar för
kvittning mot realisationsvinster p(1 alla slags tillg{mgar. Om en förlust p:\ nya
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eller äldre premieobligationer har uppkommit vid i:n försiiljning under är
1981. får den vid 1982 ärs taxering utnyttjas enligt de av riksdagen införda

övergångsbestämmelserna till 1980 års lagstiftning. Kan förlusten inte
utnyttjas vid 1982 t1rs taxering. får den sparas för att utnyttjas vid 1983 eller
senare års taxeringar men då endast inom ramen för de nya reglerna. Det
betyder att en från f1r 1981 sparad förlust pi\ nya premieobligationer fär
kvittas endast mot realisationsvinster pt1 premieobligationer (nya eller äldre)
medan däremot en från samma ar sparad förlust pii iildre premieobligationer
för kvittas även mot vinster pii börsnoterade aktier och andelar i vissa
aktiefonder. Om slutligen en försäljning av äldre eller nya premieobligationer sker efter 111gå11gen a1· år 1981. gäller de nya bestämmelserna fullt ut.

6 Frågan om lagrådets hörande
Det är angeläget att riksdagen hinner fatta beslut i fragan före ån:ts utgång.
Med hänsyn till detta och till att de föreslagna lindringarna i huvudsak
innebär endast en permanentning av redan gällande övergångsregler anser
jag att lagrådets yttrande inte bör inhiimtas.

7 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att anta förslaget till
lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370).

8 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föresla riksdagen att anta det förslag som föredraganden
har lagt fram.

GOTAH Stockholm 1981

