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Regeringens proposition
1981/82: 79
om uppfinnarkonto;
beslutad den 19 november 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.
På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDlN
ROLF WIRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs förslag fram om ett inkomstutjämningssystem för
uppfinnare. De föreslagna reglerna tas in i en särskild lag som till sin
uppbyggnad överensstämmer med lagen (1979:611) om upphovsmannakonto. Förslaget innebär att en uppfinnare, som visst år har haft en ovanligt hög
inkomst, kan fördela beskattningen av en del av inkomsten på de närmast
följande sex beskattningsåren. Tekniskt sett görs denna inkomstutjämning
på det sättet att uppfinnaren får avdrag för de medel som betalas in på ett
särskilt bankkonto (uppfinnarkonto). Medlen beskattas i takt med att de,
senast efter sex år, betalas ut från banken. Inkomstutjämningen omfattar
ersättningar som den skattskyldige uppbär genom en av denne gjord
uppfinning och som skattemässigt skall redovisas som intäkt av rörelse.
De nya reglerna avses bli tillämpliga första gången vid 1982 års
taxering.
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1 Förslag till
Lag om uppfinnarkonto
Härigenom föreskrivs följande.
1 §Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan fysisk persern, på
de villkor och i den omfattning som anges i denna lag. få uppskov med

beskattning av sådan intäkt av rörelse som han har förvärvat genom en av
honom gjord uppfinning som kan tillgodogöras industriellt (uppfinnarintäkt). Den omständigheten att patent inte kan meddelas för en uppfinning
utgör inte något hinder mot att ersättning för uppfinningen räknas som
uppfinnarintäkt.
Uppskov medges inte om den skattskyldige har avlidit under beskattningsåret.
Delägare i handelsbolag eller i dödsbo, för vilket reglerna om handelsbolag skall tillämpas. har inte rätt till uppskov för bolagets eller dödsboets
inkomst.
2 § Uppskov medges endast för den del av uppfinnarintäkten, dock lägst
10 000 kronor, som har inbetalats på särskilt konto i bank (uppfinnarkonto).
För att medföra rätt till uppskov skall inbetalning ha gjorts senast den dag då
den skattskyldige enligt 34 § 1eller2 mom. taxeringslagen ( 1956:623) skall ha
avlämnat allmän självdeklaration för det beskattningsår som inbetalningen
avser.
Med bank avses i denna lag riksbanken. affärsbank, sparbank och
föreningsbank.
3 § Som förutsättning för uppskov gäller
a) att den skattskyldige vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser iir bosatt här i riket och
b) att den skattskyldiges sammanlagda uppfinnarintäkter under beskattningsåret av en eller flera förvärvskällor med minst femtio procent överstiger
hans sammanlagda uppfinnarintäkter under något av de två närmast
föregående beskattningsåren.

4 § Uppskov medges inte, om den skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser har medel
insatta på allmänt investeringskonto enligt lagen (1979:610) om allmän
investeringsreserv och fått avdrag för avsättningen eller har medel insatta på
upphovsmannakonto enligt lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto och
fått uppskov för insättningen eller
b) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen avser yrkar
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv eller uppskov för
insättning på upphovsmannakonto.
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5 §Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rätt till uppskov endast
i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på uppfinnarkonto i en bank.
Har den skattskyldige för visst beskattningsår gjort inbetalning till mer än en
bank. föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning till den först anlitade
banken.
6 § Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp
uppgående till två tredjedelar av den vid taxering till statlig inkomstskatt
beräknade nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och avdrag för
avsättning för egenavgifter enligt lagen ( 1981 :691) om socialavgifter och
högst med sådant belopp att nämnda nettointiikt. efter uppskov men före
avdrag för avsättning för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 kronor.
Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt tusental
kronor.
7 § Räntesatsen för medel på uppfinnarkonto bestäms av banken.
8 § Uttag av medel från uppfinnarkonto får göras efter utgangen av
november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i
första instans. Uttag får avse beloppet i dess helhet eller viss del av detta,
dock att deluttag inte får understiga 1 000 kronor.
9 §Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då inbetalning avseende
visst beskattningsår senast skulle ha gjorts enligt 2 §.skall banken betala ut
de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel. häri inbegripet upplupen
ränta, som fortfarande innestår på uppfinnarkonto.

10 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt ränta på
sådant belopp skall tas upp som intäkt av rörelse för det beskattningsår då
utbetalning från uppfinnarkontot sker eller skulle ha skett enligt 9 §.
Utbetalat belopp skall inte anses som uppfinnarintäkt.
11 § Medel som innestår på uppfinnarkonto skall tas upp som intäkt av
rörelse om
a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsättning av medlen,

b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make
genom bodelning eller
e) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är bosatt hiir i
riket.
Avlider den skattskyldige, skall på uppfinnarkonto innestående medel tas
upp som intäkt av rörelse senast vid taxeringen för det beskattningsår då
dödsboet skiftas helt eller delvis, dock inte i något fall senare än vid den
taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet
inträffade.
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12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till självdekla-

rationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt
formulär samt besked från banken om insättningen.
Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande på
uppfinnarkonto vid beskattningsårets utgång.
13 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller föreningsbank,
som inte följer bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har
utfärdats med stöd av lagen, inte vidare skall få ta emot medel på
uppfinnarkonto.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1982 års taxering. Vid nämnda taxering skall dock vad i 6 §
första stycket sägs om avdrag för avsättning för egenavgifter i stället avse
schablonavdrag för egenavgifter.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

Avdrag medges inte, om den
skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som avsättningen avser har
medel insatta på upphovsmannakonto enligt lagen (1979:611) om
upphovsmannakonto och uppskov
för insättningen har erhållits, eller

Avdrag medges inte. om den
skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som avsättningen avser har
medel insatta på upphovsmannakonto enligt lagen ( 1979:611) om
upphovsmannakonto eller på uppfinnarkonto enligt lagen (0000:000)
om uppfinnarkonto och uppskov för
insättningen har erhållits. eller
b) för det beskattningsår och den förvärvskälla som avsättningen avser
yrkar uppskov med taxering enligt skogskontolagen (1954: 142).

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1982 års taxering.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1979:611 I om upphovsmannakonto

*

Härigenom föreskrivs att 4 lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Uppskov medges inte, om den
skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser har
medel insatta på allmänt investeringskonto enligt lagen (1979:610)
om allmän investeringsreserv och
avdrag för avsiillning till allmän
investeringsresen· har erhållits för

medlen eller

b) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen avser
yrkar avdrag för sädan avsiittning.

Föreslagen lydelse

Uppskov medges inte, om den
skattskyldige
ai vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser har
medel insatta på allmiint investeringskonto enligt lagen ( 1979:610)
om allmän investeringsreserv och
fått avdrag för avsättningen eller har
medel insatta på uppfinnarkonto
enligt lagen (0000:00 i om uppfinnarkonto och fått uppskov för insättningen eller
h) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen avser
yrkar avdrag för avsättning till allmän in vesteringsresen·.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1982 års taxering.

7

Prop. 1981/82:79
4 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 41 d § kommunalskattelagen ( 1928:370) skall ha
nedan angivna lydelse.

Nuw1ra11de lydelse

Föreslagen lydelse

41 d § 1
Vid beräkning av inkomst av jordVid beräkning av inkomst av jordbruksfastighet och annan rörelse än
bruksfastighet och annan rörelse än
penning- och försäkringsrörelse
penning- och försäkringsrörelse
medges avdrag för belopp som i medges avdrag för belopp som i
räkenskaperna har avsatts till resulräkenskaperna har avsatts till resultatutjämningsfond. Avdraget får
tatutjämningsfond. Avdraget får
uppgå till högst 20 procent av sumuppgå till högst 20 procent av summan av de belopp som den skattskylman av de belopp som den skattskyldige under beskattningsåret har
dige under beskattningsåret har
erlagt som lön till arbetstagare hos
erlagt som lön till arbetstagare hos
honom i förvärvskällan (lönekosthonom i förvärvskällan (lönekostnad). I fråga om skattskyldig, som är
nad). I fråga om skattskyldig. som är
fysisk person, får avdraget uppgå till
fysisk person, får avdraget uppgå till
högst summan av 20 procent av
högst summan av 20 procent av
lönekostnaden och 15 procent av
lönekostnaden och 15 procent av
den vid taxeringen till statlig den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan efter avdrag för
av förvärvskällan efter avdrag för
den lönebaserade men före avdrag den lönebaserade men före avdrag
för den inkomstbaserade fondavsättför den inkomstbaserade fondavsättningen och före - i förekommande
ningen och före - i förekommande
fall - avdrag för avsättning till allmän
fall- avdrag för avsättning till allmän
investeringsreserv
enligt
lagen
investeringsreserv
enligt
lagen
(1979:610) om allmän investerings(1979:610) om allmän investeringsreserv.
uppskov enligt
lagen
reserv.
uppskov enligt lagen
( 1979:611) om upphovsmannakonto
(1979:611) om upphovsmannakonsamt avdrag för avsättning för egento, uppskov enligt lagen (0000:000)
avgifter enligt lagen (1981:691) om
om uppfinnarkonto samt avdrag för
socialavgifter.
avsättning för egenavgifter enligt
lagen (1981:691) om socialavgifter.
Med lön avses sådana ersättningar i pengar som anges i 2 kap. 3 § lagen
(1981:691) om socialavgifter. Hänsyn skall dock inte tas till lön till
arbetstagare för vilken avgiftsskyldighet enligt 2 kap. 4 § första stycket 1

I

Lydelse enligt prop. 1981/82:10.
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Föreslagen lydelse

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 anställning 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 dödsho, 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 resultatutjämningsfond skall återföras till
beskattning 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.
Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1983 års taxering om inte annat följer av punkterna 1och2
nedan.
1. De nya bestämmelserna i 41 d § första stycket om uppfinnarkonto
tillämpas redan vid 1982 års taxering.
2. Vid 1983 års taxering tillämpas 41 d §första. andra och sjätte styckena i
paragrafens lydelse intill den 1 juli 1981. Därvid skall dock-förutom vad som
följer av punkt I ovan - vad_ som i paragrafens första stycke sägs om
schablonavdrag för egenavgifter avse avdrag för avsättning för egenavgifter
enligt lagen ( 1981 :691) om soci~lavgifter.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Härigenom föreskrivs att 3 ~ 4 mom. lagen ( 1951 :763) om beräkning av
statlig inkömstskatt för ackumulerad inkomst 1 skall ha nedan angivna
lydelse.

Nul'l1rande lydelse

Föreslagen lydelse

4 mo m . 2 I fråga om inkomst av
rör e 1se skola lagens bestämmel-

4 mo m . I fråga om inkomst av
rö r e Is e skall lagens bestämmelser
gälla endast följande intäkter. nämligen:
1) intäkt genom vetenskaplig, litteriir. konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet, under förutsättning att intäkten inte föranlett uppskov med beskattning enligt lagen

ser gälla endast följande intäkter,
nämligen:
I) intäkt genom vetenskaplig. litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet, under förutsättning att intäkten inte föranlett uppskov med beskattning enligt lagen
(1979:611) om upphovsmannakonto;

(1979:611) om upphovsmannakonto
eller enligt lagen (0000:000) om uppfinnarkonto;
2) intäkt vid överlåtelse av hyresrätt samt av varumärke, firmanamn och
andra liknande rättigheter av goodwills natur;
3) intäkt i form av engångsersättning. som har erhållits på grund av
avbrottsförsäkring eller som skadestånd eller dylikt för inkomstbortfall i
rörelsen till följd av expropriation, rekvisition eller annat liknande förfarande eller intäkt i form av försäkringsersättning eller annan ersättning för skada
på byggnader eller markanläggningar. som har förstörts eller skadats genom
brand eller annan olyckshändelse, allt under förutsättning att intäkten inte
har föranlett avdrag för avsättning till eldsvådefond;
4) intäkt i form av engångsersättning vid avyttring av patenträtt eller
liknande rättighet samt vid avyttring eller avlösning av rätt till royalty, allt
under förutsättning att avyttringen eller avlösningen skett i ~c1mband med
överlåtelse. upplåtelse eller nedläggande av rörelse;
5) intäkt vid avyttring, i samband med överlåtelse, upplåtelse eller
nedläggande av rörelse, av för stadigvarande bruk i rörelsen avsedda
maskiner eller andra inventarier. vilka icke vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföras till byggnad, samt av andra varor och produkter i
rörelsen än ovan vid 4) avses; samt
6) intäkt, som har uppkommit genom att eldsvådefond, särskild investeI

Senaste lydelse av lagens rubrik 197..\:860.
lyddsc 1981:297.

2 Senaste
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N111·ara11de lycfrlse

]()

Föreslagen lydelse

ringsfond för avyttrat fartyg eller särskild nyanskaffningsfond har iltcrförts
till beskattning på grund av att rörelsen har överl<ltits eller nedlagts. dock att
särskilt tillägg clkr riinta på det återförda beloppet inte skall anses utgöra
sådan inkomst.
Vad i denna lag stadgas om överlåtelse. uppli1telse eller nedHiggandc av
rörelse skall äga motsvarande tillämpning beträffande rörelsefilial och
rörelsegren.
Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift pa
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas
första gången vid 1984 års taxering. De nya bestämmelserna i första stycket I
tillämpas doek redan fr. o. m. 1982 års taxering. Vad i lagcn föreskrivs i fråga
om eldsvådcfonder och särskilt tillägg vid ätcrföring av sädan fond skall giilla
även i fråga om fonder enligt förordningen (I 959: 168) om siirskilda
invcstcringsfonder för förlorade inventarier och lagcrtillgängar oeh riintetillliigg vid återföring av sådan fond.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Härigenom föreskrivs att punkt 3 av anvisningarna till 3 och 4

** lagen

(1947:577) om statlig förmögcnhetsskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Numrande lydelse

Anvisningar
till 3 och 4 §§

3. 2 Medel. för vilka uppskov med

3. Medel, för vilka uppskov med

inkomstbeskattning åtnjutes enligt

inkomstbeskattning åtnjutes enligt
bestämmelserna om skogskonto,

bestämmelserna

om

skogskonto,

uppfinnar-

upphovsmannakonto eller investe-

upphovsmannakonto,

ringskonto för skog, upptagas till

komo eller investeringskonto för

halva värdet. Har medel avsatts till

skog. tas upp till halva värdet. Har

fond för särskilt ändamål enligt föreskrift i lag eller annan författning och

medel sa/Is av till fond för särskilt
ändamål enligt föreskrift i lag eller

har avdrag vid inkomstberäkningen

annan författning och har avdrag vid

medgivits för avsättningen, får halva

inkomstberäkningen medgetts för

det avsatta beloppet upptagas som

avsättningen. får halva det avsatta
beloppet tas upp som skuld.

skuld.

Är fordran för sin tillkomst gjord beroende av ett villkor. som iir orisst,
antingen i den meningen att det är osäkert. om den såsom villkor bestämda
tilldragelsen kommer att inträffa. ell1:r i den meningen att det visserligen är
säkert. att tilldragelsen skall inträffa. men ovisst när, skall forCtringen icke
medräknas. Däremot har den omständigheten. att fordran. som löper utan
ränta. ännu ej är förfallen till betalning. betydelse endast för beräkningen av
dess förhandenvarande värde (4 §).
Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift pi'1
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

1179

1

11811

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859.
Senaste lydelse 1979:615.
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7 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

*

Härigenom föreskrivs att 23 lagen ( 1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt1 skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
23

~2

Vid uppskattning av lös egendom iakttages:
A. Tomträtt eller vattenfallsrätt uppskattas. i den mån ej annat följer av
20 § tredje stycket. till vad rättigheten med hänsyn till villkoren vid
upplåtelsen och den tid, som därför återst{1r. kan antagas hava betingat vid en
av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försäljning.
B. Värdepapper. som noteras pa inländsk eller utländsk börs eller är
föremål för liknande notering. uppskattas till det noterade värdet eller. om
detta icke motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid försäljning under
normala förhållanden. till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid en
sadan försäljning. Sådana värdepapper. som eljest omsättas på kapitalmarknaden eller vars värde icke skall beriiknas med ledning av bestämmelserna i F
nedan, uppskattas enligt sist angivna grund.
C. Fordran uppskattas till sitt kapitalbelopp jämte upplupen ränta å tid,
som avses i 21 *·Är fordringen ej förfallen och skall ränta därå ej beräknas
för tiden före förfallodagen. uppskattas fordringen till belopp, som utgör ·
dess värde vid nämnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I.
Osäker fordran uppskattas till belopp. varmed elen kan beräknas inflyta.
Värdelös fordran anses icke utgöra tillgitng. Den omständigheten att
gäldenären är delägare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande
enligt andra grunder iin som eljest äro tillämpliga.
Medel. för vilka uppskov med
Medel. för vilka uppskov med
inkomstbeskattning åtnjutes enligt
inkomstbesk~!ttnin~- åtnjutes enligt
bestämmelserna om skogskonto.
bestiimn~elscrna om skogskonto,
upphovsmannakonto eller investeupphov~mannakonto.
uppfinnarringskonto för skog. upptagas till
ko1110 eller investeringskonto för
fond för särskilt ändamål enligt föreskrift i lag eller annan författning och
har avdrag vid inkomstberäkningen
medgivits för avsättningen, får halva

skog. ta~· upp till halva värdet. Ilar
medel satts av till fond för särskilt
ändamål enligt föreskrift i lag eller
annan författning och har avdrag vid
inkomstberäkningen medge/Is för

det avsatta beloppet upptagas som
skuld.

avsättningen. får halva det avsatta
beloppet tas upp som skuld.

halva värdet. Har medel avsatts till

1Scnaste lydelse av lagens rubrik 197..\:857.
2Senaste lydelse 1980: I 056.
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Föreslagen lydelse

D. För evärdlig tid utgående riinta. avkomst eller annan förmån
uppskattas till tjugu gånger det belopp. vartill den senast för helt f1r
uppgått.
Nyttjanderätt eller rätt till ränta. avkomst eller annan förmån. som utgår
under viss tid eller någons livstid. uppskattas till sitt kapitalvärde. Är
rättigheten bestämd till visst belopp eller eljest till viss storlek. beräknas
kapitalvärdet efter det belopp rättigheten för helt år motsvarar enligt de vid
denna lag fogade tabellerna Il och III. Om livränta på grund av försäkring
skall utgå så länge någon är i livet. dock längst under viss tid. eller skall börja
utgå framdeles, beräknas värdet efter försäkringstekniska grunder med
iakttagande av föreskrifterna i denna paragraf. Där rättighet. som hclastar
viss egendom. ej är på nyss angivet siitt hestämd. anses årliga värdet utgöra
fem procent av det penningvärde. vartill egendomen uppskattats. dock att.
där rättighet avser endast del av egendom eller dess årliga värde eljest icke
kan bestämmas enligt nyss angivna grund. detta uppskattas efter vad som
prövas skäligt.
Kapitalvärdet av rättighet, som icke är bestämd att utgå under någons
livstid men ändock är av obestämd varaktighet. uppskattas med ledning av
tabell llI, såsom om den skolat utg{1 fiir den berättigades livstid, dock högst
till tio gånger det värde, rättigheten för helt år motsvarar.
Är rättighet beroende av flera personers liv sålunda. att rättigheten upphör
vid den först avlidnes frånfälle. bestämmes rättighetens kapitalvärde efter
den äldstes lcvnadsålder. Fortfar däremot riittigheten oförändrad till den sist
avlidnes frånfälle. beräknas värdet efter den yngstes ålder.
E. Värdet av utländskt myntslag beräknas efter den köpkurs på checkar.
utställda i samma myntslag. som gällde vid tiden för skattskyldighetens
inträde. Finnes ej sådan kurs eller kan av annan anledning värdet icke
beräknas efter denna grund. bestämmer regeringen eller den myndighet
regeringen förordnar. hur beräkningen skall ske.
F. Andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag tas upp till ett värde
som motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller
bolagets behållna förmögenhet beräknad med utgångspunkt i det värde som
föreningens eller bolagets fastighet skall tas upp till enligt 22 ~ och med
hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder enligt
senaste bokslut.
Annan lös egendom än förut nämnts uppskattas till vad den kan antas ha
betingat vid en med tillbörlig omsorg skedd försäljning. som föranletts av
boets avveckling.
Vid värderingen av förvärvskälla som enligt kommunalskattelagen
(1928:370) ingår i inkomstslagen jorclbruksfastighet eller rörelse tilliimpas
bestämmelserna i 4 § och. med undantag av femte stycket sista meningen.
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Föreslagen zvdelse

punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4
förmögenhetsskatt.

**

lagen (1947:577) om statlig

Denna lag triider i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift pa
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Äldre
bestämmelser giiller fortfarande om skattskyldighet intriitt före ikraftträdandet.
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8 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag
för inventarieanskaffning
1lärigenom föreskrivs att 3

~

lagen ( 1980:953) om siirskilt investeringsav-

drag för inventarieanskaffning skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'(mmde

~rde/sc

Förc11agcn lydelse

HI
Siirskilt investeringsavdrag utgör 20 procent av anskaffningsvärdet.
Avdraget skall giiras vid taxeringen för det heskattningsår under vilket
inventarierna har levererats cller -

i friiga om inventarier som elen

skattskyldige sjiilv har tillverkat - fiircligstiillts.
Siirskilt investeringsavclrag med-

Särskilt investeringsavdrag med-

ges högst med ett belopp som mot-

ges högst med ett belopp som mot-

svarar den vid taxeringen till statlig

svarar den vid taxeringen till statlig

inkomstskatt beräknade inkomsten

inkomstskatt bcriiknade inkomsten

av förviirvskällan före särskilt inves-

av förvärvskällan före särskilt inves-

teringsavdrag och före - i förekom-

teringsavdrag och före - i förekom-

mande fall - avdrag för inkomstba-

mande fall - avdrag för inkomstba-

serad avsiittning till resultatutjäm-

serad avsättning till resultatutjäm-

ningsfond enligt 41 d

* kommunal-

skattclagen (1928:370). avdrag för

ningsfoncl enligt 41 d

~

kommunal-

skattclagen ( 1928:370). avdrag för

avsiittning till allmiin inveslt:'ringsre-

avsättning till allmän investeringsre-

serv enligt lagen ( 1979:610) om all-

serv enligt lagen ( 1979:610) om all-

miin investeringsreserv. uppskov en-

miin investeringsreserv. uppskov en-

ligt lagen (1979:611) om upphovs-

ligt lagen (1979:611) om upphovs-

mannakonto snmt avdrag för avsätt-

mannakonto. uppskov enligt lagen
(0000:000) om uppfinnarkonto samt
avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen ( 1981 :691) om socialavgifter. Vad som inte kunnat
utnyttjas pit detta siitt fär vid senare
taxering utnyttjas genom avdrag i
fiirvärvskiillan. dock senast vid elen
taxering som skL·r tredje liret efter
det år dä taxering enligt andra stycket har skett. Ett förskjutet invcsteringsavdrag far - i förekommande
fall sedan hänsyn tagits till det på det

ning för egenavgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter. Vad
som inte kunnat utnyttjas pä detta
sätt får vid senare taxering utnyttjas
genom avdrag i förvärvskällan. dock
senast vid den taxering som sker
tredje aret efter det år då taxering
enligt andra stycket har skett. Ett
förskjutet investeringsavdrag far - i
fiirekommande fall sedan hiinsyn
tagits till det pä det aktuella beskattningsåret bclöpande avdraget - inte

I Lydelse

enligt prop. l 981/82: 10.
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Nuwtrande lydelse

Föreslagen lydelse

överstiga det belopp som har bcräknats enligt första meningen.

aktuella beskattningsåret hclöpandc
avdraget - inte överstiga det belopp
som har heriiknats enligt första
meningen.

Denna lag triider i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift pa
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1982 års taxering. Vid nämnda taxering skall dock vad i
tredje stycket siigs om avdrag för avsiittning för egenavgifter i stället avse
schablonavdrag för egenavgifter.
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9 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1980:9541 om särskilt invcstcringsavdrag
för byggnadsarbeten m. m.
Härigenom föreskrivs att 3 S lagen ( 1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarheten m. m. skall ha nedan angivna lydelse.
För('s/ag('n lydelse

Nuvarande lydelse

HI
Särskilt investcringsavdrag 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-den 31 mars
1983. 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 av arbetet inte redan har gjorts, fär dock hela
investeringsavdraget göras vid taxcri~gen för det sista beskattningsår som
kan komma i fråga.
Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar den vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten
av förvärvskällan före särskilt invcsteringsavdrag och före - i förekommande fall - avdrag för inkomstbaserad avsiittning till resultatutjämningsfond enligt 41 d S kommunalskattclagrn ( 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 avsättning för egenavgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter. Vad
som inte kunnat utnyttjas på detta
sätt får vid senare taxering utnyttjas
genom avdrag i förvärvskällan. dock
senast vid den taxering som sker

Lydelse enligt prop. 1981i82:30.

1

2 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 79

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 resultatutjiimningsfond enligt 41 cl S kommunalskattelagen (1928:370). avdrag för
avsättning till allmän invcstcringsreserv enligt lagen ( 1979:6 IO) om allmän investeringsreserv. uppskov enligt lagen ( 1979:61L) om upphovsmannakonto. uppskov enligt lagen
(0000:000) om uppfinnarkonto samt
avdrag för avsiittning för egenavgifter enligt lagen ( 1981 :691) om socialavgifter. Vad som inte kunnat
utnyttjas på detta sätt får vid senare
taxering utnyttjas genom avdrag i
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

tredje året efter det år då taxering
enligt andra stycket har skett. Ett
förskjutet investeringsavdrag får - i
förekommande fall sedan hänsyn

förvärvskällan, dock senast vid den
taxering som sker tredje året efter
det år då taxering enligt andra styck-

tagits till det på det aktuella beskattningsåret belöpande avdraget - inte
överstiga det belopp som har beräknats enligt första meningen.

et 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 en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas
första gången vid 1982 års taxering. Vid nämnda taxering skall dock vad i
tredje stycket sägs om avdrag för avsättning för egenavgifter i stället avse
schablonavdrag för egenavgifter.

0
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Utdrag
HUDGETDEPARTE~IENTET

PROTOKOLi.
vid regeringssammantriide

1981- 10-29

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsr<lden Ullsten.
Wikström. Friggeho. Dahlgren. Äsling. Siidcr. .Johansson. Wirten. Andersson. Boo. Petri. Eliasson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. '.\1olin

Fiircdragandc: statsr<ldet Wirten

Lagrådsremiss om uppfinnarkonto

Inledning
Kulturskattekommitten (R 1979: 15) 1 överHimnade i maj 1981 sitt andra
delheUinkandc ( Ds 13 1981 :9) Förslag till lag om uppfinnarkonto. I
bl'tiinkandet föresli1r kommitten att egenföretagan: med uppfinnarintiikt ges
möjlighet till skattemiissig inkomstutjiimning. Förslaget iir uppbyggt efter
mönster a\' lagen om upphovsmannakonto (prop. l97X!79:210. SkU 57. rskr

389. SFS 11!79:611 ).
Till protokollet i detta ärende biir kommittens betiinkande fogas som

hilaga I. Betiinkandet har remissbehandlats. Till protokollet i detta iirende
bör som hilaga 2 fogas en förtc:ckning över remissinstanserna och en
sammanstiillning av deras yttranden.

2 Ftiredragandcns överväganden
2.1 Allmänna

s~·npunktcr

För uppfinnare iir det liksom för författare. konstnärer och andra
upphovsmiin vanligt med starkt varierande inkomster. En ojiimn inkomstutveckling medför ofta högre skatte- och avgiftsbelastning och siimre
socialförsiikringsskydd iin om inkomsten iir jiimnt fördelad över {1ren. Detta
leder hl. a. till sv[1righeter att uppriitthälla verksamheten under inkomstsva-

IF. J. kammarriittspn:sidcnt.:n G1P;taf Hcdb11rg. ordförande. f. d. riksdagskdamiitcrna Sven Gustafson och Per Olof Sundman samt riksdagskdami\terna ..\ndcrs
I liigmark och Ho Siidersten.
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ga perioder. '.\1öjligheten till

skattemii~sig

konsolidering och rl'sultatutjiim-

ning iir diirför av siirskild betydelse för dösa yrköutiivare. Utrymmet för
s:·1dana i1tgiirder iir emellertid ganska litet för uppfinnare dtersnm n:rksamheten ofta bedrivs utan varulagl'r och andra av- eller nedskri\·ningsbara
tillgöngar. Genom 1979 iirs fiireta!!sskatterdorm utvidgades visserligen
miijli!,!heterna att

b~·gga

upp obeskattade resen·er gerwm hl. a. avsiittning till

resultatutj:imningsfond och allmiin investeringsreserv. Av olika sbl iir dock
ckssa avsiittningar av hegrrinsad hetydelst• friren uppfinnare.
Riksdagen har framfört iinskemal tim att kulturskattekommitten skall ta
upp fdgan om ett inkornstutjiimnandl' svstt•m för uppfinnare med förtur
(SkU 1979/80:25. rskr 1979/80: 165. SkU 1980/81 :2-1). Kulturskatteknmmittcn har i enli!,!het med detta utarbetat ett förslag till lag om uppfinnarkonto.
förslaget innebiir att uppfinnare skall fä uppskov med hl'skattning av den del
av inknmsten Stlm siills in p:i ett siirskilt hankknnto (uppfinnarkonto).
Reglerna iin·rensstiimmer tekniskt sett med lagstiftningen om upphovsmannakonto vilken i sin tur bygger pil sko!,!skontolagen ( 195-1: 1-12). Uppskovsriitten omfattar l'nligt föpdaget rörl'lseintiiklL'r som en fysisk person erh:lller
genom en av denne gjord uppfinning ( uppfinnarintiikt). t:tanfiir lagen faller
alltsi1 bl. a. ersiittningar för uppfinningar som skattl'miissigt skall redovisas
som intiikt av tjfost.
De medel som betalats in pi·1 uppfinnarkonto skall tas upp till heskattninµ
niir de betalas ut fr:ln banken. S:idan utbetalning skall i princip µiiras senast
fem {1r efter utgangen av det

;'ir

di1 inhL'lalningen gjordes. Uingsta

uppskovstid är med andra ord Pm kring SL'X f1r. Fiir att uppskov skall kunna
medges kriivs att uppfinnarintiikten s;iviil ahstilut sett som i

förh~lllande

till

tidigare {1rs uppfinnarintiikter iir av viss storlek. Dessa spiirregler iiverensstiimmer med vad som giilkr i friiga om upphovsmannakonto.
Kommittens förslag om uppfinnarkonto har tillstyrkts eller liimnats i stort
sett utan erinran av överviigancle antalet remissinstanser. Ni1gra remissinstanser har emellertid avstyrkt fiirslaget. Av ckssa befarar ni1gra att ett
inkomstutjiimnandc system för uppfinnare komlllL'r att gt' uppllllv till
liknande krav fr:ln andra yrkeskategorier med ojiimna inkomster. Vidare har
p<halats att det inlL' iir himpligt att genomfiira L'n lagstiftninµ om uppfinnarkonto innan lagen om upphovsmannakonto har utviirderats. RSV och STU
har ifrågasatt om det inte vore enklare att sammanföra fr{t!,!Or a\' nu aktuellt
slag till en och samma lag.
Även i sam band med 1979 {trs lagstiftnin!! om upphovsmannakonto pekade
en del remissinstanser p{t risken fiir smittoeffekter. Min fiiretriidare anförde
att dessa farh;igor syntes vara iiverdrivna. Det ri1dde t•nligt denne inte n{1got
tvivel om att kulturarbetarna hade njiimnare inkomster och mindre
möjligheter till resultatreglerande dispositinner iin andra grupper av enskilda
företagare utom möjligen skogsiigarna. Mot den bakgrunden ansiigs risken
för smittoeffekter inte utgi>ra n{i!,!ot h[11lbart argument mot att ett skogskontoliknande system infördes även för kulturarbetarna. Vad som sillunda
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anförts bctriiffandc kulturarhctarna g:ilkr enligt min uppfattning ocks{1 i
frfiga om uppfimrnrna. Dl'ssa hl'drivcr sin verksamhet under i stort sett
samma ekonomiska bl'tingdser so111 t. ex. konstniirl'r och författare. I likhet
med flertalet n:missinstansn anser jag diirför att den av kommitten
föreslagna riitten till inkomstutjfo1ning för uppfinnare biir genomföras.
Reglerna om uppfinnarknnto biir. so111 ko111mitten föreslagit. tas in i en
siirskild lag om uppfinnarknnto. 1.agl'n hi.ir fri samma tekniska uppbyggnad
som lagen 0111 upph<wsmannakonto.
Jagii\'crg;h nu till att n:irmarl' redogiira för lagförslaget. I min kommentar
uppchtiller jag mig fr:imst vid de punkter diir de fiireslaµna reglerna skiljer sig
fri111 motsvarande regkr i uppho\·s111annalagstiftningen.

2.2 Tillämpningsomri'idc (I

~)

Enligt kommittens förslag fiirutsiitter uppskonrii!!en att ersiittningen för
en uppfinning skatteriittsligt iir att hiinföra till inkomst av rörelse. KommittO::n konstatl'rar att sv;'irigheter till följd av ojiimna inkomster kan förekomma
:iven niir L'n uppfinnarint:ikt skall tas upp som inkomst av tj:inst. Ett
uppfinnarkonto i inknmstslagct tj:inst anSL'S emellertid leda till en tiimligen
komplicerad lagstiftning vilkl't kommer i konflikt med iinskemi1kt om l'n
snar liisning för riirelsedrivande uppfinnare. Kommitten avser att i ett senare
skede Ö\'en•iiga nm iiven inkomst av tjfö1st kan omfattas av uppskovsriitten.
Fiir egen del ansluter jag mig till kom.mittens uppfattning att det f. n. inte
iir miijligt att utvidga tillämpningsomradct till sadana ersiittningar som
skattemiissigt utgiir inkomst av tjiinst. De nya reglerna hör alltsii omfatta
endast sädana ersättningar för uppfinningar som skall tas upp so111 intiikt av
rörelse.
Med uppfinnarintäkt avses enligt kommitten

~[1dan

intiikt a,· rörelse

~nm

en uppfinnare förvärvat genom en av denne gjord uppfinning. Begreppet
uppfinnarintäkt har närmare preciserats i kommiltcns författningsförslag.
Hit räknas en inkomst som tillkommer en uppfinnare d;i ett patent utnyttjas.
Även inkomst som härrör från en uppfinning som inte iir patenterad riiknas
till uppfinnarintäkt om uppfinningen har överlåtits för industriellt utnyttjande eller på annat sätt har tillgodogjorts industriellt. Kommitten har s{dunda
stannat för att låta uppskovsmöjligheten avse uppfinnarintäkter i allmänhet
och inte endast intäkter som härrör från en patenterad eller patenterbar
uppfinning. När ett patent inte föreligger skall man enligt kommitten pröva
om det ändå är fråga om en uppfinning. Det skall därvid handla om något nytt
av teknisk karaktär och med teknisk effekt. Nyheten skall syfta till eller ha
möjliggjort nya produkter, metoder, system eller processer. För att ange
detta förhållande har kommitten - efter förebild fran patentlagen ( 1967:837)
- i lagtexten använt uttrycken "industriellt utnyttjande'' och "tillgodogjorts
industriellt". Liksom vid tillämpningen av patentlagen krävs enligt kommitten inte att uppfinningen uteslutande exploateras eller avses bli e.xploaterad
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inom dl't som i allmiint spd1kbruk kallas '"industri'". Som L'XL'mpel pi1
omrädl'n inom vilka uppfinningar av teknisk karaktiir kan förekomma
niimner kommitten sjukvården. transportväsendet. byggnadsverksamhl·ten.
jord- och skogsbruket samt gruvdriften.
En del rl'missinstansl'r har stil\lt sig nii.got tvl'ksamma till kommittens
definition av begrL'ppet uppfinnarintiikt. Ul. a. har pi1pL'kats att den
föreslagna avgriinsningen iir vag och kan leda till tulkningsproblcm. Svenska
bankföreningen har förordat L'n något annorlunda utformning av lagtexten.
Enligt förl'ningens uppfattning. vilken delas av SJ-{10-Farniljdöretagl'n. iir
det nämligen inte liimpligt att i lagtexten använda uttrycken '"industriellt
utnyttjande" och ""tillgodogjorts industriellt'". Dessa uttryck anses niimligen
kunna vilseleda den enskilde i fri1gan om rätten till uppskov. Föreningen har i
sitt Jagtextförslag ersatt uttrycken med orden ··uppfinning av teknisk
karaktär". En remissinstans har ansett att endast patenterade uppfinningar
bör omfattas av förslagl't.
För egen del vill jag anföra följande. En utgiingspunkt blir vara att lagens
tilliimpningsomri1ck blir så klart avgriinsat som möjligt. Vad först beträffar
frågan om begriinsning skall ske till patenterade eller patenterbara uppfinningar eller till uppfinningar för vilka patent har sökts anser jag- i likhet med
kommitten - att en sädan begränsnin_!! skulle bli alltför sniiv. Tilliiggas kan
ocksf1 att ett krav pä patenterbarhet ofrimkomligen skulle medröra stora
tilliimpningssvårighetcrför taxeringsmyndigheterna. Även om det allts<'t inte
biir krävas att villkoren för patenterbarhet iir uppfyllda kan det iimb vara
l:impligt att uppställa nitgra av de krav som ingii.r i patentcrharhetsvillkorcn
enligt patentlagen.
Patent llll'ddelas p{t uppfinningar som iir industriellt anviindhara och som
dessutom inte bara iir nya i förhållande till vad som redan iir kiint utan ocksii
väsentligen skiljer sig frän det som iir kiint. En stor del av de patentansökningar som intl' leder till patcnt faller diirför att det uppdagas att
uppfinningen inte liingre iir ny. En del faller ocksi1 diirför att uppfinningen
inte kan ses som ett tillräckligt steg i förhällande till befintlig teknologi. dvs.
den saknar uppfinningshöjcl.
I praktiken kan uppfinningar mycket viil vara ekonomiskt användbara i
niiringslivet utan att uppfylla kraven pit nyhet och uppfinningshöjd. Niir det
gäller uppfinnarnas riitt till uppskov med beskattningen kan man därför.
enligt min uppfattning. bortse från sildana krav. Diiremot anser jag att det i
patentlagen uppställda kravet pil att en uppfinning skall kunna tillgodogöras
industriellt iiven bör tas in i den föreslagna lagen om uppfinnarkonto. I detta
krav ligger att uppfinningen skall ha teknisk karaktiir. teknisk effekt och
reproducerharhct.
Med teknisk karaktär avses väsentligen att uppfinningen skall giilla ett siitt
att lösa en uppgift med hjiilp av naturens materia och energi. Kravet pi1
teknisk karaktiir anses i patentlagen ha kommit till uttryck genom
föreskriften att uppfinningen skall kunna "'tillgodogöras industriellt'".
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Kraven p<l teknisk effekt och reproducerbarhet anses ligga i sjiilva begreppet
uppfinning. Teknisk effl:kt anses en uppfinning ha om den innebiir lösning av
ett tekniskt problem. Reproducerbarhct innebiir att ett riktigt upprepande av
uppfinningen alltid skall ge samma effekt.
Som kommitten framh{11lit anses i patentriittsligt sammanhang med
"industriellt tillgodogörande"" inte bara utnyttjande inom sådan verksamhet
som i dagligt tal hiinförs till ""industri"" utan även andra former av
niiringsverksamhet. I likhet med kommitten anser jag att samma vida
innebörd av begreppet ""industriell"" bör gälla vid tilliimpning av den nu
föreslagna lagen.
När jag p<l detta siitt anknyter till det patenträttsliga begreppet "uppfinning som kan tillgodogöras industriellt" innehär det också att sådant som
enligt 1 *andra stycket patentlagen aldrig kan betraktas som uppfinning vid
tillämpning av den lagen inte heller bör anses som uppfinning vid tilliimpning
av reglerna om uppskovsriitt. Det innebär att exempelvis upptäckter.
konstniirliga skapelser eller planer för intellektuell verksamhet. spel eller
affärsverksamhet inte riiknas som uppfinningar.
Intiikt genom en <1dan uppfinning som nu har behandlats kan uppkomma
ptt olika sätt. Till uppfinnarintiikt riiknas inte bara vederlaget för en såld
uppfinning eller. i förekommande fall. ett sålt patent utan ocksii avgifter som
uppfinnaren erhitller i samband med att denne uppliiter en nyttjanderätt till
uppfinningen. Hit hör ockstt intäkt som förviirvats genom att en uppfinnare
utnyttjar en uppfinning i egen regi.
Vid egentillverkning torde det vara vanligt att utnyttjandet av uppfinningen ingår som ett led i tillverkningen av en produkt. I ett sådant fall kan inte
hela försäljningspriset för den s{dcla produkten behandlas som uppfinnarintiikt. Som uppfinnarintäkt biir räknas endast den del av försäljningspriset
som kan anses utgi"\ra avkastning på uppfinningen. Det far i första hand
ankomma p{1 den skattskyldige att visa hur denna uppdelning skall göras.
Med hänsyn till att fräga endast iir om en förskjutning av beskattningen
behöver dock alltför stora krav inte stiillas pt1 uppfinnaren i detta
hänseende.
Kommitten föresl{tr - i likhet med vad som gäller enligt lagen om
upphovsmannakonto - att deliigare i handelsbolag inte skall ha riitt till
uppskov för inkomst som tillfallit bolaget.
N{1gra remissinstanser har uppgett att det iir en normal företeelse att
uppfinnarverksamhet bedrivs i samverkan mellan tv[1 eller flera personer och
då i handclsbolagsform. De menar diirför att intiikt som uppstått av sådan
verksamhet borde fit omfattas av uppskovsmöjligheten.
För egen del får jag anföra följande. Handelsbolagsformen torde ha
väsentligt större betydelse för uppfinnarverksamhet än fört. ex. litterär och
konstnärlig verksamhet. Detta talar i och för sig för att personer som i
egenskap av dcliigare i handelsbolag utför uppfinnarverksamhet skall
omfattas av möjlighekn att erhi'tlla uppskov med beskattningen. En
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utvidgning av uppskovsreglerna till att omfatta iiven inkomst som tillfaller
handelsbolag skulle emellertid komplicera regelsystemet. En besviirlig fr<'tga
skulle bli om uppskovsrätten skulle giilla samtliga deliigare i handelsbolaget
oberoende av om de sjiilva deltagit i uppfinnarverksamheten eller ej. Dessa
och liknande fr{1gor måste enligt min uppfattning klarliiggas ytterligare innan
ställning kan tas till om lagen skall omfatta iiven inkomst som tillfallit ett
handelsbolag. Jag liigger diirför inte nu fram n{1got förslag om uppskov i frftga
om inkomst som förvärvats genom ett handelsbolag. Min instillning
beträffande handelsbolag gäller även för dödsbon som skall behandlas som
handelsbolag i skattehiinseende.
I likhet med vad som giiller i upphovsmannalagstiftningen biir uppskov
inte komma i fråga om uppfinnaren avlidit under bcskattningsärct.

2.3 Förutsättningar för uppsko\' (2-6

**)

**

I 2-6
anges niirmare under vilka forutsiittningar och med vilka belopp
uppskov kan medges. Kommittens förslag överensstiimmer i dessa hiinseenclen i princip med vad som giillcr för upphovsmannakonto.
En remissinstans anser att bestiimmelsen i 3

*b om att...:. för att uppskov

skall kunna medges - uppfinnarintiikten m{1ste överstiga motsvarande intäkt
under något av de tv{1 närmast föreg{1ende bcskattnings{1ren med minst 50 'k
kan slopas. Som motivering anförs att spiirreglcrna i 6

*om att uppskov

medges med högst tvi't tredjedelar av inkomsten och att inkomsten efter
uppskovet mt1ste uppgå till minst 30 000 kr. torde bcgriinsa eventuella
missbruk.
För egen del vill jag framh[tlla att villkoret i 3

*b har uppstiillts i syfte att

säkerställa att systemet inte utnyttjas i andra fall iin dä ett verkligt behov av
uppskov föreligger. Uppskovsreglerna tar sikte p[t de uppfinnare som på
grund av kraftiga variationer p{t intiiktssidan har svårigheter att bedriva
verksamheten med kontinuitet och ekonomisk trygghet i ett liingre
perspektiv. Den förmän som möjligheten att bygga upp obeskattade reserver
innebär bör

begrän~as

till de fall då intiiktstluktuationen är betydande. Detta

syfte uppnäs inte genom enbart bestiimmelserna i 6 *·Mot den nu redovisade
bakgrunden är jag inte beredd att förorda n<°1gon avvikelse fri\n kravet ptt att
uppfinnarintiikterna skall ha ökat med minst 50

~:{.

i förh<"tllande till dessa

intäkter under nägot av jämförelseitren.
Kommittens förslag innebär att uppskov inte medges om elen skattskyldige
har medel innestående pä allmänt investeringskonto eller upphovsmannakonto. Uppskov medges inte heller om denne vid ett och samma års taxering
yrkar avdrag för avsiittning till allmän investeringsreserv eller uppskov för
insättning på upphovsmannakonto.
Nt1gra remissinstanser har varit kritiska till dessa förslag och ansett att
samtidig avsättning till allmän investeringsreserv och inbetalning pä uppfinnarkonto bör tillt1tas. Som skäl har anförts att det i samband med
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uppfinnarverksam het- till skillnad n11>t littL'riir 1lch konstniirlig verksamhL'tinte siillan kriivs invL'stt·ringar i maskinL'r od1 andra inventaril!r. N<"igra
remissinstanscr har ansL'tt att iivl!n upphllvsmannakonto och uppfinnarkonto
h<ir fo anviindas samtidigt.
För egen del ansl!r jag att starka praktiska sLil talar frir kommitlt'ns
förslag. Den samtidiga anviindningL'n av tv<i eller flera avsiittningsmöjlighL'ter eller konton av dL't slag som dL't hiir giilkr skulk furdra relativt
komplieeradL' sanl\lrdningsrL'gler. HiirigL'nom fiirsvi1ras administrationen
och kontrollen. Till detta kommer att uppsk1l\"sriitkn ddvis kan Sl'S sPm en
kompensation för de uppfinnare som inte inVl'Sterar i anliig:gningstillg{1ngar
och diirför har fiiga nytta av investeringsresen·L'n. Jag delar cbrfiir
kornmittens uppfattning pt1 dL'nna punkt.
Av det sagda följer att ett yrkandL' om avdrag l"iir avsiittning till
invcstL'ringsrl'sen· ellL'r uppskov för in-.iittning p;'1 uppll\l\·smannak1,ntll utgiir
ett absolut hindL'r för bifall till L'tt samtidigt yrkande om uppskov fi\r
insiittning p<\ uppfinnarkonto. Detsamma giilkr om dL'n skattskyldige vid
utg[mgen av det aktuella beskattnings;iret har medel insatta p[1 allmiint
inn:steringsknntn L'ller upph1lvsmannak<mtll.
En speciell situation uppkommer om L'n uppfinnare. sllm ett tidigare år
bL'talat in medel p{1 uppfinnarkonto. vid den aktuella taxningrn yrkar dels
avdrag för avsiittning till allmiin invcstcringsn:sL'rv. dels uppskov med
beskattning av uppfinnarintiikt. I cktta fall omöjliggör den ''iildrL'··
insättningen p;1 uppfinnarkont\l avsiittningen till invL'steringsreserv. DL'!
utsiktslösa yrkandet om avsiittning till investeringsresL'rv bör diirfiir intL'
hindra bifall till yrkandet 0111 uppskov enligt lagen om uppfinnarkonto. Till
skillnad frtrn kommitt~n ansL'r jag det inte niid\"iincligt att rL'glL'ra detta
förf attningstextcn.

2.4 Ränta, uttag m. m. (7-U

**)

De av kommitten föreslagna hL'stiimmclsL'rna i 7-13 ~~ :ir h:imtadc frim
lagstiftningen om upphnvsmannakontn.
En remissinstans har föreslagit :1tt den tid under vilken uppsko1· kan
L'rhi1llas skall förl:ii1gas frän frm till tin :ir. Jag iir L'mt'llL'rtid intc nu hcrcdcl att
frängi1 kommittens förslag.

2.5 Följdändringar i andra författningar

Förslaget till lag om uppfinnarkonto föranleder till:igg till lagen ( 1979:610)
om allmiin investeringsreserv. kommunalskattelagL'n ( 1928:370). lagen
(l 951 :763) om beriikning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst.
lagen ( 19-17::'77) om statlig fi.irmiigl·nhetsskatt. lagen ( llJ-11 :-116) nm
arvsskatt och gåvoskatt. lagL'n ( 19811:953) om siirskilt invcstl'ringsavdrag för
inventarieanskaffning samt lagen ( l lJSll:lJ:'-1) om siirskilt inn·stcringsavdrag

Prop. 1981/82:79

26

for hyggnadsarhctcn m. m. Ändringarna inncbiir i princip att uppskov enligt
den fiin:slagna lagen om uppfinnarkontll skall fit samma konsekvenser som
uppskov enligt lagen ( llJ7 1J:6l I) om upplm\·smannakonll1. Även sistnämnda
lag biir samordnas med lagen om uppfinnarkonto.
2.6 Ikraftträdande

J\.ommitt0n fiircsliir att bcstiimmclscrna i lagen om uppfinnarkonto skall
hli tilliimpliga rL~dan \'id l 9!C <'irs taxering.
Snm jag tidigare antytt iir det angeHiget att bestämmelserna kan börja
tilliimpas snarast möjligt. Jag ansluter mig diirför till förslaget. I övergångsbestiimmelserna har beaktats bl. a. elen i prop. 1981/82: IO föreslagna
llmHiggningL'll a\' avdragsregll'rna för egenavgifter samt att 3 ~ 4 mom. lagen
( 11151 :7h3) llm beriikning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
har iindrats genom lagstiftning :ir llJXl (SFS 1981 :297).

3

l!pprättad~

lagförslag

I enlighet med det anförda har inom budgetdepartementet uppriittats
förslag till
I. lag 1.im uppfinnarkonto
1
lag om iindring i lagen ( 11!71J:hltl) lllll allmiin investeringsreserv
3. lag om iindring i lagen ( l1.l7lJ:6l I) om upphnvsmannakonto
4. lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370)
.'i. lag om lindring i lagen ( 19.'il :763) om heriikning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst
li. lag om iindring i lagen ( 1947:577) 0111 statli!! förmögenhetsskatt
7. l;1!! om iindring i lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och giivl)skatt
X. lag 11m lindring i lag~-n ( l 9811:953) om siirskilt invcstcringsavdrag för
inve ntariL'anskaffni ng
9. lag om iindrin)! i lagen ( 19811:954) nm siirskilt investeringsavdrag för
hyggnadsarhcten m. m.
Förslagen bi.ir fogas till protokollet i detta iirL'ndc som bilaga 3 1•

.J Hemställan
Jag hcmstiiller att lag:riidcts yttrande inhiimtas över de uppriittade
lag.fi)rslagcn.

5 Beslut
Rcgcring:cn beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan.
I Bilagan har ut..:slutib hiir. Fiirslagcn iir likalydantk med do::rn som är fogade till
pnipositinncn.
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Bilaga I

BUDCd·:TDEPARTE~t

ENTET

FORS L,AG TI LJ_, l_JAC:i
OM UPPFINNA-RKON-f()

Betänkande av kulturskattckomrnittcn

Ds B

19~

I: 9
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T~ll

stutsrädet och che[en [0r budgetdepartementet

Kulturskutteko:Tlmitten (B 79: 15)
t;:inkandc "Samordningen

<JV

alforsäkrincJsavgifter"

(Ds

njm~da

1

har i ett tidigare delt>"·-

e'o)enföretagarcs skatter och
G 1980:15) avgivit forsJ..1')

';cc11

samordningsfr~ga.

I det delbetjnkande som nu framläggs redovisar

ko:Tlmitt~n

ntt

fi:Jrslaq till lag om up!Jfinnarkonto. lliirmed .1vses utt b···rn(]J
fritt verksa:Tlma uµpfinnare :Tlöjlighet till uppskov :Tled inkomstbeskattningen i syfte att

ästudkomm~

en

skattemas~L·J

inkomstuljämning.
Reservationer eller sirskildu yttrunden hur

inte avgivits.

Stockholm den 9 april 1981
Gustaf lledborg
sven Gust.:ifson

Anders llog:Tlurk

Per Olof Sundmun

Bo Scidersten
/Per Sjoblom

I kommitten ingJr såsom ledamöter f.d. kammarrättspresidcnten Gur>tuf lledborg, orcHörande, f.rl. riksdagslerla;r~-'.terc.. ,
Sven Gustafson och Per Ulof Sundman samt ri~sdagsledJTcter~•
Anders Hi:Jgmark och Bo Södersten, som sakkunniga departemn~t~
sekreteraren Brita Lundh, hitr. skattedirektören Tore Lund1~.
kammarrjttsassessorn Margareta Sahlstrbm, fbrbundsJuri~tDn
Gun Magnusson Scssler och ingenjdren Olof Wallerius, so~
experter dcpartementssekreteraren Ingmar Fries, hovrjttsassessorn Lars Ivarsson och f.d. försakringsdo~aren All~n
Lundber.:; och S(lm se.~reterure kammarrättsfiskalen F'<>r ~]''~··] -,
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Uppfinnarnas ekonomiska ;ituation har efter hand allt~er uppmär~sammats.

Detta sammanhjnger med uppfattningen om uppfin-
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prövats av taxeringsnämnden. Står något belopp kvar fem år
räknat från utgången av det år då inbetalningen senast skulle
ha gjorts skall banken betala ut det. Utbetalade medel tas
upp till beskattning.
Till uppfinnarintäkt räknas enligt förslaget sådan intäkt av
rörelse som en fysisk person förvärvat genom en av honom
gjord uppfinning. Hit hör vad som härflutit fr~n utnyttjandet
av ett patent och vidare från en uppfinning, för vilken
patent inte meddelats, genom att uppfinningen överlåtits för
industriellt utnyttjande eller eljest tillgodogjorts industriellt.
Lagen om uppfinnarkonto föreslås bli tillämplig fr.o.m. 1982
års taxering.

Prop. 1981/82:79
FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Förslag till
Lag om uppfinnarkonto
Härigenom föreskrivs foljande.
1

~

Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan

fysisk person, på de villkor och i den omfattning som anges i
dennd lag, få uppskov med beskattningen av sådan intäkt av
rörelse som han har förvärvat genom en av honom gjord uppf inning (uppfinnarintäkt). Till uppfinnarintäkt räknas därvid
vad som har hjrflutit ej blott från utnyttjande av ett patent
utan även frjn en uppfinning, för vilken patent ej har meddelats, genom att denna har överlåtits for industriellt utnyttjande eller eljest har tillgodogjorts industriellt.
Gprskov medges inte om den skattskyldige har avlidit under
beskattningslret.
Delägare i handelsbolag eller i dödsbo, för vilket reglerna
om handelsbolag skall tillämpas, har inte rätt till uppskov för
bolagets eller dddsboets inkomst.
2

Uppskov mcdgc3 endast för Jan del av uppfinnarintäkten,

§

dock lägst 10 000 Kronor, som har inbetalats på särskilt konto
i dank

(uppflnnarkonto). Fbr att medfdra rätt till uppskov
inb~taln1ng

skall

dige enligt 34
ha

5~311

nin 3sjr
~te~

;::) 1

;)

Jr

avl~mn1t

30iTI
b1t1~

)ir

~

ha gjorts 3enast den dag då den skattskyl1 eller 2 mom.

;nbet~lnin~~n

3VS~r.

~v:;c~

!~J

i

·i~n~d

[~Jrut:-:i._1tt11in,J

,J.~;1

taxeringslagen (1956:623)

3llman Självdeklaration E6r det beskatt-

~l)

.1tt

.. 'J:i1

Ln:·,•~t:1ln1~1j12~1

:.Jl"
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sparbank

!J~ller
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.Jv

JAt
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i riket uch

Prop. 1981/82:79
b)

att

J~n

33
sk~tt3k;ldig~s

s~~::11anl~gd~

upr:f1n~arint~kter

under

beskattni~gs5ret

av en eller flera förvärvskällor ~ed
w1~st femtio procent bverstiger hans sammanlagda uppfinnarintakter under något av de två närmast föregående beskattningsåren.
~

Uppskov medges inte, om den skattskyldige

§

a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen
avset antingen har medel insatta på allmänt investeringskonto
enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv och avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv har erhållits för medlen eller har medel insatta på upphovsmannakonto
enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto och uppskov för
insättningen har erhållits eller
b) vid taxering för det beskattningsår som inbetalningen
avser yrkar avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv eller uppskov för insättning på upphovsmannakonto,
dock att vad sist sagts ej utgör hinder för uppskov enligt
denna lag om den skattskyldige vid beskattningsårets utgång
har medel insatta på uppfinnarkonto och uppskov för denna
insättning har erhållits.
5 S
Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rätt
till uppskov endast i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på uppfinnarkonto i en bank. Har den skattskyldige
för visst beskattningsår gjort inbetalning till mer än en
bank, föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning
till den först anlitade banken.
6 S
Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett
belopp uppgående till två tredjedelar av den vid taxering
till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och schablonavdrag för egenavgifter
och högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt, efter
uppskov men före schablonavdrag för egenavgifter, uppgår till
minst 30 000 kronor.
Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt
tusental kronor.
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i

R~ntcsatsen

34
for medel pa uppfinnQrkonto

bestäm~

av

banken.
8 S
Uttag av medel från uppfinnarkonto får göras efter utgången av november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i första instans. Uttag får avse beloppet
i dess helhet eller viss del av detta, dock att deluttag inte
får understiga 1 000 kronor.
9 §
Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då
inbetalning avseende visst beskattningsår senast skulle ha
gjorts enligt 2 §, skall banken betala ut de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel, häri inbegripet upplupen
ränta, som fortfarande innestår på uppfinnarkonto.
10 §
Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits
samt ränta p3 sådant belopp skall tas upp som intäkt av rörelse för det beskattningsår då utbetalning från uppfinnarkontot
sker eller skulle ha skett enligt 9 s.
Utbetalat belopp skall inte anses som uppfinnarintäkt.

Medel som innestår på uppfinnarkonto skall tas upp som
intäkt av rörelse om
a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsättning av medlen,
b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make genom bodelning eller
c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte
längre är bosatt här i riket.
Avlider den skattskyldige, skall på uppfinnarkonto innestående medel tas upp som intäkt av rörelse senast vid taxeringen för det beskattningsår då dödsboet skiftas helt eller
delvis, dock inte i något fall senare än vid den taxering som
sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfalle~ inträffade.
11

§

12

§

Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall

till självdeklarationen foga utredning på blankett enligt av
riksskatteverket fastställt formulär samt besked från banken
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om insattningen.
Skattskyldig sKall i sjalvdeklaration lamna uppgift om
tillgodohavande på uppfinnarkonto vid beskattningsårets utgång.
13 S Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller
föreningsbank, som inte följer bestämmelserna i denna lag
eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, inte
vidare skall få ta emot medel på uppfinnarkonto.

Denna lag

träd~r

i

kraft

- och tillämpas första gången i

fråga om beskattningsår för vilket taxering i första instans
sker år 1982.
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fÖ!Slag till
Fdrordning om uppfinnarkonto
Regeringen föreskriver foljande.
1 § Med uppfinnarkonto förstås i denna förordning ett sådant
särskilt konto i bank som anges i 2 § första stycket lagen
(0000:000) om uppfinnarkonto.
2 § Insättning på uppfinnarkonto får göras vid ett eller
flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer.
3 § Den som gör insättning på uppfinnarkonto skall till
banken lämna uppgift om vilket beskattningsår som insättningen avser.
Banken skall bokföra medel på uppfinnarkonto på sådant
sätt att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har innestående för varje beskattningsår.
Ett kontonummer som används för ett uppfinnarkonto får
inte användas för något annat konto.

Denna förordning träder

kraft - - - .
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För5lag till
~om

ändring

lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv

Härigenom föreskrivs att 4 S lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
4
Avdrag medges inte, om den
skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som avsättningen
avser har medel insatta på
upphovsmannakonto enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto och uppskov for
insättningen har erhållits,
eller

bl för det beskattningsår
och den f örvärvskälla som avsättningen avser yrkar uppskov med taxering enligt
skogskontolagen (1954:142)

Denna lag träder i kraft - - - •

s
Avdrag medges inte, om den
skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som avsättningen
avser har medel insatta på
upphovsmannakonto enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto eller på uppfinnarkonto enligt lagen
(0000:000) om uppfinnarkonto
och uppskov for insättningen
har erhållits, eller
b) för det beskattningsår
och den f örvärvskälla som avsättningen avser yrkar uppskov med taxering enligt
skogskontolagen (1954:142).

Prop. 1981/82:79

38

Förslag till
Ld:J._Om ändring

lagen (1979:611) om upphovsmannakonto

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1979:611) om upphovsmannakonto skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
4 §

Uppskov medges inte, om den
skattskyldige
a) vid utgången av det
beskattningsår som inbetalningen avser har medel insatta på allmänt invester ingskonto enligt lagen
(1979:610) om allmän investeringsreserv och avdrag för

Uppskov medges inte, om den
skattskyldige
a) vid utgången av det
beskattningsår som inbetalningen avser antingen har
medel insatta på allmänt
investeringskonto enligt
lagen (1979:610) om allmän

avsättning till allmän in-

investeringsreserv och avdrag för avsättning till

vester ingsreserv har erhållits för medlen eller

allmän investeringsreserv
har erhållits för medlen
har medel insatta på
uppfinnarkonto enligt lagen
(0000:000) om uppfinnar-

~ller

b)
vid taxerinyen för det
beskattningsår som inbetalningen avser yrkar avdrag
för sådan avsättning.

konto och uppskov för insättningen har erhållits,
eller
b) vid taxeringen för det
beskattningsår som inbetalningen avser yrkar avdrag
för avsättning till allmän
investeringsreserv, dock
att vad sist sagts ej utgör
hinder för uppskov enligt
denna lag därest den skattskyldige vid beskattnings-
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Nuvarande lydelse
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Föreslagen lydelse
årets ~tgång har medel insatta på upphovsmannakonto
och uppskov för insättningen
har erhållits.

Denna lag träder i kraft - - - •

Prop. 1981/82:79

40

Förslag till
~~g

om ändring i kommunalskattelagen

(192~:370)

Härigenom foreskrivs att 41 d S kommunalskattelagen (1928:370)
skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lvdelse

Föreslagen lydelse
41 d

s

1

Vid beräkning av inkomst av

Vid beräkning av inkomst av

jordbruksf astighet och rörelse medges avdrag för be-

relse medges avdrag för be-

lopp som i räkenskaperna
har avsatts till resultatutjämningsfond. Avdraget får
uppgå till högst tjugo procent av summan av de belopp
som den skattskyldige under
beskattningsåret har erlagt
som lön till arbetstagare

jordbruksfastighet och rölopp som i räkenskaperna
har avsatts till resultatutjämningsfond. Avdraget får
uppgå till högst tjugo procent av summan av de belopp
som den skattskyldige under
beskattningsåret har erlagt

hos honom i förvärvskällan
(lonekostnad). I fråga om
skattskyldig, som är fysisk
person, får avdraget uppgå
till högst summan av tjugo

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

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 förekommaj}de fall - före avdrag för
avsättning till allmän in-

vid taxeringen till statlig
inkomstskatt beräknade inkomsten av förvärvskällan
efter avdrag for den lönebaserade men före avdrag för
den inkomstbaserade fondavsättningen och - i förekommande fall - före avdrag för
avsättning till allmän in-

vester ingsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän in-

vester ingsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv och före

vesteringsreserv och före
1

Paragraf~n införd genom lag 1979:612.
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Nuvarande

41

lydcl~a

Foresla~en

uppskov enligt lagen
(1979:611) om upphovsmannakonto samt ftire schablonavdrag för egenavgifter.

l;Jelsc

uppskov enligt lagen
(1979:611) om upphovsmannamannakonto eller enligt
lagen (0000:000) om uppfinnarkonto samt före schablonavdrag för egenavgifter.

Avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond medges
inte i fråga om förvärvskälla vari ingär lager av värdepapper,
fastigheter eller liknande tillgångar.
Med lön avses sådana ersättningar i penningar som anges
19 kap. 1 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Hänsyn skall dock inte tas till lön till arbetstagare
för vilken avgif tsskyldighet enligt fjärde stycket första meningen nämnda paragraf inte föreligger och inte heller till
ersättning till arbetstagare, som varit bosatt utomlands och
utfört arbete utom riket, såvida ersättningen avsett arbete
som utförts for annans rakning utan att anställning förelegat
(jfr 19 kap. 1 § fjärde 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 resultatutjämningsfond skall
äterföras 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.

Denna lag träder

kraft - - - •

42

Prop. 1981182:79
Forslag till
Lag om ändring
in~omstskatt

lagen (19S1:763) om beräkning av statlig

fbr ackumulerad inkomst

Härigenom föreskrivs att 3

§

3 mom. lagen (1951:763) om be-

räkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
3
1

3 mom.
I ftaga om inkomst
skola lagens beav -rörelse
- - stämmelser gälla endast följande intäkter, nämligen
1)
intäkt genom vetenskaplig, litterär, konstnär-

lig eller därmed jämförlig
verksamhet, under förutsättning att intäkten inte föranlett uppskov med beskattning enligt lagen (1979:611)
om upphovsmannakonto;

s
3 mom.

I fråga om inkomst

av ~ö~els~ skall lagens bestämmelser gälla endast följande intäkter, nämligen
1)
intäkt genom vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig
verksamhet, under förutsättning att intäkten inte föranlett uppskov med beskattning enligt lagen (1979:611)
om upphovsmannakonto eller
enligt lagen (0000:000) om
uppfinnarkonto;

2)
intäkt vid överl~telse av hyresrätt samt av varumärke,
firmanamn och andra liknande rättigheter av goodwills natur;
3)
intäkt i form av engångsersättning, som erhållits på
grund av avbrottsförsäkring eller såsom skadestånd eller dyl~kt för inkomstbortfall i rörelsen till följd av expropriation, rekvisition eller annat liknande förfarande;
4)
intäkt i form av engangsersättning vid avyttring av
patenträtt eller liknande rättighet samt vid avyttring eller
avlösning av rätt till royalty, allt under förutsättning att
1

Senast~ lydelse 1979:616.
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avyttringen eller avlo&ningen skett i &ambancl meö överlåtelse,
upplåtelse eller nedlaggande av rbrelsei
5)
intäkt vid avyttring, i samband med överlåtelse, upplåtelse eller nedlaggande av rörelse, av för stadigvarande
bruk i rörelsen avsedda maskiner eller andra inventarier,
vilka icke vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföras
till byggnad, samt av andra varor och produkter i rörelsen än
ovan vid 4) avsesi samt
6)
intäkt, som uppkommit därigenom att avsättning till
särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och
lagertillgångar eller för avyttrat fartyg eller till särskild
nyanskaf(ningsfond återförts till beskattning under sådana
förhållanden att, därest det återförda beloppet i stället utgjort köpeskilling för tillgångarna i fråga, köpeskillingen
enligt 5) ovan skulle ansetts såsom ackumulerad inkomst,
dock att ränta som tillägges det återförda beloppet icke skall
anses utgöra sådan inkomst.
Vad i denna lag stadgas om ö~erlåtelse, upplåtelse eller
nedläggande av rörelse skall äga motsvarande tiilämpnin~ beträffande rörelsefilial och rörelsegren.

Denna lag träder i kraft - - - •
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om .:indr ing

s~.a::

t

44

lagen (1947:577) om statlig

förmög~nhets-

Härigenom foreskrivs att punkt 3 av anvisningarna till 3 och
4 §S lagen (1947:577) om statlig formogenhetsskatt skall ha
nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

Anvisningar
till 3 och 4
3. 1

Medel, for vilka upp-

3.

§§

Medel, for vilka upp-

skov med inkomstbeskattning åtnjutes enligt bestämmelserna om skogskonto,

skov med inkomstbeskattning åtnjutes enligt bestämmelserna om skogskonto,

upphovsmannakonto eller in-

upphovsmannakonto, ~
narkonto eller invester ingskonto for skog, tas

vester ingskonto for skog,
upptagas till halva värdet.
Har medel avsatts till fond
for särskilt ändamål enligt
foreskrift i lag eller annan
forfattning och har avdrag
vid inkomstberäkningen medgivits för avsättningen, får
halva det avsatta beloppet
upptagas som skuld.

~ till halva värdet. Har
medel satts av till fond

for särskild ändamål enligt
foreskrift i lag eller författning och har avdrag vid
inkomstberäkningen medgetts
för avsättningen, får halva
det avsatta beloppet tas
~ som skuld.

Är fordran for sin tillkomst gjord beroende av ett villkor,
so~

är

~visst,

antingen i den meningen att det är osäkert, om

den såsom villkor bestämda tilldragelsen kommer att inträffa,
eller i den meningen att det viss~rligen är säkert att till1

senaste lydelse 1979:615.
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dragelsen skall inträffa, men ovisst ~ä~, skall fordringen
icke medräknas. Däremot har den omstandigheten, att fordran,
som löper u~~n ränta, ännu ej är förfallen till betalning,
betydelse ~naast för beräkningen av dess förhandenvarande
värde (4 §).

Denna lag träder i kraft - - - •
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_;=-ö_r.slag till

L39 om cindring

lagen (19'11:416) om arvsskatt och gbvoskatt

Härigenom föreskrivs att 23

§

lagen (194~:416) om arvsskatt

och gåvcskatt skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
23

s1

Vid uppskattning av lös egendom iakttages:

A.

Tomträtt eller vattenfallsrätt uppskattas i den mån ej

annat f6ljer av 20

§

tredje stycket, till vad rättigheten med

hänsyn till villkoren vid upplåtelsen och den tid, som därfbr
återstår, kan antagas hava betingat vid en av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försäljning.
B.

Värdepapper, som noteras på inländsk eller utländsk

börs eller är förem31 för liknande notering, uppskattas till
det noterade värdet eller, om detta icke motsvarar vad som
skulle kunna påräknas vid försäljning under normala förhallanden, till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid en sådan
försäljning. Sådana värdepapper, som eljest omsättas på kapitalmarknaden eller vars värde icke skall beräknas med ledning
av bestämmelserna i F nedan, uppskattas enligt sist angivna
grund.
C. Fordran uppskattas till sitt kapitalbelopp jämte upplupen ränta a tid, som avses i 21 §. Ar fordringen ej förfallen och skall ränta dära ej beräknas tör tiden fore forfallodagen, uppskattas fordringen till belopp, som utgör dess värde
vid nämnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I.
Osäker fordran uppskattas till belopp, varmed den kan beräknas inflyta. Värdelos fordran anses icke utgöra tillgång.
De~

omständigheten att gäldenären är delägare i dödsboet för-

anleder icke fordringens uppskattande enligt andra grunder än
som eljest äro tillämpliga.
1

senaste lydelse 1979:614.
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Nuvar~nde
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lydcl~e

Medel, fur vilka uppskov
med inkomstbeskattning åtnjutes ~nl1gt bestjmmelserna
om skogskonto, upphovsmannakonto eller investeringskonto för skog, upptagas
till halva värdet. Har medel
avsatts till fond for särskilt ändamål enligt föreskrift i lag eller annan
författning och har avdrag
vid inkomstberäkningen medgivits för avsättningen,
får halva det avsatta beloppet upptagas som skuld.

Medel, for vilka uppskov
med inkomstbeskattning åtnjutes enligt bestämmelserna
om skogskonto, upphovsmannakonto, uppfinnarkonto eller
investeringskonto för skog,
tas upp till halva värdet.
Har medel satts av till
fond för särskild ändamål
enligt föreskrift i lag eller annan författning och
har avdrag vid inkomstberäkningen medgetts för avsättningen, får halva det
avsatta beloppet tas upp
som skuld.

D. För evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller annan
förmån uppskattas till tjugu gånger det belopp, vartill den
senast för helt år uppgått.
Nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan
förmån, som utgår under viss tid eller någons livstid, uppskattas till sitt kapitalvärde. Är rättigheten bestämd till
visst belopp eller eljest till viss storlek, beräknas kapitalvärdet efter det belopp rättigheten för helt år motsvarar
enligt de vid denna lag fogade tabellerna Il och Ill. Där
rättighet, som belastar viss egendom, ej är på nyss angivet
sätt bestämd, anses årliga värdet utgöra fem procent av det
penningvärde, vartill egendomen uppskattats, dock att, där
rättighet avser endast del av egendom eller dess årliga värde
eljest icke kan bestämmas enligt nyss angivna grund, detta
uppskattas efter vad som prövas skäligt.
Kapitalvärdet av rättighet, som icke är bestämd att utgå
under någons livstid men ändock är av obestämd varaktighet,
uppskattas med ledning av tabell III, såsom om den skolat
utgå för den berättigades livstid, dock högst till tio gånger
det värde, rättigheten för helt år motsvarar.
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~r rätt1~h~t beroende av flera personers liv s~lunaa, att
rätt1ghet•n upphcir vid den (urst avlidnes frånfälle, bestämmes rätti9hetens kapitalvärde efter den äldstes levnadsålder.
Fortfar däremot rättigheten oförändrad till den sist avlidnes
frånfälle, beräknas värdet efter den yngstes ålder.

E. Värdet av utländskt myntslag beräknas efter den köpkurs
på checkar, utställda i samma myntslag, som gällde vid tiden
för skattskyldighetens inträde. Finnes ej sådan kurs eller kan
av annan anledning värdet icke beräknas efter denna grund,
bestämmer regeringen eller den myndighet regeringen förordnar,
hur beräkningen skall ske.
F. Annan lös egendom än förut nämnts uppskattas till vad
den kan antagas hava betingat vid en av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försäljning.
Vid värderingen av förvärvskälla sorr. enligt kommunalskattelagen (1928:370) ingår i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tillämpas bestämmelserna i 4 § och, med undantag
av femte stycket sista meningen, punkt 2 av anvisningarna
till 3 och 4

§§

lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Denna lag träder i kraft - - - •
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~-_:m1

i;ndr ing i lasen ( 1980: 953) om särskilt investerings-

av~_r<~

for inventarieanskaffning

Härig~nom

föreskrivs att 3 S lagen (1980:953) om särskilt
investeringsavdrag för inventarieanskaffning skall ha nedan
angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §

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
medges högst med ett belopp
som motsvarar den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av
förvärvskällan före särskilt
investeringsavdrag och före
- i forekommande 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 schablonavdrag för egenavgifter. Vad

4 Riksdagen 198/182. 1 sam/. Nr 79

Särskilt investeringsavdrag
medges högst med etl 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, uppskov enligt
lagen (0000:000) om uppfinnar-

Prop. 1981/82:79

50

som inte kunnat utnyttjas
detca

s~tt

p~

får vid senare taxe-

konto samt schablonavdrag fur
egenavgifter. Vad som inte Kun-

ring utnyttjas genom avdrag

nat utnyttjas på detta sätt får

förvärvskällan, dock senast

vid senare taxering utnyttjas

vid den taxering som sker tred-

genom avdrag i fbrvärvskällan,

je året efter det år då taxe-

dock senast vid den taxering

ring enligt andra stycket har

som sker tredje året efter det

skett. Ett förskjutet investe-

år då taxering enligt andra

r ingsavdrag får - i förekom-

stycket har skett. Ett förskju-

mande fall sedan hänsyn tagits

tet investeringsavdrag får - i

till det på det aktuella be-

förekommande fall sedan hänsyn

skattningsåret belöpande av-

tagits till det på det aktuel-

draget - inte överstiga det be-

la beskattningsåret belopande

lopp som har beräknats enligt
första meningen.

avdraget - inte överstiga det
belopp som har beräknats enligt
första meningen.

Denna lag träder

kraft - - -
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f'örr.la:.1 till
~~

orn ändring i lagen (1980:954) om särskilt .investeringsavdrag

för byggnadsarbeten m.m.
Härigenom föreskrivs att 3
ringsavdr~g

s

lagen (1980:954) om särskilt investc-

för byggnadsarbcten m.m. skall ha nedan angivna ly-

delse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §
Särskilt investeringsavdrag utgör 10 procent av den del av utgifterna för ny-, t i l l - eller ombyggnad och 20 procent av den del
av utgifterna för täckdikning som hänför sig till perioden den 1
november 1980 - den 31 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 av arbetet inte redan har gjorts, får dock hela investeringsavdraget göras vid taxeringen för det sista beskattningsår som kan komma i fråga.
Särskilt investeringsavdrag

Särskilt investeringsavdrag
medges högst med ett belopp

medges högst med ett belopp

som motsvarar den vid taxe-

som motsvarar den vid taxe-

ringen till statlig inkomst-

ringen till statlig inkomst-

skatt beräknade inkomsten av

skatt beräknade inkomsten av

förvärvskällan före särskilt

förvärvskällan före särskilt

investeringsavdrag och före

investeringsavdrag och före

-

-

i förekommande fall - av-

i förekommande fall - av-

drag för inkomstbaserad av-

drag för inkomstbaserad av-

sättning till resultatutjäm-

sättning till resultatutjärn-

ningsfond enligt 41 d § kom-

ningsfond enligt 41 d S korn-

munalskattelagen (1928:370),

munalskattelagen (1928:370),

avdrag för avsättning till all-

avdrag för avsättning till all-
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Nuvarande lydelse

Föreslage~

män investeringsreserv enligt

män investeringsreserv enligt

lydelse

lagen (1979:610) om allmän in-

lagen (1979:610) om allmän in-

vesteringsreserv, uppskov en-

vesteringsreserv, uppskov en-

ligt lagen (1979:611) om upp-

ligt lagen (1979:611) om upp-

hovsmannakonto samt schablon-

hovsmannakonto, uppskov enligt

avdrag för egenavgifter. Vad

lagen (0000:000) om uppfinnar-

som inte kunnat utnyttjas på

konto samt schablonavdrag för

detta sätt får vid senare taxe-

egenavgifter. Vad som inte kun-

ring utnyttjas genom avdrag i

nat utnyttjas på detta sätt

förvärvskällan, dock senast

får vid senare taxering utnytt-

vid den taxering som sker tred-

jas genom avdrag i förvärvskäl-

je året efter det år då taxe-

lan, dock senast vid den taxe-

ring enligt andra stycket har

ring som sker tredje året efter

skett. Ett förskjutet investe-

det år då taxering enligt and-

r ingsavdrag får - i förekom-

ra stycket har skett. Ett för-

mande fall sedan hänsyn tagits

skjutet investeringsavdrag får

till det på det aktuella be-

- i förekommande fall sedan

skattningsåret belöpande av-

hänsyn tagits till

draget -

aktuella beskattningsåret be-

inte överstiga det

de~

på det

belopp som har beräknats enligt

löpande avdraget - inte över-

första meningen.

stiga det belopp som har beräknats enligt första meningen.

Denna lag träder i

kraft - - -
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lNLCDNlNG
1

~ulturskattekommitt~ns

direktiv {Dir. 1979:115) erinras om

de problem sammanhängande med den progressiva beskattningen,
som kan vara aktuella för de~ med inkomst av konstnärlig
verksamhet eller såsom uppfinnare. Mellan åren starkt varierande inkomster är i dessa fall vanligt förekommande.
Skattelagstiftningen erbjuder sedan länge åtskilliga möjligheter till skattemässig inkomstutjämning. Ytterligare sådana
av mer generell natur tillskapades genom lagstiftning år 1979.
Om dem alla
eller bygger

g~ller
p~

att de har vissa avsedda begränsningar

förutsättningar som inte är för alla skatt-

skyldiga för handen. - En kortfattad redovisning för nu
åsyftade bestämmelser lämnas i ett senare avsnitt av detta
betänkande.
Vetskapen om att de mer generellt utformade skattebestämmelserna i utjämningssyfte understundom framstår som otillräckliga föranledde statsmakterna att i samband med 1979 års ovan
antydda skattelagstiftning även t~llskapa en särskild möjlighet till skatteutjämning för persorier med vissa bestämda inkomster, nämligen kulturarbetare som i egenskap av upphovsmän enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och Konstnärliga verk haft inkomst av rörelse. Om sådan upphovsmannaintakt visst år är av större omfattning - absolut
och i relation till motsvarande intäkt under något angivet
jämförelseår
och om insättning av medel gjorts på konto
bank, medges enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
avdrag vid taxeringen for belopp motsvarande kontoinsättningen. Sedan fem år förflutit från utgången av det år, då
kontoinbetalning senast skulle ha gjorts enligt särskilda
regler härom, skall beloppet - om så inte skett tidigare tas ut från kontot. Uttaget belopp beskattas.
I den proposition (1978/79:210), däri riksdagen förelades
förslag till lag om upphovsmannakonto, framh6lls att förut-
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Scit.t:1ingarna fC:,r en la':JsLif tn1n<,J av den c.ktuellc. in,1cr,·:,1cJ•-11
bl.a. var att det handlade Offi skatts~yldiga med synncrliycn
varierande inkomster och att det också fanns rn6jlighel att
latt urskilja och avgränsa den inkomst varorr, var fråy<>. Det
uttalades att möjligen gällde detta endast upphovsmannaintäkter av det slag som lagforslaget omfattade. I direktiven
till kulturskattekommitten sägs emellertid att frågan o~ en
motsvarande lagstiftning avseende uppfinnarinkomst bor overvägas.
I detta delbetänkande redovisar kommitten som sin uppfattning
att de skäl, som var avgorande for lagen om upphovsmannakonto, gör sig i lika mån gällande när behovet av en lag om
uppfinnarkonto övervägs. Det synes också möjligt att på ett
godtagbart sätt ange vad som i det sammanhanget skall avses
med uppfinnarinkomst.
Kommitten är ålagd att utvärdera lagen om upphovsmannakonto
och överväga om ändringar däri bör föreslås. En sådan utvärdering måste emellertid anstå ännu en tid. Lagen har hitintills gällt under så kort tid att några egentliga erfarenheter ännu inte kunnat noteras. Utvärderingen måste vidare ske
under kontakt med intresseorganisationerna och taxeringsmyndigheterna och blir med nödvändighet ganska tids- och arbetskrävande.
Leder utvärderingen till jämkningar i lagen om upphovsmannakonto, är det sannolikt att jämkningar också behöver göras i
en nytillkommen lag om uppfinnarkonto, väsentligen kopierad
på den förstnämnda lagen. Detta talar i och för sig för att
senarelägga ett forslag om uppfinnarkonto till dess utvärderingen skett och slutsatser därav dragits.
Kommitten har emellertid bedömt det som angeläget att inte
drö]a med ett förslag till uppfinnarkonto. Dess möjligen i
något hänseende provisoriska karaktär får ses som en omständighet av underordnad betydelse.

Prop. 1981/82:79
rlGtta

s.:Jrr.::i.::1nl~.:.tn'-J

mot~oncn

atl

55
vill kOillif1itt~n erinr.:-i om iul].:ir.dc.·.

1979/b0:15&4 av Stig Josefson m.fl. hemställdes

~iksdJJCn

hos regeringen bc0ärdc (beslag till hbstriks-

dJgen 1gbO om regler av inneh511 att uppfinnare vid taxeringen till statlig och konnunal inkomstskatt skall kunna
erhålla uppskov med beskattning av inkomst av upplinnarverksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med vad som gäller i
fråga om avsättning till skogskonto.
Skatteutskottet avstyrkte i sitt betänkande (SkU 1979/80:25)
bifall till motionärens yrkanden men förordade att frågan om
inkomstutjämning för uppfinnare skulle behandlas med förtur
av kulturskattekomn1itten samt hemställde att riksdagen skulle
ge regeringen till känna vad utskottet anfbrt i saken. Riksdagen bifbll utskottets hemstcillan (rskr 1979/80: 165).
Genom beslut den 30 april 1980 överlämnade regeringen till
kulturskattekommitten skatteutskottets nyssnämnda betänkande.
Härvid erinrades om att kommitten - under beaktande av bl.a.
de synpunkter som skatteutskottet anfört - själv fick avgöra
i vilken ordning olika frågor skulle behandlas.
I motionerna 1980/81:409, 673, 873, 879 och 1149 har framställts yrkanden som alla syftar till att genom ändringar i
beskattningsreglerna främja industriell utveckling i form av
uppfinningar, innovationer o.d. Skatteutskottet
(SkU 1980/81:24), som inhämtat att kulturskattekommitten i
enlighet med riksdagens begäran med förtur behandlade fragan
om inkomstutjämning for uppfinnare, underströk angelägenheten
av att ett förslag till särskilt uppfinnarkonto i huvudsaklig
överensstämmelse med upphovsmannakontot lades fram så snart
som möjligt.
Här skall slutligen följande tilläggas. Kommitten har tidigare avgivit delbetänkandet (Ds B 1980:15) "Samordningen av
egenf0retagares skatter och socialförsäkringsavgifter". Vad
däri

fdresl~s

är f.n.

~ndcr

regeringens bedömning. Visst sam-

band finns mellan nämnda betänkande och regeringens på pen-
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sionskommittens betänkande (SOU 1~77:46) "Pensionsfrågor m.~.·
förslag i prop. 1980/81:178 om förenklade regler för
socialförsäkringsavgifter, m.m. Kulturskattekommittens nu
framlagda förslag kan genomföras oberoende av de slutliga
ställningstagandena i nyss berörda hänseenden. En annan sak
är att dessa ställningstaganden kan komma att påverka kommitten vid fullföljandet framdeles av uppdraget att se över en
lagstiftning om upphovsmanna- och uppfinnarkonto.
~rundade
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NUVARANDI: REGELSYS'l'EM

2 .1

Beskattningsårets slutenhet

57

Skattelagstiftningen bygger på principen att vad som för ett
visst beskattningsår skall göras till föremål för beskattning
är de till året hänförliga intäkterna efter avdrag för de på
samma tid belöpande utgifterna.
De bestämmelser, som reglerar till vilket beskattningsår en
intäkt eller en utgift hör och som därigenom ger uttryck åt
huvudprincipen om beskattningsårets slutenhet, innebär i det
hänseende varom nu är fråga att varje års resultat vid den
skattemässiga inkomstuppskattningen bedoms för sig, oberoende
av resultatet under andra år.
Principen om beskattningsårets slutenhet har emellertid på
olika sätt genombrutits och de skattskyldiga har med tillämpning av gällande bestämmelser möjligheter till såväl förtäckt
som öppen resultatutjämning. Även förlustutjämning är i viss
omfattning medgiven.
En bokföringsmässig inkomst- och utgiftsredovisning är i vissa
fall en förutsättning för resultatutjämning. De upphovsmannaintäkter, som kan sättas in på upphovsmannakonto och, för
vilka avdrag får medges, skall sålunda enligt gällande lag
vara att hänföra till inkomstslaget rörelse. Inkomst- och
utgiftsredovisningen skall då ske enligt bokföringsmässiga
grunder.
2.2

Resultat- och förlustutjämning

Nedan skall i korthet anges de mer betydelsefulla regler,
som står en rörelseidkande fysisk person till buds när han
av skatteskäl eftersträvar en inkomstmässig utjämning mellan
olika beskattnings~r.
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xe::.::.'-ilt.:.i.lulj.:.t!l.rain(.;; sker

la3HrV~tdcringen
grans~r

o~h

fr.:.i:;<;.t

avskrivningen

p~

i.nu:i1 !dmc.:n for

varu-

inventariet. lnom vissa

kan varulagrets värde tas upp till belopp som ger det

bnskadc bokföringsmässiga slutresultatel, ett resultat som
sedan ljggs till grund för taxeringen det aktuella året. På
ett i huvudsak motsvarande sätt, med delvis likvärda konsekvenser, kan avskrivning på inventarier göras.
Det ligger i sakens natur att dessa möjligheter står endast
dem till buds, som i sin rörelse har varulager eller inventarier av någon beaktansvärd omfattning. Så är ofta inte
fallet för de skattskyldiga, som kulturskattekommitten har
att särskilt beakta. Här är i stället möjligheterna till
öppen resultatutjämning av stbrre intresse.
Hit kan räknas den år 1951 införda rätten för den, som uppburit s.k. ackumulerad inkomst, att få den progressiva statliga inkomstskatten uträknad från förutsättningen att inkomsten fördelar sig lika mellan det antal år - högst tio - vartill den är att hänföra.
Ar 1960 infördes rätt till förlustutjämning för de skattskyldiga, vars verksamhet ett år lämnat underskott i viss
förvärvskälla som skattemässigt inte kunnat avräknas mot
överskott i annan förvärvskälla samma år. Underskottet får
utnyttjas som förlustavdrag inom en sexårsperiod.
Genom lagstiftning år 1979 utvidgades möjligheterna till
öppen resultatutjämning. De nya reglerna innebär bl.a. följande.
Skattskyldig som redovisar

inkomst av rörelse (eller jord-

bruksfastighet) har rätt att enligt reglerna i 41 d S kommunals~attelagen

göra avsättning till resultatutjämningsfond

med summan av tjugo procent av lönekostnaden och femton procent av inkomsten av förvärvskällan minskad med den lönebaserade fondavsättningen. En egenföretagare utan anställda kan
alltså göra en avsdttning motsvarande femton procent av förvärvskällans netto. Avsatta medel äterfors till beskattning
nästföljande år, då å

andr~

sidan ny avsättning kan göras.
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personer som jr bosatta i Sverige och har inkomst av

rörelse (eller jurdbruksfastighet) jr enligt lagen ( 1979: 610)
om allmän investeringsreserv berättigade till avdrag för belopp som i räkenskaperna avsatts till allmän investeringsreserv. Avdraget är maximerat till hogst femtio procent av
nettointäkten i förvärvskällan före avsättningen och före
schablonavdrag för egenavgifter samt får medges med lägst
10 000 kr. En förutsättning för att den skattskyldige skall
erhålla avdrag för avsättningen är att han senast den dag han
skall lämna allmän självdeklaration satt in ett mot avsättningen svarande belopp på särskilt konto i bank. De avsatta
medlen kan fritt disponeras för investeringsändamål efter
två ar från utgången av det år då insättning senast skall ha
verkställts och de skall vara uttagna senast sju år efter
samma tidpunkt.
Vidare tillkom år 1979 den förut omnämnda lagen om upphovsmannakonto. Eftersom denna tjänat som förebild for det nu
framförda förslaget till lag om uppfinnarkonto skall en mer
utförlig redovisning lämnas. Det sker i nästföljande avsnitt.
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LAGEN OM UPPHOVSMANNAKONTO

3. 1

Inledning

60

Lagen om upphovsmannaKonto trädde i kraft den 31 juli 1979
och tillämpades första gången vid 1980 års taxering
(prop. 1978/79:210, SkU 57, rskr 389, SFS 79:611).
Lagen är i mycket utformad efter modell av de regler som gäller för skogskonto. Bl.a. förutsätts att insättning gjorts på
särskilt konto i bank för rätt till avdrag1 när medlen tas ut
från kontot återförs de jämte upplupen ränta till beskattning.
Vissa skillnader finns dock.
När företagsskatteberedningen i sitt betänkande "Beskattning
av företag" (SOU 1977:86, sid. 448) diskuterade ett "inkomstfördelningskonto" angavs såsom förutsättningar bl.a. att de
skattskyldiga skulle ha "synnerligen varierande inkomster och
att dessa variationer inte kan jämnas ut genom exempelvis
lagernedskrivning eller överavskrivning på inventarier".
Företagsskatteberedningen fann vidare att en ytterligare förutsättning för ett sådant konto borde vara att den inkomst,
som skulle få avsättas, kunde på ett enkelt sätt avgränsas
från annan inkomst samt att det knappast fanns någon annan
inkomst, som uppfyllde dessa krav än den inkomst, som tillkommer vissa kulturarbetare i egenskap av upphovsmän enligt
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Dessa principiella synpunkter på en uppskovslagstiftning för
kulturarbetarna upprepades - såsom framgår av vad tidigare
anförts - i propositionen.
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Lagens utformning

Den grundläggande (orutsättningen för lagens tillämpning är
att den skattskyldige har rörelseinkomst i form av s.k. upphovsmannaintäkt. Härmed avses intäkt som tillkommit den
skattskyldige i hans egenskap av upphovsman enligt lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk.
Uppskov kan ej medges om den skattskyldige avlidit under
beskattningsåret. Inte heller har delägare i handelsbolag
eller i dödsbo för vilket reglerna om handelsbolag skall
tillämpas rätt till uppskov för bolagets eller dödsboets
inkomst.
Uppskov medges endast för den del av upphovs~annaintäkten
som har satts in på särskilt konto i bank. För att en insättning skall medföra rätt till uppskov fordras att inbetalningen
skall ha gjorts senast den dag den skattskyldige skall ha avlämnat självdeklaration för det beskattningsår som inbetalningen avser. Vidare gäller. som villkor för uppskov att den
skattskyldige skall ha varit bosatt här i riket vid utgången
av det beskattningsår som inbetalningen avser.
Uppskov medges inte om den skattskyldige vid utgången av det
beskattningsår som inbetalningen avser har medel insatta på
allmänt investeringskonto enligt lagen (1979:610) om allmän
investeringsreserv och avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv har erhållits för medlen. Detsamma gäller
om den skattskyldige vid taxeringen för det beskattningsår
som inbetalningen avser yrkar avdrag för sådan avsättning.
Den skattskyldige ~ar för ett och samma beskattningsår rätt
till uppskov endast i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på upphovsmannakonto i en bank. Utöver dessa förutsättningar gäller för att avdrag skall medges vissa ytterligare villkor.
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att

den sk.::.ittskyldives s.:imrn.:Jn}a,)diJ

bcskattnings~rel

upphov.s.<i:1nni.l-

av en eller flerd förvarvs-

källor med minst femtio procent överstiger hans sammanlagda
upphovsmannaintäkter under något av de två närmast

föregä~nde

beskattningsåren.
Det högsta respektive lägsta belopp som kan avsättas bestäms
på följande sätt. Uppskov for visst beskattningsår medges
högst med ett belopp uppgående till två tredjedelar av den
vid taxering till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan fore uppskov och schablonavdrag för
egenavgifter. Beloppet får dock inte vara högre än att nettointäkten i förvärvskällan, efter uppskov men före schablonavdrag för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 kr.
Inom den sålunda beräknade "ramen" får avsättning ske från de
upphovsmannaintäkter som ingår i förvärvskällan. Avsättningen
far dock inte vara mindre än 10 000 kr.
När medlen tas ut - senast när fem år forflutit från utgången
av det år då inbetalning avseende visst beskattningsår senast
skulle ha gjorts - skall beloppet tas upp till beskattning.
Uttaget belopp räknas därvid inte som upphovsmannaintäkt i
lagens mening.
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ÖV.ERVÄG/..NDEN OCH FÖRSLl-.G

Sedan åtskillig tid, under senare år i en påtagligt ökad omfattning, ha' den allmänna uppmärksamheten riktats mot den
otillfredsställande ekonomiska situation, som gälier för dem
vilka ägnar $ig åt uppfinnarverksamhet. Det har framhållits
att en gynnsam utveckling av vårt lands industriella verksamhet och vad därmed sammanhänger är beroende av de kreativa
krafterna i $amhället och detta inte minst hos dem som sysslar med uppfinnarverksamhet.
Kommitten har haft tillfälle till överläggningar med medlemmar av Svenska uppfinnareföreningen och med företrädare för
Styrelsen för teknisk utveckling. Vad därvid framkommit kan
visserligen sägas utvisa, att det inte endast och kanske inte
ens i första hand är skattesystemet som man främst vänder sig
mot. Likväl har också dettM ställts under en kritisk belysning.
Kritiken kan i huvuddrag anges sålunda. I ett inkomstlöst
skede, särskilt när intäkt av uppfinnarverksamhet inte tidigare redovisats, bedömer taxeringsmyndigheterna verksamheten
som en "hobby". Uppfinnare med annan inkomst, t.ex. av anställning, vägras därför underskottsavdrag. - Ger uppfinningen
så småningom intäkter, erhålls inte avdrag för alla kostnader
som hänför sig till tidigare år. - Är inkomsten av en uppfinning under något eller några år mycket hög, drabbas den av
skatter och socialförsäkringsavgifter i sådan omfattning att
vad som återstår är otillräckligt att leva av under några
framförliggande mer eller mindre inkomstlösa år. Möjligheterna
att få skatteberäkning som för ackumulerad inkomst uppges vara
otillräckliga; andra skatteutjämnande åtgärder inom lagstiftningens ram passar merendels inte in på uppfinnarnas situation.
Kulturskattekommittens uppgift att se över de fritt verksamma
uppfinnarnas skattesituation sådant uppdraget formulerats
direktiven föranledde kommitten att på ett tidigt stadium med
budgetdepartementets medverkan söka inhämta upplysning från
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skatteregler fcir uppfinnare och uppfinnarinkomst där skulle
ovrigt
gälla. Fran några håll har upplysningar erhållits,
avvaktas resultatet av framställningen. Materialet kom:ner att
redovisas i ett senare betänkande.
Vad som emellertid mer omedelbart kan göras är att ta fasta
på de synpunkter som år 1979 befanns motivera tillkomsten av
lagen om upphovsmannakonto och prova om skäl finns för en
motsvarande lagstiftning om uppfinnarkonto. Därvid skall
tillika prövas om inkomsten i fråga kan anges med sådan grad
av tydlighet att en uppskovslagstiftning blir i praktiken
hanterlig.
Det framgår av vad ovan anförts att en lagstiftning om uppfinnarkonto tillgodoser viss del av den kritik som framförts.
övriga frågor liksom uppslag som kan hämtas från utländsk rätt
får prövas i ett senare sammanhang.
Att uppfinnare, liksom sådana upphovsmän som avses i lagen
om upphovsmannakonto, understundom har starkt varierande inkomster av sin verksamhet är i och för sig notoriskt. Frekvensen härav liksom graden av variation har kommitten inte funnit
behövlig undersöka. Det torde vara tillräckligt med vetskap
att fall finns där ett uppfinnarkonto, med dess möjlighet till
skatteutjämning, är välmotiverat. Det skall för övrigt också
hållas i minnet att behovet av en skatteutjämning är en följd
av den stelhet som de grundläggande bestämmelserna om beskattningsårets slutenhet innebär. Utjämningsanordningar av nu
aktuellt slag är därfcir till .sin innebörd ett tillrättaläggande, inte en skatteförmån.
En lag om uppfinnarkonto förutsätter att det går att avgränsa
och identifiera de inkomster som avses. Innan denna fråga närmare behandlas bör framhållas att kommittens förslag, som tidigare nämnts, i allt väsentligt ansluter sig till lagen om
upphovsmannakonto. Bl.a. skall inkomsten vara att hänföra till
inkomst av rörelse. Det betyder inte att motsvarande problem
saknas när en uppfinnarinkomst skall tas upp som inkomst av
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tjanst. IJetsam:na gäller om U!?phovsmanraaintäkt, som skc.tteutgör sådan inkomst. Ett upphovsmannakonto eller
uppfinnarkonto i inkomstslaget tjänst medför emellertid en
tämligen komplicerad lagstiftning och tanken härpå är inte
förenlig med önskemålet om att nå vad som i första hand bör
eftersträvas, nämligen att snarast införa en lag om uppfinnarkonto.
rn~ssigt

Kommitten avser att i ett senare skede överväga om även inkomst av tjänst kan omfattas av uppskovslagstif tningen eller
om någon annan likvärdig åtgärd kan vidtas.
Med uppfinnarintäkt avses enligt kommittens förslag sådan
intäkt av rörelse som en uppfinnare förvärvat genom en av
honom gjord uppfinning.
Har uppfinningen patenterats hör till uppfinnarintäkt vad
uppfinnaren förvärvat genom att överlåta patenträtten eller
rätten att utnyttja uppfinningen till annan mot engångsbelopp, royalty eller annat vederlag. Hit hör också intäkt som
uppfinnaren förvärvat genom att själv exploatera uppfinningen.
Sker exploateringen genom ett av uppfinnaren helt eller delvis ägt aktiebolag, till vilket patenträtten eller rätten att
utnyttja uppfinningen överlåtits, räknas givetvis endast vederlaget från bolaget som uppfinnarintäkt.
När fråga är om en patenterad uppfinning bör några egentliga
tillämpningssvårigheter inte uppkomma. Den omständigheten att
svenskt patent meddelats - från utländskt sådant kan normalt
bortses eftersom inkomst av aktuellt slag från utlandet skattemässigt hänförs till inkomstslaget kapital och inte till
rörelse - ger utan vidare uttryck för att det handlar om det
i sammanhanget väsentliga, nämligen en uppfinning. Det ligger
i sakens natur att det ankommer på den skattskyldiga att visa
att patent meddelats och att den aktuella inkomsten härrör
från uppfinningen.

5 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 79
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Som 11pi::iir.n;1rint.:ikt skall enligt fbrsl.:iget oo;s,: ansc:s vad
en uppfinnare förvärvat genom en uppfinning för vilket patent
inte meddelats. Anledningen till att patent saknas kan vara
att ansökan väl gjorts men inte slutbehandlats när uppfinningen överlåts eller eljest tillgodogörs. Skalet kan också
vara att uppfinnaren överlåtit uppfinningen på annan som
skall söka patent på densamma. Naturligtvis kan det också
förhålla sig så att det inte anses erforderligt med patent
eller att uppfinningen av något skäl förutses inte vara
patenterbar.
Kommitten har övervägt att som kriterium ange att uppfinningen skall vara just patenterbar. Detta skulle innebära
en visserligen snäv men från vissa synpunkter följdriktig
avgränsning. Kommitten har främst av följande skäl avvisat
tanken. Patentlagen innehåller en rad svårtillgängliga regler
om vad som får anses som uppfinning, om vad patent kan meddelas på, om nyhetskravets innebörd etc. Detta är en materia
som tveklöst inte bör ankomma på taxeringsmyndigheterna att
behärska vid de på dem ankommande uppgifterna. Visserligen
kan ungefär detsamma sägas om dessa myndigheters uppgift att
tolka den likaledes svårtillgängliga upphovsrättslagstif tningen för att rätt kunna bedöma om avdrag för avsättning
till upphovsmannakonto kan medges. Den omständigheten är
emellertid inte skäl nog för att ytterligare tynga taxeringsmyndigheterna i vad på dem ankommer.
En annan av kommitten likaledes förkastad tanke, närliggande
den nyss redovisade, är att begränsa uppskovslagstiftningens
räckvidd till att avse - förutom intäkter av patent - vad som
härflutit från en uppfinning för vilken patent sökts. Tilllämpningen skulle då bli enkel. A andra sidan skulle uppskov
inte kunna medges i de förut· omnämnda fallen då uppfinnaren
överlåtit uppfinningen till annan som avses skola· söka patent
på den eller då det överhuvud inte ansetts erforderligt med
patent. Vidare skulle en egendomlig situation inträda om
patentansökningen avslås - hur skulle då förfaras med vad som
tidigare skattefritt avsatts till uppfinnarkontot? Enligt
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vissa up~gifter avslår patent- och rcgistreringsverket mer
än hälften av de patentansökningar som getts in av i Sverige
bosatta personer. - Det skulle heller inte vara önskvärt med
skatteregler som stimulerade till eljest inte motiverade
patentansökningar.
Till skälen mot en anknytning till patenterbarhet eller till
att patent skall ha sökts kan fogas, att det väl kan finnas
ej patenterbara uppfinningar som gett sådana intäkter att en
möjlighet till skatteuppskov är välmotiverad.
Kommitten har alltså stått inför valet att antingen avgränsa
räckvidden på något av de antydda sätten med därmed förenade
olägenheter i materiellt hänseende eller låta uppskovsmöjligheten avse uppfinnarintäkter i allmänhet. Det framgår av det
ovan återgivna att kommitten stannat för det senare alternativet. I viss mån har ställningstagandet föranletts av att en
mer omfattande tillämplighet knappast behöver inge större betänkligheter. Det handlar om en möjlighet till skatteutjämning, inte om en skatteeftergift
egentlig bemärkelse.
När patent inte finns, får man pröva om det likväl är fråga
om en uppfinning. Det skall handla om något nytt av teknisk
karaktär och med teknisk effekt och nyheten skall syfta till
eller ha möjliggjort nya produkter, metoder, system eller
processer.
Uppfinningen skall alltså vara ett resultat av ett nyskapande
och inte ligga inom ramen för normal produktutveckling. Med
det senare avses t.ex. att ett redan känt tekniskt alster ges
ändrad färgsättning eller formgivning eller att en modelländring eljest sker. En annan sak är att en vidareutveckling
av en viss produkt också kan innefatta ett sådant väsentligt
tekniskt nyskapande att resultatet blir att anse som en uppfinning.
I den föreslagna lagtexten talas om - efter förebild från
patentlagen - "industriellt utnyttjande" och att uppfinningen
"tillgodogjorts industriellt" varmed just menas att uppfin-
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ningen skall jga teknisk karaktär. Liksom i palentlag~n åsyftas med ordvalet i fråga djremot inte att uppfinningen uteslutande exploaterats eller avses skola exploateras i vad som
i allmänt språkbruk kallas "industri". Uppfinningar av teknisk karaktär kan givetvis förekomma inom, för att ta några
exempel, sjukvården, transportväsendet, byggnadsverksamheten,
jord- och skogsbruket eller gruvdriften.
Kravet på teknisk karaktär innebär också att en administrativ
lösning av ett problem inte kan anses som en uppfinning. Detsamma gäller om nya metoder för t.ex. reklam och undervisning.
För patent erfordras att uppfinningen väsentligen skiljer sig
från vad som tidigare varit känt. Häri ligger såväl ett nyhetskrav som ett krav på s.k. uppfinningshöjd. Det kan inte
ifrågakomma att på detta svårbedömda område ålägga taxeringsmyndigheterna någon prövning av det slag som patentlagen förutsätter. Det bör vara tillräckligt för uppskov att det framstår som sannolikt att intäkterna i fråga härrör från ett nyskapande av teknisk karaktär.
Det ligger i sakens natur att uppfinnare som yrkar uppskov
med beskattningen har att lämna erforderliga upplysningar.
Ovan har angetts vad som hör till uppfinnarintäkt när uppfinningen patenterats. Motsvarande gäller givetvis om vad som
härflyter från en ej patenterad uppfinning.
Kommitten är medveten om att vissa tolkningsproblem kan uppkomma. Olägenheterna härav skall dock inte överdrivas. Även
om den föreslagna lagstiftningen bedöms som angelägen, kan
förutses att frekvensen av uppskovsyrkandena inte blir betydande. Härtill kommer att taxeringsmyndigheterna i tveksamma
fall inte har egentlig anledning att motsätta sig ett uppskov
som ~ndast innebär en möjlighet till skattemässig inkomstutjämning.
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Det liar ovan framhållits att till uppfinnarint~kt hör vederlag, som uppfinnaren erhållit av någon för rätten att industriellt tillgodogöra sig uppfinningen. Här må påpekas att
taxeringsmyndigheterna skall bortse från om förvärvaren
verkligen tillgodogör sig uppfinningen. Den blotta omständigheten att han förvärvat rätten till uppfinningen är i sammanhanget tillräcklig.
Kommitten förordar alltså en lag om uppfinnarkonto i enlighet
med vad nu angivits. I sina enskildheter, till den del dessa
inte ovan berörts, föreslås en fullständig anknytning till
vad som gäller om upphovsmannakonto. Att vid en framtida översyn en omprövning
vissa hänseenden kan komma till stånd har
tidigare angivits.
Vid ett genomförande av ett förslag som det nu förordade kan
vissa olägenheter uppkomma som hitintills uppenbarligen varit
förbisedda. Avsättning till ett uppfinnarkonto, liksom till
det redan införda upphovsmannakontot, kan avse inkomst för
vilken arbetsgivaravgift erlagts. Såsom bestämmelserna är utformade är det emellertid likväl möjligt, att när belopp från
kontot återförs till beskattning det grundar underlag för
egenavgift till socialförsäkringen. Tillrättaläggs inte detta,
avser kulturskattekommitten att återkomma till frågan.
I 4

§

lagen om upphovsmannakonto stadgas att "uppskov medges

inte, om den skattskyldige
a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser
har medel insatta på allmänt investeringskonto enligt lagen
(1979:610) om allmän investeringsreserv och avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv har erhållits för
medlen eller
b) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen
avser yrkar avdrag för sådan avsättning".

m
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skov f0r insättning på upphuvsmannakonlo om medel flnns på
allmänt investeringskonto vid utgången av Jet beskattningsår
insättningen till upphovsmannakontot avser och avdrag har
erhållits för sådan insättning vid tidigare års taxering.
Vidare framgår av stadgandet att om skattskyldig vid ett och
samma års taxering yrkar såväl avdrag för insättning på allmänt investeringskonto som uppskov för insättning på upphovsmannakonto det senare yrkandet inte kan medges.
I konsekvens härmed stadgas i 4 § lagen om allmän invester ingsreserv att avdrag ej medges för avsättning till allmänt
investeringskonto om den skattskyldige vid utgången av det
beskattningsår som avsättningen avser har medel insatta på
upphovsmannakonto och uppskov för insättningen har erhållits.
Av förarbetena till lagstiftningen framgår att den valda ordningen motiveras av att en samtidig användning av två reserver ingssystem av detta slag skulle medföra relativt komplicerade samordningsproblern samt att uppskovsrätten enligt lagen
om upphovsmannakonto delvis ~ar till syfte att kompensera de
upphovsmän som inte kan utnyttja den allmänna investeringsreserven. Om såväl avdrag som uppskov yrkades vid taxeringen
borde - uttalades det - av praktiskt skäl gälla att yrkandet
om uppskov fick ge vika.
Det kan tilläggas att hinder inte föreligger för avdrag vid
samma taxering för avsättning till resultatutjärnningsfond
och till allmän investeringsreserv eller upphovsmannakonto.
Enligt kornmittens mening bör om uppfinnarkontot i nu aktuella
hänseenden gälla motsvarande som föreskrivits för upphovsmannakontot. Vid samtidigt yrkande om uppskov för insättning på
upphovsmannakonto och för insättning på uppfinnarkonto bör
vidare den äldre kontoformen, nämligen upphovsmannakonto, ha
företräde.
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Lagreglerna för det fall att for samma beskattningsår yrkas
godkännande av insättning på mer än ett av de tre aktuella
kontona bör med andra ord innebära .följande. Endast en form
av konto med avsedd skatteeffekt får finnas. Har den skattskyldige vid utgången av beskattningsåret redan medel innestående på konto av ett slag och avdrag eller uppskov har erhållits för dessa medel, godtas alltså vid taxeringen endast
påfyllning av samma konto1 yrkande beträffande annan kontoform avslås. Har den skattskyldige vid utgången av beskattningsåret inte medel - med godkänd effekt - innestående på
något av de tre slagen av konton, godtas yrkandet beträffande
investeringskonto, om sådant yrkande finns, och eljest yrkandet beträffande upphovsmannakonto samt avslås det eller de
övriga yrkandena.
Enligt ordalagen i 4 S b) lagen om upphovsmannakonto skall
ett yrkande om avdrag för avsättning till investeringsreserv
medföra avslag på ett samtidigt yrkande om uppskov för insättning på upphovsmannakonto även om förstnämnda yrkande
inte kan bifallas av den anledningen att en godkänd insättning på upphovsmannakonto redan finns. Det "felaktiga" yrkandet beträffande investeringsreserv bör då inte hindra bifall
till ett samtidigt yrkande om att en påfyllning på det befintliga upphovsmannakontot skall få avsedd uppskovseffekt. Motsvarande bör gälla beträffande uppfinnarkonto. Detta bör
klart utsägas i de båda uppskovslagarna.
Härutöver medför kommittens förslag i lagtekniskt hänseende
behov av ändring av bestämmelserna angående resultatutjämningsfond i 41 d S kommunalskattelagen samt i övrigt ändring
av följande lagar, nämligen lagen (1951:763) om beräkning av
statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst, lagen (1947:577)
om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt, lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning samt lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m. Ifrågavarande ändringar innebär att den av kommitten föreslagna lagen
om uppfinnarkonto jämställs med lagen (1979:611) om upphovsmannakonto vid tillämpning av dessa lagar.
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Rilaga 2

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet
Förslag till lag om uppfinnarkonto (DS B 1981:9)
1 lnledning
Efter remiss har yttranden över betiinkandct avgetts av riksförsiikringsverket. riksskatteverket ( RSV). kammarriittcn i Jönköping. liinsstyrelscn i
Stockholms liin. länsstyrelsen i Kronobergs liin. liinsstvrelscn i Kopparbergs
län. bokföringsnämndcn (HFN). Centralorganisationen SACO/SR. Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR). Konstniirliga och litteriira yrkesutövares samarbetsniimnd (Kl.YS). Landsorganisationcn i Sverige (LO).
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). SI 110-Familjcförctagcn. Styrelsen för
teknisk utveckling (STU ). Svenska bankföreningen. Svenska uppfinnareföreningen. Sveriges advokatsamfund. Sveriges föreningshankers förbund.
Sveriges

industriförbund.

Taxcringsniimndsordförandenas

riksförbund

(TOR) och Tjänstemiinnens centralorganisation (TCO).
LRF har som sitt yttrande hänvisat till ett inom Lantbrukarnas skattedelegation upprättat utlåtande.

2 Allmänna synpunkter
Kommittens förslag att uppfinnare skall kunna fa uppskov med beskattning i enlighet med vad som gäller för upphovsmiin tillstyrks eller lämnas i
stort sett utan erinran av riksförsiikringsverket. kammarriitten i Jönköping.
länsstyrelsen i Kronobergs län. Centralorganisationen SACO/SR. FAR.
KL YS. Lantbrukarnas skattedelegation. SHIO-Familjeföretagen. STU.
Svenska bankföreningen. Svenska uppfinnareförcningen. Sveriges advokatsamfund. Sveriges föreningsbankers förbund. Swriges industriförbund.
TOR samt TCO. Förslaget avstyrks diiremot i princip av liinsstyrclserna i
Stockholms och Kopparbergs liin samt LO. RSV och BFN redovisar inte
någon uppfattning i frägan.
Flertalet av de remissinstanser som tillstyrkt att uppfinnarkonto införs har
utvecklat skiilen for sitt ställningstagande.

Liinssryrelsen i Kronobergs /iin:
Länsstyrelsen i Kronobergs län finner det angeliigct att i dagens liige söka
stimulera den ekonomiska aktiviteten. Hit hör iiven att undanröja skattemässiga olägenheter för uppfinnare.
I förctagsskatteberedningens betänkande. SOU 1977:86. snuddade man
vid hithörande frågor. I samma betänkande lades ocks<~l fram förslag till
inrättande av upphovsmannakonton. S~idana har ocksä sedermera tillkommit. Enligt länsstyrelsens mening har det varit angeliiget att mntsvarande
konton för uppfinnare redan tidigare kommit till st<ind. Uinsstyrelscn stiiller
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sig tbrfiir positiv till det förslag snm nu presenteras av kulturskattekommitt..!n twts att ~itskilliga skatte- och avgiftspniblem t1terstt1r att lösa.
Förslaget till uppfinnarkonto ansluter sig synnerligen n:ira till lagen om
upphovsmannakontn. Bl. a. m~·d hiinsyn till att lagen triitt i kraft relativt
nyligen har liinsstyrelsen inte n:'1gon erfarenhet av huru den kommit att
tilhimpas i praktiken och om den iir beh~iftad med brister som kan behöva
i1tgiirdas.

Ce11rralorgw1isa1io11e11 Si\ CO!SU:
Den progressiva besbttningen av fysiska personer v[illar problem för de
personer vars inkomster uppkommer 1.iregelbundet. Uppfinnare saknar de
möjligheter somt. ex. skogsiigare och knnstniirer har att via avsiittningar till
konton utjiimna inkomsterna över !lera [1r. Det iir inte osannolikt att
uppfinnarverksamheten diirigenom kan ha hiimmats.
Uppfinnarverksamheten iir ett m111dgiingligt led i den tekniska förnyelse av
olika slag som fortli.ipande biir ske i ett samhiille. Även uppfinnare bör diirför
ft1 miijligheter till inkomstutjiimning som ett led i arbetet med att förbiittra
uppfinnarnas skattesituation. enligt SACO/SR:s uppfattning. För detta tal.ar
ocksi1 riittviseskiil. Utjiimningen kan inte ses som en skattdiirm;°m utan slim
ett tillriittaliiggande av ett otillfredsst:illande förht1llande.

FAR:
Kulturskattekommitt..!n har i sitt beliinkande .. rörslag till lag om
uppfinnarkLmto .. föreslagit att uppfinnare skall få riitt till skattemiissig
inkomstutjiimning genom avsiittning till ett s. k. uppfinnarkonto. Kommitten har i sitt betiinkande siirskilt framhi1llit att förslaget giiller endast den del
av problematiken som l[1ter sig nu siirbehandlas. Av tidsskiil och d[i det
bedömts som angcliiget att förbiittra uppfinnares skattesituation vill kommitten framliigga detta delförslag utan att avvakta hela utredningens
fiirdigstiillande.
Mot denna bakgrund kan FAR tillstyrka förslaget men vill redovisa
följande kommi:ntarer.
Kommittens förslag liiser ej det problem som iir förknippat' med att
uppfinnare ofta arbetar nch har kostnader under !lera tir medan eventuell
inkomst inflyter först under ett SL'nare {ir nch diirmed i en annan
beskattningsperind. Detta innehiir att avdrag skattemiissigt i regel ej erh[illes
för utvecklingskostnad~r. I det fi"iljamlc utredningsarbetet bör efterstriivas
att om möjligt undanröja dcnna nackdel.
Det nu framlagda förslaget har lagen om upphovsmannakontn som
mönster. En uppfinnare torde som regel ha andra skattetekniska problem än
kulturarbetMe (ll"h förut11m miijligheten till inkomstutjiimning bör uppfinnaren f;°1 möjligheter till avdrag för utveeklingsknstnader.

La111bruk1m111s ska1rcd1·leg111io11:
St1som knmmilten sjiilv framhiiller i 'it! betiinkande har n<°1gon utviirdering
:innu inte hunnit giiras av upphovsmannakontolagstiftningen. Mycket talar
dock för all lagstiftningen fungerat v:il för den grupp skattskyldiga som den
viinder sig till.
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Som tidigare niimnts följer den nu föreslagna lagstiftningl'n om uppfinnark\lnto helt den tidigarL' lagstiftningen om upphovsmannak1into. Enligt
dekgationcns mening fi.irl'ligger eml'lkrtid s~i stora olikheter mellan
upphovsmannaintiikt oeh uppfinnarint:ikt att lagstiftningarna pit ni1gra
punktn mtiste ha olika utformning.

SH /O-Fa111i/jcfäret<1ge11:
Vi tillstyrker att system a\' drn föreslagna ordningen för skatkmiissig
utjiimning införs för uppfinnare. Som kummitten pt1pt'kar iir förslaget till sin
innebörd inte en skattefiirm;in utan ett siitt att komma till riitta med de
negativa cffcktn bestiimmdscrna om beskattnin!,!<trets slutenh~·t skapar.

STU:
STU delar utredningens förslag som innebiir att giira dl'I möjligt ml'd
iivcn fiir uppfinnare. STU framförde detta redan i sitt
remissvar iiver utredninpen om fiiretagsbeskattningens grunder niimligl'n att
upphovsmannakonto borde omfatta iiven uppfinnare.
Det hade sttlcdes enligt STU varit fördelaktigare 0111 lagen nm uppho\·smannakont\l gjorts tilliimplig pit uppfinnare iin att införa en ny lagstiftning
som dessutom kriivcr iindringar i ätskilliga andra lagar och förordningar.
STLJ fiirutsiitter att siidana anstriingningar görs vid kommittens utviirdering
av upphovsmannakontot. Det iir emellertid angeliigcL som kommitten ncksii
konstaterar, att detla inte fördröjer införandet av uppfinnarens skattcutjiimningsmiijligheter och diirför tillstyrker STL.I kommittens fiirslag.
~kattcutjiimningen

Si·rnsk a

/><111 kfåreni11gc11:

Bankförening:cn. som noterat att förslaget mycket niira ansluter till
giillande ordning för upphovsmannakonto. tillstyrker att l'tt system för
skattcmiissig utjiimning införs fiir uppfinnare. Den föreslagna ordningen
med uppfinnarkonto synes diirvid kunna godtas.
S1 ·e11sk11 11ppfi111111refårc11ingt'll:
Skattefdgorna har sedan liing tid varit a\· stor betydelse for uppfinnarna
och fiirt'ningt·n har under flera tidigare skeden iignat hl'tydandc intresse och
kapacitet iit behandlingen av desamma. Beklagligtvis har ansträngningarna
att f1stadkomma skatteregler som bidrar till stimulcrandet av uppfinningar
och diirp:'t grundad företagsamhet misslvckats. Under ett antal ~lr har
skattedebatten ocb<i haft en inriktning som i praktiken omiijliggjort en reell
analys avseende uppfinnarnas skatk·prnbkm.
Mot denna bakgrund kan uppfinnarefiireningen hiilsa dl'I framlagda
fiirslagd bctriiffandl' lag om uppfinnarknnlo ml'd viss tillfredssliillclsc. Det
förhällandl't all uppfinnarna iiver hurnd taget uppmiirksammas i detta
sammanhang kan kanskt· fii en stimulerande ellekt. iivcn om den angivna
lagl'n skulle utnyttjas endast i l'tt lill't antal fall.
Föreningen giir niimligen den bt'lhimningen att med den avg:riinsning
betriillandL' tilliimpningen. snm lagen l'nli!,!t fiirslagcts bc-;tiimml'lsn knmmer att fa. si1 blir dl't reella utnyttjandl't av lagen mycket hcgriinsat.
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Samtidigt kan naturligtvis anmiirkas att i avsaknad av niirmare erfarenheter
kan föreningen givetvis i n:igon män missta sig på denna punkt. Det iir i detta
Hige av visst intresse att fiilja den kommande verkliga utvecklingen och
uppfinnareföreningen fiiresl{tr diirför att lagens tillämpning hlir föremål för
siirskild uppföljning. Denna bör tills vidare kunna ske i enkla former.
exempelvis som en rent statistisk redovisning.
Även om lagen om uppfinnarkonto skulle komma att til!iimpas i större
omfattning iin enligt föreningens bediimning, ändrar detta inte pt1 det
fö1-h<illandet. att för verklig stimulans av uppfinnande! och diirp<'t grundad
fiiretagsamhet erfordras en omfattande skattereform inriktad direkt p:i
in1wvationsn:rksamhl'tens problem. Om man kan ästadkomma en dylik
reform sit att skattl'helastningen p{1 uppfinnaren blir minimal under det skede
ellL'r de skL'den dit han behöver disponL'ra mest mL'del för att föra
utveck Iingen vidarL' ( utlandspatL'ntering. vidarL'utvL'ckling. nyim·L'stl'ringar.
etc.) kt.lmmer samhiillet tntalt att tjiina avseviirt p{t detta. inte minst i friiga
<lm skattemedel.
Uppfinnarcfiireningen iir \'iil medveten om att den angivna uppgiften iir
mycket svi1r och att elen inte kan angripas med tillfredsstiillande resultat som
följd. om det intl' finns en \'erklig vilja ~ttt {1stadkomma nitgot reellt. Om
clL'nna vilja finns, iir föreningen för sin del beredd att medverka genom
förslag och interna utredningar för att produkten rent tekniskt skall få biista
miijliga utformning.
I anslutning hiirtill och till det framlagda förslaget om uppfinnarkonto far
föreningen slutligL'n framh<'tlla betyLIL'lsL'n av att de skattebestiimmelser som
skall tilliimpas av uppfinnare blir si1 utformade att de blir relativt enkla att
tilliimpa. Det iir inte rimligt att uppfinnaren i de mest avgörande skedena av
en uppfinnings utveckling och utnyttjande bokstavligen talat skall behöva
"stanna upp" för att iivcrviiga om skattereglerna ger ankdning till ett annat
handlingsprogram än det mest iindam{tlsenliga. För att den angivna effekten
skall kunna uppniis. erfordras sannolikt att i1tskilliga detaljbt·stiimmelser och
komplicerade alternativ elimineras. Lyckas man lösa uppfinnarnas skattefr<'tga i stort p<i ett tillfrcdsstiillande siitt kan det sålunda t. o. m. bli friiga om
att ta hort den nu aktuella regeln om uppfinnarkonto. Tills sa skett önskar
föreningen emellertid - som angivits - att förslaget genomföres.
Sam 111 a nfattn ings\ is
a. tillstyrker föreningen förslaget till lag om uppfinnarkonto
h. föresl;ir föreningen att lagens tillämpning blir förem<ll för viss
uppföljning
c. ktlllstaterar föreningen att införandet a\' den föreslagna lagen inte i
niimndrd grad iindrar behovet av en genomgripande skattereform för
uppfinnare.

!:ii'eriges jiJrrningsbankers förbund:
Förbundet delar kulturskattekommittens bedömning att en särbehandling
av uppfinnares rätt till skattemässig inkomstutjämning iir väl motiverad.
Uppfinnarvcrksamheten har stor betydelse för vart lands industriella
utveckling och det iir bäde angeläget och brådskande med Mgärder som
uppmuntrar och stödjer den enskilde uppfinnaren i hans verksamhet. En
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sådan självklar ;itgärd iir att ge honom de ekl1nomiska och skattemiissiga
villkor som är en förutsättning för verksamheten.

Det är naturligt att kommitten förcslf1r den skatteutjiimningsmodell som
redan finns i lagen om upphovsmannakonto. En si1dan liisning möjliggiir ett
snabbt genomförande av reformen. Det finns dock anledning att notera att
de tolkningsproblem. som kan uppkomma vid tilliimpningen av lagen om
upphovsmannakonto, iiven kommer att belasta den föreslagna lagen.

S1wiges industrifårhund:
Industriförbundet vill kraftigt understryka angeliigenhcten av att f1tgiirder
vidtas pi1 beskattningsomr{1dct. som kan bidra till att fft fram uppfinningar
och andra innovationer av betydelse för landets industriella verksamhet.
Förbundet anser därför att det fortsatta utredningsarbetet bör bedrivas
skyndsamt. men har inte ni1got emot att en delreform vidtas redan nu.
Genom möjligheten att giira avsätting till uppfinnarkonto n:ls i stort sett en
godtagbar lösning. då det gäller att komma till riilla med de nliigenheter som
sammanhiinger med reglerna med beskattnings{1rets slull'nhet. I den m{m
inte en ersiittnin!.! kan fördelas hakM i tiden kan den !.!enom det föresla!.!na
avsättningssyste1~1et fördelas framiit under en viss tid. Atminstone i de fall~ di1
crsiittningen inte är exceptionellt stor. kan ern[1s liknande marginalbeskattning. som för inkomsttagare med jiimna inkomster av samma totala
storlek.
Förslaget till lag om uppfinnarkonto iir kopierat p~I hcstiimmeberna om
upphovsmannakonto och vi finner det godtagbart till sin konstruktion.

TOR:
TOR hyser den principiella uppfattningen att en gynnsam utveckling av
v:'irt lands industriella verksamhet och vad cHirmL'd sammanhiinger iir
beroende av de kreativa krafterna i samhiillet och detta inte minst hos dem
som sysslar med uppfinningsverksamhet.
TOR vill emellertid redan här hetnna att olika iitgiircler inom heskattningsomddet avsedda att {1stadkomma en s{1dan gynnsam utveckling alltid
måste innebiira en ökad komplexitet inom elen aktuella lagstiftningen och
därmed en ökad arbetshörda inom taxeringsarbetet.
Alla åtgärder av nu nämnt slag bör därför enligt TOR:s mening avviigas
mot de förväntade följderna för samhiillets del och för de skattskyldigas
del.
Utfallet av en s[1dan avviigning iir avgörande för TOR:s stiillningstagande
härutinnan.
TOR finner sammanfattningsvis. att de skiil kommitten <1beropat motiverar lagstiftning om uppfinnarkonto.

TCO:
Av betiinkandet framgiir att det i och för sig finns skiil att senareliigga ett
förslag om uppfinnarkonto till dess ulviirdering ske!! av lagen nm upphovsmannakonhi.
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K11111millc11 har emellertid hcdi·imt det som angL'liigL't alt in IL' driija mL'd ett
förslag till uppfinnarknnlo. TCO dL'lar dL'nna uppfottnillg OL'h anser liksom
kommitt~n all dL'ss miijlig.cn i n:ig.nl hiinseendL' provisoriska karakliir far ses
som L'n omsliindighL't av underordnad hetydL'ise.
Snm tidig.art· niimnts ansn liinssrrrelsema i Stocklto/111s och Kop1iarbcrgs
/iin s:unt LO alt förslaget inlL' biir gL'nomfiiras.
l.ii11.1·.1·1rrl'ise11 i Stockhn/111s liin:

Fri1n m(1nga h(11l har numL'ra klart uttalats att skallelagstiftningen biir
fiirL'nklas. Skatteadministrationen miislt· i hiig.rL' grad fa an\·iinda sina
resursL·r fiir all k1Hn111;1 i1t viist'ntlig:1 skatll'Undandrag.andL'n. En fiirutsiillning för tktta iir inte bara all nuvarande rL'gelsystL'm fiircnklas utan att det
ocksi·1 SL'S till att inte nya regler tillflirs systcml'l om det inte 1.>undgiing.lig.en iir
niidviindig.t.
El I uppfinnarkon111 skulle i och för sig inte beriira ni1g.ot stiirrc antal
skattsk~·ldig.a. Vidare kan inte bestridas att 1·issa motiv för att införa L'n
miijlig.hct till rcsultaluljiimning. fiir denna grupp skattskvldiga kan finnas.
rr:igan m~1sk dock ses i dl'l stiirre sammanhanget. DL't blir yllerlig.are en
rL'g.t•I att h:illa rL'da p;'1 som dessutom kriiver en siirskild hlankL'tt nch ett
syslL'm fiir uppfiiljning iiwr en kmt1rspcriod.
LinsstyrL'lscn pi1laladL' redan i sill rL'missvttrande iiver fiirelag.sskalkberedning.ens fiirslag nm uppho1·smannak11nto fiirL·bildL'n till uppfinnarkonllit
- att en s:idan anordning l'i.ir rL'sultatutjiimning skulll' kunna 1':1 spridningsdkkter. Lkl h:1r nu besannat.-; och det iir viil intL' osannolikt alt iivcn andra
grupper anser sig höra komma i titnjutande a1· L'n s:"illan fiirmi1n. Resultatet
blir att reg.clsystemct blir alltmer ohanterligt.
Lii11sstyrd1·1'11 i Kop1iarhags liin:

Framlag.I fiirslag. till lagstiftning tim uppfinnarkonto innehiir miijlig.het till
inkomslutjiimning L'ndast för de uppfinnare som i fiirviirvskiillan riirclsc
mellan :ircn har starkt varierande inknmster och som fiir ~tr med mycket hiig
inkomst inte i tillriicklig. utstriickning kan utnyttja t•xisterandc skattelag.ar till
skallL'utjiimning.. Fi·irslag.et liiser si1som f'ramhililits i betiinkamkt endast L'n
mindre del a1· de sk<ittt'- och taxering.sprnhlt·m snm kan fiireligga fiir
uppfinnare. Övriga frf1gor si1snm motsvarande uppsk1J\ slag.~a iftning ht'l riil'fa nde u ppfi n nari 11 koms!. som ska Il böka ttas snm i 11 kom st a ,. tj ii nst. kom mer
enligt bctiinkandet att prövas senare.
FiirL·slagen lag om uppfinnarknntn iir i allt viisentligt L'll kopia till nu
g.iillande lag om upplwvsmannaknnto. Även sistniimnda lag iig.er tilliimpning
t'ndast pi1 inknmsl i fiirviin·skiillan riirclsc. Si1som framg.i1r av bcliinkandL't iir
kommitt0n idag.dalt utviirdera lagen om upphovsma11n<1k1•nto och i"i1·cn·iiga
om iindringar diiri hiir föresl:-is. Innan denna uti iirdL'ring. av lagen om
upphnvsmannakonto skett synes det liinsstyrelsen inte nra :rngcliig.ct med en
lag 0111 uppfinnarkonto eftersom denna lag blir mL'r elkr mindre provisorisk
nL'h m:iste sannolikt bli fiircm<il för iindringar nm lag.en om upphovsma1111akont1> iindras dtl'r utviircleringcn.
f"rckn·nscn a1· st:1rkt Y:irieramlc inkomster fiir uppfinnare och graden av
variation har knmmiltL;n intt' funnit bd1i·ivlig undcrsiika di1 det ansetts vara
tillriickligt mt•d n·tskapen att fall finns diir t'll skatteutjiimning genom
uppfinnarkonto iir viilmntivcrad. Enligt kommitten kan fiirutses alt frek\·L·n-
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sL'n av uppskovsyrkandL'n gL'nnm insiiltning p{1 upprinnarkt)[]tO inte blir
l)L'tydande.
FiirL'Siagt'n lagstiftning l.Hll uppfinnarknnto tnrdL' L'niigt J:insstyrelsL'ns
uppfattning komma att bL'riira ett litL'l antal skatlskyldiga. ÄvL'n av denna
anledning ifr{1gasiitkr J:insstyrclsen liimplighL'tcn av lagstiftning L'nlig:t
framlagt förslag. Det L'nda snm kan motivL'ra fiircslagt'll iagstiftning :ir att det
mindrL' antal uppfinnare. vars verksamhL't utgör inkomst av riirclse. skall om
möjligt fa en förbiittrad ekonomisk situation och Lt:irmcd fiirlwppningsvis
gL'11llm utiikad uppfinnarVL'rksamhL't kunna ):!Vllna utwcklingen av v;irt lands
industriella verksamhet.
\1ot den lagtekniska utformningen har bnsstyrelsen intL' n:°1got att
erinra.
LO:
I sill remissvar den 22 maj I 97X iivL'r dL' tre stora skattL'utrL'dningarna ( 1972
;\ rs ska ltL'U trL'dn ing. knm mu na le knnomiska 11 t redningen och fiirL'tagsska t tebe redn inµen) motsatte sig LO införande av lag nm upphovsmannakonto
enligt majoritctsförslag i fiirL'tagsskattL'bercdninµen. Skiilet till stiillninµstagandL't \'ar att laµL'n skulle bidra till att upphii,·a iirsheskattningsprincipL'll
dtL'r biirkraft. som anses grundliiggande i det S\"L'!lska skat!L'syslt'met. LO
;ms;lg att exempll't fri111 persnnL'r med upphovsr:itt skulle sprida sig till flL'ra
J;.atL'gnrier. DL'! ursprungliga miinstrct i fiirL'tagsskattebcrL'dninµcns förslag
hade hiimtats fran skogskontorL'gll'rna. som ju grundar sig pii myckL't
specil'lla förh;'dlandL'n. 1.0 ansag dL't troligt att L'll JK'rsPn som :ir upphovsman har stora mi.ijlighL'ter att sjiilv pilverka arw1destidpunkt L'tc i avtal.
1.0 konstaterar att kulturskatteklllllmittcn nu fiiresl;ir att sys!L'met sprids
vidare till riirclseinkomster. som bl'tingas av gjorda uppfinningar. Den av
LO bL'faraLk spridningL'n illustreras diirigL'nom. Ännu har inte L'rfarenhetL'rna av lagen om uppho\'smannakonto utviirderah. Kulturskattekommittcns nu aktuL'lla hetiinkande inneh;iller intL' försök till slidan utdrdering.

Mot bakgrund av dL't anfiirda och med tanke pii att en s!L'gvis genomförd
marginalskatterdorm utrL·ds förordar LO att kulturskat!L'komrnittcns förslag inte gennmförs. Retriiffamk reformer i syfte att stiidja och stimulera
enskilda personers uppfinnarn'rksamhet kommer 1.0 att liimna synpunkter i
annat sammanhang.
RS\ · pt1pekar att förslaget wnes 111L'dfiira avseviirda tilliimpninµssvi"1righe-

ter. VcrkL't anför:
Liks(1m df1 det giilkk upphovsmannai111;ikter anser RSV att en anpassning.
av reglerna för heriikning av ackumukrad inkomst till <ttt giilla ii\·en
uppfinnarintiiktcr \'OrL' att föredra. Fn anlt'dning hiirtill iir att det underl:ittar
fiir alla beriirda tllll det inte finns fiir 111i1nga lagar '>Om bL'handlar
förut'>iittningarna för inko1mtutjiimning. RSV delar dnck kommittens <t'>ikt
att de sk:il, som \'ar a\·görande för lagen nm upphn\'smannakonto i lika m;in
gör sig giillande niir hL'ho\'et av en lag om uppfinnarkonto ii\'L'rviigs. RSV
ifdgasiitter emL'llL'rtid om dL't inte vore L'nklarL' att sammanföra alla slag av
st1dana hiir speciella intiikter i en lag.
KPmmittcn framh<1ller pi1 fkra stiilkn i bet:inkandL't att förslaget inte
innehiir t'n skattL'dtergift i egl'ntlig hcmiirkL'isL' utan enda.;t en mii.jlighet till
skattl'miissig inkomstutjiimning. Detta skullL' hl. a. medföra att taxnings-
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myndigheterna i tveksamma fall inte har egentlig ankdning att motsiitta sig
ett uppskov. RSV vill hetona vikten av att kra\·et p:·1 en likformig och riittvis
taxering uppriitthiilb. I vissa fall kan det dessutom uppstil inte avsedda
skattcliittnadcr om kornmittens synsiitt godtas. Taxeringsmyndighcterna bör
enligt RSV:s mening noga undersöka llfll förutsiittningar för uppskov enligt
lagen verkligen föreligger. Mot bakgrund hiirav synes förslaget medföra
avseviirda ti lliimpni ngssviirigheter.

BFN tar i sitt yttrande upp fri.1gan hur uppfinnarkontot bör redovisas i
bokföringen. Niimnden anför:

BFN finner att konstruktionen i den föreslagna lagstiftningen om
uppfinnarkonto kommer att fä samma redovisningsmiissiga konsekvenser
som redan existerande 11L'Stiimmclser och praxis för redovisning av resultatutjiimningsfond. i;westeringsfonder. upphovsmannakonto oeh liknande
rcserveringar för skatteutj:imning.
Niimnden har i sitt cirkuliir nr lJ ( l 1!79-11-12) rekommrnderat redovisningsprineiper fiir niimnda poster. - - - Niimnden finner att motsvarande
regler utan sdrighet kan appliceras ocks;:i p~i det föreslagna uppfinnarkontot. I sammanhanget vill niimnden föreslii att hegreppet "Uppfinnarkonto··
anviinds som benämning p~1 det bankkonto p:'t vilket uppfinnarintiikter siitts
in·'.
Den motpost som i hokföringen kriivs för att balansera hankinsättningen
hiir .rubriceras 'Tj intiiktsfiirda uppfinnarintiikter" '*. Det vore enligt BFN
en god hjiilp för de bokföringsskyldiga och deras revisorer. om siiclana
upplysningar kunde framgt1 av förarhetena till den nya lagen.
Sedan lagen om uppfinnarkonto antagits kommer HFN att i cirkuliir Eimna
information om angivna bokföringsregler.

* Tillgiingspost under rubriken Al I

halansriikningsschemat enligt 19

~

BFL.
'"'' Redovisas under rubriken Bill Obeskattade reserver i balansriikningsschemat enligt 19 BFL.

*

3 Lagens tillämpningsområde
Kommitten föresliir att inkomsten skall vara att hiinföra till inkomst av
rörelse för att ge rätt till uppskov. I ett senare skede avser kommitten att
iiverviiga om iiven inkomst av tjänst kan omfattas av uppskovslagstiftningen.
Liinsstrrclscn i Kronobergs liin anser i likhet med kom1i1itten att rätten till
uppskov i varje fall tills vidarL' sk:tll hL·griinsas till inkomst av rörelse.
Linsstyrelsen uttalar att en utstriickning till inkomst av tjiinst kan få
konsekvenser i tekniskt hiinseende som inte nu kan i.iverblickas.
Än~n S1·1·rigc.1· ind11strifiirh1111d delar kommittens uppfattning att en

utstriickning nu av tilliimpningsomri1det till inkomst av tjiinst skulle erfordra
en tiimligen komplicerad lagstiftning och diirför försena införandet av lagen
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om uppfinnarkonto. Förbundet anser emellertid att fri1gan hiir iivcrviigas
ytterligare i slutbeliinkandet.

TCO anser att knmmitten nu hiir prioritera frt1gan om uppskov med
beskattning kan erh;illas iivcn för uppfinnarinkomst som skall tas upp som
inkomst av tjiinst.

TOR fiirutsiitter att frögan timpriivas vid en senare iiversyn.
S1·criges adrnkat.rn111.fi1111/ föresl[ir att lagförslaget iindras s{1 att det klart

framgär att crsiittning till anstiilld omfattas av lagen och att hcst:immelser
införs som reglerar hur sociala avgiftl'r, som belöpcr pi'1 ersiittningen. skall
betalas. Samfundt?t anför:
Enligt samfundets uppfattning utgiir emelkrtid l'n stor del av ersiittningar
för ej patl'ntl'rade uppfinningar siidana som a\· företag utbetalats till
anstiillda fiir av dem gjorda förslag till fiirhiittringar av företagcts produkter
eller produktion t.ich som hittills ansetts utgöra inkomst av tjiinst. DL'! synes
som om kommitten avsett att si1dana ersiittningar skall omfattas av den
föreslagna lagen utan att det direkt utsiigs. Pi1 sid . ..i2 i betiinkandct skriver
kommitten niimligen: "Avsiittning till ett uppfinnarkonto. liksom till dl'!
redan införda upphovsmannakontot. kan avse inkomst för vilken arbetsgivaravgift erlagts. S;·1som hestiimmclserna iir utformade iir det emellertid
likviil möjligt. att niir helnpp fdn kontot i1terfiirs till beskattning det grundar
underlag för egena,·gift till socialförsiikringen. Tillriittaliiggs inte dl'tta. avser
kulturskattt·kommittcn att <tterkomma till fr~1gan. ··
Riksfrirsiikri11gs1·crke1:

Riksfrirsiikringsverket har inte n[igot att erinra mot förslaget men vill liksom i sitt remissyttrande Jll78-05- JLJ över företagsskattl'hen:dningens
förslag till lag om upphovsmannakonto - fasta uppmiirksamheten pil att risk
finns för att uppfinnaren i samband med beriikningen av pensionsgrundande
inkomst kan gi'1 förlustig en del av eller hela det hdopp som siitts av till
uppfinnarkontot. En si1dan situation kan intriiffa niir n;lgon annan riirelseinknmst inte finns redovisad det ;'1r. di1 beloppct fri1n uppfinnarkontot
{1terfiirs till beskattning. Riirelsen tordc i si1dant fall inte anses vara bedrin:n.
och inkumsten Li:ira\' blir inte pensionsgrundande.
I samband med sina iiverviiganden och förslag har kulturskattckommitten
gjort fiiljande p;ipckande (sid . ..(2).
Vid l'tt genomförande av ett förslag som det nu förordade kan vissa
oliigcnheter uppkomma som hittills uppenbarligen varit förbisedda. Avsättning till L'tt uppfinnarkonto. liksom till dct redan införda upphovsmannakontot. kan avse inkomst för vilken arhctsgivara\'gift erlagts. S(1som
hestiimmelserna iir utformade iir det emellertid likviil miijligt, att niir belopp
fdn kontot {1tcrförs till beskattning det grundar underlag för cgt?navgift till
socialförsiikringen. Tillrättaliiggs inte detta. avser kulturskattckommitkn att
i1tcrkomma till fri"igan.
Den situation kulturskattekommittcn hiirvid har i tankarna torde vara den.
att en exploatiir av en uppfinning. för vilkl'n uppfinnaren erh{illl'r crsiittninl! i
form av eng{rngshelopp. wyalty eller annat vederlag. som iir att betrakta so.m
rörelseinkomst. triiffar ett s. k. likstiillighetsavtal med uppfinnaren. att
ersiittningen för uppfinningcn skall betraktas som inkomst av anstiillning.
6 Riksdagen 198/182. I sam/. Nr 79

Prop. 1981/82:79

82

Arbetsgivaren. dvs. explnatören. redovisar i s;I fall dl'n utbetalade ersiittningen som ""kontant bruttoliin m. m ... i kontrolluppgiften (f. n. under
fältkod 11 ). tar upp bell.lppet i sin arbetsgivaruppgift fiir utbl'lalnings<trl't ol'h
erliigger arbetsgivaravgift för detsamma.
Niir uppfinnaren deklarerar inkomsten i sin sjiilvdeklaration för motwarande inkomst~ir. görs det med li:dning av kontrolluppgiften en ""utbrytning""
av beloppet. s<I att det undantas fri1n underlaget for uppfinnarens egenavgifter för i\ret ifr;iga. Om uppfinnaren skulle ha satt in heloppl't clli:r en dela\·
dL't p;l uppfinnarkonto och ha medge! ts uppskov med beskattningen för att
diirefter under l'tt följande iir ta ut beloppet och atl'rfiira det till beskattning.
finns det till hans sjiilvdeklaration för sistniimnda <'ir intl' bifogad niigon
kontrolluppgift frilll arbl!tsgivan:n/exploatören. utvisande att beloppet
betraktats som inkomst av anstiillning. Ucloppet skulle i s;1 fall kunna komma
att ing:;'1 i undl~rlagL't fiir uppfinnarens egenavgifter för iirL't ifrt1ga. trots att
arbetsgivaravgift redan erlagts fiir detsamma.
Riksförsiikringswrket sUiller sig undramli: till nm den p:'1talade situationl'n
verkligen kan intriiffa. cftcrsnm uppsknv med beskattningen endast skall
kunna medges i frfiga om riirelscinkomst. Om s. k. likstiillighetsavtal träffas i
fr{1ga om riirelscinkomst. blir inknmstcn att j:imst:illa med inkomst av
ansriillning.
I fri1ga om de fr. n. 111. 19~0 i1rs taxering införda bcstiimmelscrna om
uppskov p;i grund av insiittning pii upphovsmannakonto giillcr. att den
skattskyldige p<i RSV:s blankett >O..!lJ ··R T skall liimna utredning om
insiittningl'n. P;I blankL'ttl'n - - - skall den skattskyldige under "'siirskilda
upplysningar"· ange ""om det i uppsk1ivsbcloppct ingiir belopp som enligt
lagen om allmiin fiirsiikring utgiir inkomst a\· anstiillning eller som !_!enom
s. k. likstiillig:hetsavtal iir att jiimst~illa med s{1dan inkomst"·. Verket utg;'tr
fri'lll att denna upplysning skall liimnas för att beloppet skall kunna undantas
frän uppskovsmedgivandet.
Skulle dl'! diirl'mot förhi'11la sig s{1, att uppskov iiven kan omfatta belopp.
som genom likstiillighetsavtal iir att jiimstiilla med anstiillnin!_.!sinkomst. och
beloppet. niir det äterfiirs till beskattning. skall ingi1 i underlaget fiir den
skattskyldiges egenavgifter. torde pn.1bkmet f;1 liisas genom att den
skattskyldige fiir möjlighet att i sin sjiilnkklaration ange hur stor del av det
återförda beloppet som omfattas a\· likstiillighetsavtal. En si1dan prdning
medför dock vissa kontrollproblem.
Även RS\l kommenterar den a\· kommitten pitpekade situationen att ett
uppskovsbelopp d{1 det t1terförs till beskattnin!,! kan grunda underlag för
egenavgift trots att arbetsgivarav!_!ift redan har erlagts för beloppet. Verket
anför:
Av blanketten för avstiimnin!_.! av pMiirda C!_!enavgifter och schablonavdrag
m. m. samt beriikning av schablonavdrag ( RSV 31195) och av riirelsebilagorna (R 1 och R 5) framg;ir dock att en intiikt. för vilken arbets!_!ivarav!_.!ift har
erlagts. inte skall tas med niir egenavgiften beriiknas. De skattskyldiga far
stiledes upplysning nm alt de siirskilt skall uppge detta i lkklarationen n:ir en
intiikt, för vilken arhctsgivaravµift redan har alaµts tas till bL·skattning i
inkomshla!_!et riirclse. Risken for att det skall tas ut dubbel avgift biir diirför
inte vara sii stor.
Kommittens förslag till definition av begreppet uppfinnarintiikt diskuteras
i en del yttranden.
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STU finner ktlmmittt'ns definition a\' uppfinning n{tgot \'ag men anser att
den i detta sammanhang iir motiverad. Ett krav stlm inncbiir att uppfinningen
iir patt'nterad hegriinsar uppfinnarkontnts t'ffekt.
LO ktlnstatcrar att a\'griinsningen iir vag tlch leder till en ny oklarhet och
tolkningspnihll'm i skattesystcmct p<'1 en \'iktig punl-:t. Om en avgriinsning
skall införas anser LO att den skall a\'se palentl'rade uppfinningar.
/.ii11ssrrrd1·1'/l i Kro110/>crg.1 liin delar kommittens uppfattning att n~igon
direkt ankn\·tning till palenlL'rad eller patl'ntcrbar uppfinning intl' iir
iinshiird. Sa l:ingL' som man hiilkr sig inom begreppet rörelse torde
niimligen griinsdragningen kunna hemiistras utan stiirre risk för tolkningsmtltsii ttn inga r.
/.alllhrukanws ska!lc'lll'll'garion \'ill understryka \'ad kornmitten redan
framh{11lit niimligen att begrt'ppet uppfinnarintiikt. St)fll intl' iir entydigt. vid
tilliimpningen hi\r hanteras generiist.

S1·e11ska ha11k.fi'irn1i11ge11:

I 1 ~ den fi\rt·slagna lagtexten anges att uppskov 1m:d beskattningen kan
t'rh<illas. förutom för int:ikt a\' uppfinning som lett till patl'nt. tlcks<i för inUikt
a\' uppfinning som ö\·erl;\tits fiir industriellt utnyttjande eller eljest tillgndc•gjorts industriellt. St1som kommitten pi1visat finns dL't ett behov av <lit
utstriicka tilliimpligheten utanför omri1det fi\r patentl'rade uppfinningar.
Den föreslagna lagtexlt'n iir L'mellntid enligt bankföreningens mening alltför
oklar i detta hiinseendt'.
Enligt motiven avses med de - dter förebild i patentlagen - anviinda
uttrycken "industriellt utnyttjande" och "tillgodogjorts industriellt" att
uppfinningen har teknisk karaktiir. varvid intl' skall krii\·as att den
L'Xplnateras inom vad som i allmiint sprt1kbruk kallas ··industri"". So111
exc111pel pi1 0111r:'1den diir uppfinningar av teknisk karaktiir kan frirekomma
niimns sjukv:'trden. transptlrtviiscndt't m. fl. omrf1den. hirutom dt' niimnda
exemplt'n kan uppfinningar av teknisk karaktiir tillgodogöras inom t. ex.
fiirsvarct. (her huvud taget torde st1dana uppfinningar kunna föreko111ma
inom L'lt stort antal omr{1den som inte kan betecknas som industri. Enligt
bankfiireningens uppfattning iir det diirför inte liimpligt att i lagtexten ange
industriellt utnyttjande eller tillgodogörande som en förutsiittning för
uppskov mt·d beskattningen. En annan forutsiittning iir att intiikten satts in
p{1 konto i bank. Om lagtexten enligt sin ordalydelse begriinsar anviindningen
av uppfinnarkonto till patenterade respektive industriellt utnyttjade uppfinningar, :irdct risk att insiittning p[1 siidant konto underbts i fr{1ga l)m intiikt av
annan uppfinning. iiven om den iir av lL'knisk karaktiir och sidedes enligt
nwtiven skulle ha beriittigat till skatteuppskov. En lagstiftning till den
enskildes fiirm;in bör utformas s[i att den inte \'ilselcder den enskilde i fr[il!a
0111 hans riitt till förm<inen.
Bankföreningen föreslitr mot denna bakgrund att I ~ fiirsta styekt't andra
meningen Lir följande lydelse: "Till uppfinnarintiikt r:iknas \'ad som har
hiirflutit fr:in utnvttjande av patent eller uppfinning a\' teknisk karaktiir. for
\·ilken patent ej har 111cddelats. ·· Dt'n minskade risken fiir feltPlkninl! av
b~·stiimmclsern;1s r:ick\'idd uppviiger ml'r iin \'iil att lagtextt'n svstematiskt
k<Hllmt'r att skilja sig frC1n patentlagt'n. Vad som iir en IL'knisk upjJfinning för
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p~i sedvanligt sätt slutligt avg:iiras av skattemyndigheterna niir iirendet lllll
uppskov med erhiggandc av skatt prövas. Den a\· hankföreningcn föreslagna
utformningen av lagtexten iindrar s{11L'des p<i inget S:itt foruhiittningarna för
denna priivning i forhitllande till kommittens förslag.

Liknande synpunk!L'r har framförts av SlllO-Fa111ilj1'.färetagm som
fiireslär att I ~ far en lydelse som inte kan leda till missförst{1nd.

TOR:
Med hänsyn till de intressen TOR fliretriider iir fr~igan om det iir miijli)!t att
pii ett prakfr;kt hanll'rligt siitt urskilja och avgriinsa dl: aktuella inkomsterna
hl'lt avgörande för utfallet av den inll'dningsvis omniimnda avviigningen.
TOR finner med hiinvisning till de skiil som kommitten ;ihernpat- att ckt
tnrde vara ull'slutet att si1som ett villkor för uppsknv fön:~skriva att den ej
patenterade uppfinningen skulll' vara patenterb;1r. Taxeringsniimnderna och
taxL·ringsmyndigllL'terna i övrigt torde sakna si1\·iil tid som rL·surser i iivrigt för
att kunna giira en siidan prövning.
I Hirutiiver mi1 ii\'L'n framh[1llas det principiellt oliimplil!a i att andra
myndighell'r · iin pall:'ntmyndighetcrna skulle uttala sig - -l<lt vara i ett
hegriinsat liiinseende ang<1ende L'n \·iss prndukts patenterbarhet.
TOR insLimmer ocksi1 i uppfattningen att det förh;illandet. att patl'nt blivit
sökt inte utgiir n{1got anviindbart urvalskriterium.
Kommitten har i stiilll't valt att l[1ta uppskovsmiijlighell'n - vid sidan av de
patentl'rack uppfinningarna - giilla uppfinnarintiiktl'r i allmiinhct. Innebörden av begreppet uppfinning som det skall uppfattas i detta sammanhang
Ut\'L'eklas ytterligare i betiinkandet.
TOR konstaterar hiirvid utifr<'m de intressen som företriids att föreliggande
förslag i hiir aktuellt hiinsL-ende Yiil kan godtagas och att avgriinsningsmctoderna torde komma att vara miijliga att tilliimpa vid taxeringsarhetet.
S1·1·rigcs ./i'if'<'11i11gsh1111kers ji'irh1111d:
Det kan vara mycket svi1rt att avgöra huruvida en intiikt i!r att hiinfiira till
intiikt av uppfinning och diirmed beriittiga till skattcutjiimnandc avsiittning
p;·1 diirfrir a\'sctt konto. Att skattelagstiftningen utiikas ytterligan: med vaga
och sy;'1rtilliimpade rl'gler :ir givetvis nlyckligt. N;'1gon enkel liisning finns
emelll'rtid inte.
Det iir forn fön:ningshankernas utg;ingspunkt viktigt att understryka den
sviira stiillning denna vaghet kan innebiira för bankerna. I sy;irbcdiimda
tolkningsfall kan det vara omiijligt för den enskilde intiiktshavarl'n eller den
bank han anlitar att med siikerhet konstall'ra huru\·ida riitt till skatteutjiimning föreligger. Fiirbundct vill i detta sammanhang betona det bcgriinsadc
ansvar som i dessa situationer ävilar den kontnfiirandl' banken.
I ett avseende iir förslaget emellertid klart. niimligen all intiikter för
innovationer av administrativ karaktiir inte far insiittas pii uppfinnarkonto.
Denna griinsdragning. som kan vara ofrt111komlig nm namnet uppfinnarkonto bibehtills. iir mindre viilhetiinkt ur riitt\·isesynpunkt. lJr allmiin synpunkt
hör det vara motiverat att ii\·cn administrativa innovationer understödjs på
samma siitt som uppfinningar. dvs. innovationer av teknisk karaktiir.
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Enligt förslaget skall det vederlag. som kommer den skattskyldige till godo
genom att han överlater riitten till sin uppfinning. utgöra uppfinnarintiikt. I
motiveringen siigs att om exploateringen sker genom ett av uppfinnaren helt
eller dcJ\·is iigt aktiebolag. riiknas givetvis endast vederlaget fr;ln hlilaget som
uppfini1arintiikt. RSV \·ill peka pi1 de sv~irighctl'r som kan uppst;i i de fall där
en s:'1dan intressegemenskap föreligger mellan uppfinnaren och den till vilken
han övcrliiter exploa!L'ringsriittcn. Det kan bdaras att det hiir kan uppsU-1
griinsdragningsproblem niir det gilllcr att avgiira vad snm skall anses utgiira
ersiittning för exploatl'ringsriittcn och \·ad som skall anses utgöra skiilig liin
fr:in bolaget. Om exploall'ringsriittcn till en uppfinning iiverlf1ts till ett av
uppfinnaren iigt fömansbolag till ett hiigrc pris iin rnarknadsprisct. torde
intiiktcn komma att hiinföras till tillfällig förviinwcrksamhet enligt 35 ~
I nwm. tredje stycket kommunalskattelagen. Även i fall diir det inte rör sig
Pm famansbolag kan det tiinkas uppsti1 ett gemensamt intresse hos
explnatilren nch uppfinnaren/den anstiilldc att försiika förvandla liin till
uppfi nnari n liik t.
Om förslaget leder till lagstiftning hör det av lagtexten framg<I att det inte
kdvs att uppfinningen skall vara patcnt..:rbar för att uppskov skall kunna
medges. I synonymordhiicker förekommer det niimligcn att uppfinning ges
samma betydelse som patent.
1-A /? uppger att tilliirnpningsprohlem kan uppkomma vid inkomst av
utliindskt palL'nt. Enligt FAR:s mening tnrde inkomst av utliinclskt patent i
regel vara inkomst av rörelse och inll' inkomst av kapital. vilket kommitten
angett i sitt hl'tiinkande.
Enligt kommittens förslag skall uppfinnare som iir dt'iiigare i handelsbolag
inte ha riitt till uppskov för bolagets inknmst. Fri1gan har tagits upp av
/.11111/Jrukarnas sk11111'tle/ega1io11. SI //O-Fa111ilj1j'iirc1agrn och STU.
l.a111hmkan111.1· ska11nlelega1io11 och SH IO-fi1111iljejöre1agc11 anser att iiven
intiikt av uppfinnarverksam het som uppst[1tt i handelsbolag hiir fä fördelas i
tiden genom andndandc av uppfinnarkonto. Skattedelegationen anför:

Enligt fiirslagl'I skall i likhet med vad som giiller för upphovsmannakonto
deliigare i handelsbolag inte ha riitt till uppsknv för bu lagets inkomst. Detta
iir naturligt niir det giillcr upphovsmannakonto dtersom litteriir och
klinstniirlig verksamhet praktiskt taget aldrig bedrivs i kompanjonskap. Niir
det diiremot giiller uppfinnarverksamhet iir det en normal företl'elsc att
<1dan bedrivs i samverkan mellan tv[i eller Ocra personer varvid handelsbolag iir en lämplig fi.iretagsform. Att d~1 omi.ijliggiira inkpmstutjiimning mellan
:·iren i handelsbolagsfalkt iir inte rimligt. Delegationen anser diirfiir att ocks[1
intiikt av uppfinnarverksamhct som uppstiltt i handelsbolag biir ft1 fördelas i
tiden genom anviindandc av uppfinnarkonto.
Enligt STU:s uppfattning iir handelsbolagsformen av stor betydelse niir det
giiller uppfinnare. Dessa arbetar ofta tillsammans varför uppfinnarintäkter i
handelsbolag hör kunna [itnjuta samma uppskovsmiijlighL'ler som intiikter
~um upphiirs av en enskild uppfinnare.
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Enligt kommittL;ns förslag iir en grundliiggalllk förutsiittning fiir uppskm·
med beskattning av uppfinnarintiikt att uppsk(lvshl'ioppL't i sin hl'ihct betalas
in p<i ett uppfinnarkonto. Sn'riges il/(/11stri/i'irh1111d har tagit upp l'lt prnhil'm i
samband h:irrnt'd och anser att detta biir lösas i den slutliga lagstiftningen.
förbundet anför:
Inkomster <t\' det slag som uppfinnare erhitllcr. iir nnrmalt hiinfi.irliga till
inkomstslaget rörelse. Om uppfinningt'n öwrl;'1ts och bl'lalningen fiir
övcrbtelsen fördelas under flera i1r. knmmn den situationen att intriiffo att
hela intiiktL'n och inte endast dt'n knntant L'rh:illna ersiittningen skall upptas
s:isom inkomst av riirelse. I en s;.idan situation skulk sannolikt uppfinnaren
inte kunna giira insiittning pi·1 bankknntl1n annat iin fi.ir en dt'I a\'
inkomsten.
Enligt fiirsl<1get kan en uppfinnare inte f;1 uppskov med beskattningen om
han har medel insatta pi1 allmiint investcringskonto elkr uppht.1\·smannakonto. Uppskov medges inte heller 1.1111 han vid samma taxering yrkar avdrag för
avsiittning till allmiin investeringsresen· eller uppsknv för insiittning p;'i
uppfinnarklintn.
L11111brnk11m11.1 skc1111•clefrgatio11 anser ;1tt samtidiga avsiittningar till allmiin
investcringsreserv och inbetalning p:l uppfinnarkl>nto biir tilli1tas. En si1dan
riitt fiir uppfinnarna komplicerar inte lagstiftningen i annat avst·ende iin att
det i lagtexkn m{1ste anges i ,·ilken ordning de olika ittgiirderna skall
avriiknas. Delcgatinnen anför:
Enligt laµförslagets -I~ skall uppskov med hL·skattning inte medgc·s nm den
skattskyldige rL·dan har medel insatta pi1 allmiint investeringskonto enligt
lagen om allmiin invL"stningsreserv. Ockst1 denna bestiimml'ise iir hiimtad
friin lagstiftningen om upphovsmannakl>nto. Lkt ligger i sakens natur att den
som bedriver litteriir och konstniirlig wrksamhet knappast har behov av att
göra avsiittning enligt lagen om allmiin investeringsrcserv. I .iiget för den som
driver uppfinnarverksamht'l iir ett helt annat. I samband med uppfinnar\'L'rksamht'l kriivs inte siillan bl'!ydande in\·estcringar i maskiner och
inventarier o. d. Ett ;ir med stor inkomst av uppfinnarverksamhet kan d;I
behövas dels miijlighet att avsiitta medel för framtida investeringar dels att
diirutiivcr fiirdela ;1tersti1e1Hk inkomst framt1t i tiden.

SH /O-h1111i/jcfiirctagc11:
/\v lagförslagets -I* fr:11ngi1r att skattL'miissig utjiimning genom uppfinnarklinto inte nH::dges den som redan gjort avsiittning till allmiin invcsteringsreserv. I en uppfinnan erksamhet görs mn eller mindrL' regelbundet stnra
investeringar i maskiner m. m. Avsiittning till ;11lmiin inwsteringsreserv
skapar iikatk miijlighetn fiir bl. a. uppfinnare all planera sina investeringar
över ;1ren. SvftL't med infiirande a\· uppfinnarkonton iir. enligt v;·ir
uppfattning. att fil t iIl sttind L'n fiirdelning av ett :irs in knmst p(1 framtiden. Di1
avsiitt11ing till allmiin inwstcri11gsrL'sen· och inbetalning pi1 uppfinnarknnto
kompletterar varandra hör samtidiga avsiittningar tilli1tas.
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TOR. som framför liknande synpu nktn. anser att det hiir iiverviigas lim en
tidigare avsiittning till invcstcringskonto n:rkligcn skall utgi.ira hinder för
avsiittning till uppfinnarkonto.
Den omstiindigheten att med.:! finns insatta pa upphovsmann;ikonto bör
enligt förslaget utesluta riitt att fri uppskll\ fi·ir uppfinnarintiikt. /<AR har
sv<1rt att SL' varför det ena skulk utesluta det andra i de relativt fä situationer
df1 det skulle kunna bli aktudlt.

sru:
Bctriiffande -I *finns det enligt STU sbl som talar för miijlighetcn för den
skattskyldige att anviinda bt1da formerna av uppskovskllnton. Att n<"1gon
nyttjar ett upphovsmannakonto borde inte hindra vederbörande fdtn att. i
det fall en uppfinning ger stora intiiktcr. iivcn kunna fo ti_llg{mg till ett
uppfinnarkonto.
Betriiffande de föreslagna bcloppsgriinscrna har n<"1gra av remissinstanserna framfört synpunkter.
S1·e11ska ba11kjlire11i11grn anför att det av praktiska skiil iir viiscntligt att
likartade k11ntoformcr för st1 identiska föreskrifter som möjligt. Det iir därför
viktigt att uppfinnarkontot i friiga om bl'lllppsgriinser m. m. gt'S samma
föreskrifter som det redan existerande upplwvsmannakontllt.
'/"01? förutsätter att de aktuella bl'loppsgriinserna kllmmer att omprövas
\·id en senare översyn av lagstiftningen.

KLYS:
Huruvida de konkreta reglerna llch beloppsgriinserna fott en iindamtilsenlig utformning: sti att de passar för uppfinnarnas behov undandrar sig KL YS"
bedömning. lkloppsgriinser och regler tycks Ö\ erensstiimma med dem som
g:iiller betriillande upphovsmannakontllt.
I samband med införandet av upphovsmannakonto framförde Kl .YS vissa
kritiska anmiirkningar. Bl. a. ansi1g \i att hel!ippsgriinserna borde liiggas p{1
en annan 11ivt1 iin Slllll blev fallet. KL YS" synpunkter kvarstt1r.

*

*

STU anser att hestiimmelsen i förslaµets 3 b blir kunna utg<i dt1 6 torde
hegriinsa en·ntuella missbruk.
Kommittens förslag att uppskov mt'd beskattning av medel pt1 uppfinnarkonto skall kunna komma i rr1·1ga under hiigst sex :'1r kommenteras av S1·erige.1·
.fi'ire11i11gsba11kers förbund som anför:

\led denna i grundi:n positiva instiillning: till syftet med kommitteförslaget
ifräg:asiitter vi den begr:insade tid som skatteutj:imning skall till{1tas enligt
den föreslagna lagen. Med tanke pi1 att m;inga uppfinnare presterar ett
mycket begränsat antal intiiktsgivandc uppfinningar under sin verksamma tid
och att dessa uppfinningar i gengiild kan ge inkomster av betydande storlek.
anser vi all tiden för uppskov bör ustriickas till _tio i1r. i likhet med vad som
g:iiller för avsiittning till skpg:skontn.
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5 Övriga frågor
Sn·11ska ba11kfiirc'11i11gm giir en anmiirkning bl'triitlandc bcgrcppl'l bank
som definieras i förslagets 2

*angiiende inbetalning p;\ siirskilt konto i bank.

Föreningen anför:
Bankfiireningcn har uppmiirksammat att i 2 * andra stycket i kommittens
lagförslag anges att med bank avses i denna lag riksbanken. affärsbank.
sparbank oeh förcningsbank. hireningen \"i il hiirtill anmiirka att i banklagstiftningen används begreppet bankaktieb11lag och centralkassa fiir jordbrukskredit (se lagen om bankriirelsc 11ch 17 *lagen 11111 jordbrukskasscrörelsen) i stiillet for beteckningarna affärsbank oeh föreningsbank. Dessa
beteckningar har dock anviints i s;1viil skogsk<lntolagt·n som lagen om
upphovsmannakonto. Eftersom n;"1gon risk för missförst;lnd inte torlk
föreligga och di1 de föreslagna bettxkningarna snarast iir mer upplysande för
allmiinhL'len iin dL' formellt riktiga hiir fiirslagl't t'lllcllertid godtas i den
delen.
Niir möjlighet öppnades att av:.;iitta medel till upphu\·smannakonto
gt·nomfördcs reformen m~·ckl't hasti!!I. Detta medfiirdc att informationen till
dem :;om kunde bcriira:.; av reformen var otillfredsstiillande. Det far
förutsiittas att. innan den nu aktuella rdormt·n triider i tilliimpning.
samhiillet i liimplig form sprider information om möjligheten att avsiitta
medel pä uppfinnarkonto.
Även SH/U-Fa111iljlfi.irc1ag1'11 framhiillcr ht'fydl'lsen av all iHgiirder vidtas
sii att information om mi:ijligheten till uppsknv med beskattningen av
uppfinnarintiikt när den aktuella kretsen av skattskyldiga.
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Utdrag
PROTOKOLL

LAGRÅDET

vid sa111111antriidL'
1981-11-13

Närrnrande: f. d ..iustitier{1det PL'trcn. regcringsri1ckt Delin.

ju~titin{1det

13engtsson.
Enligt lagr;1det den 9 november 1981 tillhandakommet utdrag av protokoll
vid regeringssarnmantriide den 29 oktohL'r

19~ I

har rL'geringen p;I hL'msUillan

av statsr{1det Wirtcn beslutat inhiimta lagr<'1dets yttrande iiver förslag till

1. lag 0111 uppfinnarkonto .
..,

lag om iindring i lagL'n ( 1979:610) om allmän invL'steringsreserv.

3. lag om iindring i lagen ( 1979:611) om upphlwsmirnnakonto.
4. lag 0111 iindring i kommunalskattdagen ( 1928:37tl).
5. lag om iindring i lagL'n ( 1951:763) om beriikning a\· statlig inkomstskatt

för aL'kumulerad inkomst.
6. lag om iindring i lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.
7. lag 0111 ändring i lagen ( 1941:416) om arvsskatt och g.!ivoskatt.

8. lag om iindring i lagL'n ( 1980:953) om siirskilt inVL'steringsavdrag för
inventarieanskaffning.
9. lag 0111 iindring i lagen ( 1980:954) om siirskilt investeringsavdrag för
byggnadsarbetcn m. m.
Förslagen har inför lagriidct föredragits av kammarriittsassessorn Eva
Lagcbrant-Nordquiq.
Fiirslagen föranleder föl.iande yttrande av lagri/dcr:

*

Stadgandet i I
förslaget till lag om uppfinnarkonto anknyter till
uppfinningsbegreppet enligt patentlagen. varvid dock inte krävs att villkoren
för patenterbarhet iir uppfyllda. Det innebiir bl. a. att intiikt genom

*andra eller tredje stycket patentlagen ej
Stadgandet synes vidare vara st1 att förstå att förbudet i I *fjiirck stycket 2)
utnyttjande av vad som enligt 1

skall anses som en uppfinning inte faller under den föreslagna lagen.

patentlagen mot meddelande av patent på växtsorter eller djurraser eller
väsentligen biologiskt förfarande för framstiillning av viixter eller djur inte
utgör nagot hinder mot tilliimpning av reglerna om uppfinnarkonto. i den
mån fråga kan anses vara om en uppfinning i patentlagens mening.
I övrigt föranleder lagförslagen ej erinran friln lagri1dets sida.
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Utdrag:
PROTOKOLL
vid reg:ering:ssammanträdL'
1lJX1-11-1 lJ

Nänaranck: statsminislt'rn F:illdin. ordfiirandt·. och statsraden Wikström.
Frig:g:eh11. Dahlg:ren. Asling:. Si\dn. Johansson. Wirten. Boo. Petri. Elias-

son. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. :'violin

Föredragande: statsri1det Wirkn
Proposition om uppfinnarkonto

Fl"iredrag:anden anm:ikr lagri1dets yttrandt:· 1 iivn för~;lag: till
I. lag: lllll uppfinnarkonto.
, lag: om iindring: i lagen ( 197lJ;(iltl) om allmiin investering:sreserv.
3. lag: om iindring: i lagen ( l 979:fi 11) om upphovsmannakonto.
-1. lag: om iindring: i ktimnumalskattelag:en ( 192X:37tl).
:'i. lag: om iindring i lagen ( 19.'i 1:7(1_1) om heriikning: av statlig: inkomstskatt
för ackumulerad inkomst.
6. lag: om iimlring: i lagen ( 19-17:577) om statlig: förmi.ig:enhctsskatt.
7. lag: om iindring: i lag:cn ( 19-11 :-llri) om arvsskatt och g:i1voskatt.
X. lag (llll iindring i lagen ( 1lJXIJ:lJ:'i.1) om siirskilt im·L'Stering:savdrag för
inventarieanskaffning:.
9. lag: om iindring: i lagen ( 19Xt1:9:'i-I) om siirskilt invcstning:sanlrag för
hyg:g:nadsarbl'ten m. m.
Fliredrag:ander; redog:iir for lag:rfickts vttr;1mk och anflir.
Lag:dd<.:t har framfört vissa synpunkter h<.:triiffondc innebörden av
begreppet uppfinning: vid tilliimpning:en av reglerna om uppfinnarkonto. I
övrigt har lagr~1det liimnat förslagen utan erinran.
Jag: ansluter mig: till vad lag:rt1dct anfört betriiffondc begreppet uppfinning
nd1 hemstiilkr att regeringen förcsli1r riksdagen att anta de av lag:r:\det
granskade frirslag:cn.
\,kd tanke pi1 alt de nya rcg:IL'rn:1 skall tilliimpas redan vid l lJX2 iirs taxering:
iir det önskviirt att iirendl't behandlas undn innevarande riksmiite.
RL'g:ning:L'n hiir diirfor fi:irL·sl:°1 riksdag:L'n att besluta tllll fiirkortning av
motionstiden till tio dagar.
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Regt:ring..:n anslutt:r sig till föredragandens iivL"rdgandcn ud1 beslutar att
gL"nom proposition fiircslh riksdagen att ;inta dL' förslag som fiiredrag;inden
lagt fram.
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