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Regeringens proposition
1983/84: 68
om vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, m. m.;
beslutad den 4 november 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar

OLOF PALME
KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs förslag fram om en ändring av bestämmelserna om
avdrag för ökade levnadskostnader. Ändringen rör vissa skattskyldiga som
är anställda vid företag inom byggnads- och anläggningsbranschen. Enligt
nu rådande ordning medges normalt inte avdrag för ökade levnadskostnader med belopp motsvarande uppburet traktamente under längre tid än
två år vid arhete på samma anläggningsarbetsplats utanför den vanliga
verksamhetsorten. I propositionen föreslås att de även efter tvåårsperioden skall medges avdrag för ökade levnadskostnader enligt likartade principer. Bestämmelsen föreslås gälla under ett övergångsskede och tillämpas
endast vid 1984 och 1985 års taxeringar.
En annan fråga som tas upp i propositionen gäller avdraget för kostnader
för resor med bil mellan bostad och arbetsplats när bil används i tjänsten.
Det föreslås ett förtydligande av de krav som gäller för att sådant avdrag
skall medges. Förslaget innebär även en viss uppmjukning av vad som
följer enligt nu gällande regler. De nya reglerna föreslås i huvudsak bli
tillämpliga första gången vid 1984 års taxering. Samtidigt föreslås viss
ändring av beräkningsgrunderna för avdraget för bilkostnader vid resor
mellan bostad och arbetsplats. Denna ändring föreslås tillämpas fr. o. m.
1985 års taxering.
Vidare föreslås en teknisk ändring i fråga om avdrag för skyddsutrustning och skyddskläder fr. o. m. 1984 års taxering.
Slutligen föreslås en bestämmelse om att vattcnförorcningsavgift enligt
lagen ( 1980: 4'.!4) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg skall anses
utgöra en icke avdragsgill kostnad.
I
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Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att 20 *samt punkterna 3. 4 och 5 av anvisningarna till 33 kommunal skattelagen ( 1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

*
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2()
Vid beriikningen av inkomsten friin siirskild förviirv ... kiilla skall alla
omkostnader under bcskattningsiiret för intiiktcrnas förviirvandc och bibehållande avriiknas thin samtliga intiiktcr i pengar eller pengars viirdc I hruttoi11tiikt >. som har influtit i förviirvskiillan under beskattningsitret. Att
koncernbidrag, som inte utgör sädan omkostnad. iind[i skall avriiknas i
vissa fall och inriiknas i bruttointiikt hos mottagaren framg<lr av 43 3
mom.
Avdrag far inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader LKh cHirtill hiinforliga utgifter. sit~om vad skattskyldig utgett som gi'1va eller som periodiskt understöd eller
därmed jiimförlig periodisk utbetalning till person i sitt hush[ill:
kostnader i samband med plockning av vilt viixande biir och svampar till
den del kostnaderna inte övcrstiger de intiiktcr som iir ..,kattcfria enligt 19
viirdct av arbete, som i den skattskyldige~ förviirvsverksamhet utförts
av den skattskyldige sjiilv eller andre maken eller av den skattskyldiges
barn som ej fyllt 16 itr:
ränta pi'i den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans fiirviirvsverksamhct:
svenska allmiinna skatter:
kapitalavbt.:talning pii skuld:
avgift enligt 8 kap. studiestlidslagen ( 1973: 3491:
avgift enligt lagen ( 1972: 435 I om övcrlastavgift:
avgift enligt lagen ( 1970: ooo) 0111 piifiiljder och ingripanden vid olovligt
byggande m. m.:
avgift enligt 99 a * utliinningslagcn I 1980: 3761:
avgift enligt 26*arbetstidslagenI1982: 67.11:
straffavgift enligt 8 kap. 7 *tredje stycket riittegirngsbalken:
belopp, för vilket arbetsgivare iir betalningsskyldig enligt 75 * uppbörtblagcn ( 1953: 272) ellcr för vilket betalningsskyldighct föreligger p{t grund av
underl[itenhet att göra avdrag enligt lagen ( 19!C: 1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet betriiffamle vissa uppdragsersiittningar:
avgift enligt lagen (I 'J76: 206) om felparkeringsavgift:
överförbrukningsavgift enligt ra1Nrneringslagcn I 1978: 268);

*

*:

r1;/t1·11fi'ir11re11i11g.1·111·.r.:ifi e111igt /11r.:1·11 i' 1980:./2./J 0111 1itgiirda 11101
rn I te11/i"irorn1i ng )i-i/11 .fi1rtrg:
riinta pi1 liinat kapital till den del riintan t:ieks av s<idant statligt bidrag
som avses i punkt 7 av anvisningarna till 24 ~:
kapitalförlust m. m. i vidare miin iin som frir ske cnligt 36 *·
I Se vidare anvisningarna.)

Prop. 1983/84: 68

3
Fiireslagen lydelse

N111·arnnde lydelse

Anvisningar
till 33 *
3. 2 Har skattskyldig i sin tjänst verkställt resor utom den vanliga verksamhetsorten, äger han rätt att åtnjuta avdrag icke blott för kostnaden för
själva resan utan jämväl för den ökning i levnadskostnaden, som den
skattskyldige kan hava fått vidkännas på den grund, att han vistats utom
sin vanliga verksamhetsort. såsom för hotellrum. iikad kostnad för föda
o. s. v. Därest i tjänst, som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna
till 32 ~.anvisats särskild ersättning för kostnaderna. får avdrag dock icke
äga rum. Hava jämlikt 25 *första stycket 3) taxeringslagen traktamentsersättningar och andra ersättningar icke upptagits såsom intäkt, må ej heller
de emot ersättningarna svarande kostnaderna avdragas.
I första stycket avsedd ökning i
levnadskostnaden skall. där den
skattskyldige icke visar större ökning. anses hava uppgått till ett belopp motsvarande den ersättning
som av arbetsgivaren utgivits för
kostnadens
täckande
(traktamente). dock högst till belopp som i
enlighet med vad nedan i detta stycke sägs motsvarar största normala
ökning i levnadskostnaden. Riksskatteverket fastställer för vaije kalenderår ett belopp (norm a lh el o p pi motsvarande största normala ökning i levnadskostnaden för
ett dygn. Har resan varit förenad
med övernattning skall den anses
hava varat det antal dygn som motsvarar antalet övernattningar. Har
resan iigt rum utan samband med
övernattning skall s;'lsom största
normala ökning i levnadskostnaden
räknas: fyra tiondels normalbelopp.
niir förriittningen varat mer iin tio
timmar i följd. samt två tiondels
normalhelopp, niir förrättningen eljest varat mer iin fyra timmar i
följd. Omfattar vistelse på en och
samma ort längre tid än 15 dygn i
följd, skall fdm och med det sextonde dygnet säsom största normala ökning i levnadskostnaden
räknas sex tiondelar av normalheloppet. Vill skattskyldig visa att
kostnadsökningen i en och samma
tjiinst varit större än avdrag som
2
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I första stycket avsedd ökning i
levnadskostnaden skall. där den
skattskyldige icke visar större ökning. anses hava uppgått till ett belopp motsvarande den ersättning
som av arbetsgivaren utgivits för
kostnadens
täckande
(traktamente), dock högst till belopp som i
enlighet med vad nedan i detta stycke sägs motsvarar största normala
ökning i levnadskostnaden. Riksskatteverket fastställer för varje kalenderår ett belopp (norm a lb el opp) motsvarande största normala ökning i levnadskostnaden för
ett dygn. Har resan varit förenad
med övernattning skall den anses
hava varat det antal dygn som motsvarar antalet övernattningar. Har
resan iigt rum utan samband med
övernattning skall såsom största
normala ökning i levnadskostnaden
riiknas: fyra tiondels normalbelopp.
niir förrättningen varat mer än tio
timmar i följd. samt tvil tiondels
normalbelopp, niir förrättningen eljest varat mer än fyra timmar i
följd. Omfattar vistelse på en och
samma ort längre tid än 15 dygn i
följd. skall fr;"m och med det sextonde dygnet såsom största normala ökning i levnadskostnaden
riiknas sex tiondelar av normalbeloppet. \'id 1984 och 1985 är.1 taxeringw· skall .får skattskyldig .10111
1111der t111.1·tiil/11i11g l'id ji"iretag inom
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beräknats i enlighet med vad nu
sagts. skall utredningen avse hans
samtliga förrättningar i niimnda
tjänst under beskattnings[iret: dock
~tt i fråga om avdrag för ökning i
levnadskostnadt:n fdrn och med d.:t
sextondt: dygnt:t i följd p[1 en och
samma ort eller under flirriittning ii
utrikes ort levnadskostnadsökningcn må bc:riiknas för vai:ie fiirriittning för sig.

hygg1111d.1- och 1111higg11i11g.1hm11sclu·11 .1;m/iip1111dl' '11(/i sin 11rhl't.1p/11ts .fi"irlagd till l'll och .11111111w ort
utw(fi°ir dl'n r1111/ig11 1·c·r/.:.sa111hl't.wrtl'11 1111dl'f hingre tid ii11 t1·il iir_t;°ir tid
diire/il'f .1il.10111 stiir.1111 normala ii/.:.ning i '1·1·1wd.1/.:.ost1111</e11 anses 1·tt
hdorip 111ot.1T11n1llll1' dl'n dl'I 11\"
11or111alhl'lop11et so111 111'.H'I" /.:.ost 1·id
f("irrii1111i11g so111 piig1i11 liingre tid
iin 15 1frg11 ii/.:.at mnl ji1/.:.ti.1/.:. /.:.os11111d .fi"ir logi /){l arhet.wrten. Vill
skallskyldig visa att kostnadsökningen i en och samma tjiinst varit
större iin avdrag som beriiknats i
enlighet med vad nu sagts. skall utredningen avse hans samtliga förriittningar i niimnda ljiinst under beskattningsiiret; dock all i fr<'tga om
avdrag för ökning i levnadskostnaden fdn och mt:d det sextonde dygnet i följd pi[ en och samma ort eller
under forriittning ii utrikes ort levnadskostnadsökningen m[1 beriiknas för va1je förriillning for sig.

Avdrag för ökade levnadskostnatkr iir diiremol icke medgivet enbart p~i
dt:n grund, att den skattskyldige har sitt arbete p(1 annan ort iin den, diir
lwn har sin bostad. Har den skattskyldige bosatt sig p;i annan orl iin den.
diir han har tjänst dkr ansciillning, eller antagit arbete. som skall utföras pii
annan ort än den. diir han ~ir bosatt, iir avdrag i n.:gd icke medgivet.
;\ vdrag mt:dgives dock för det fall. att ansWllningen avser endast en
kortare tid eller skall bedrivas ii flera olika plaher eller det av annan
anledning icke skiiligen kan ifdgasiittas. att den skattskyldige skall avflytta
till dt:n ort. diir arbetet skall utföras.
Oavsett vad i niistföregiiende stycke siigs iiga skattskyldig, Sl)m pii
grund av sitt arbete bosatt sig pil annan ort iin den diir hans familj iir bnsatt.
diirest det med avseende p{i makes fiirviirvsverksamhet. svårighet att
anskaffa familjebostad dler annan diirmt:d jiimförlig omstiindighet icke
skäligen kan ifrf1gasiittas. att familjen skall avllytta till den ~kattskyldiges
bostadsort. iHnjuta avdrag för den ökning i levnadskostnaden som fliranlcdt:s av den skilda hosiitmingt:n. Om b{1da makarna iiro beriittigade till
sådant avdrag, ~kall, diir makarna ej överenskommit om annan fördelning.
det sammanlagda avdraget tillkomma dem med hiilrten var. Vad hiir sagts
skall. s{1vitt avser makar. icke iiga tilliimpninl! i fall som i .~2 2 mom. ~iigs.
4. 1 Även l'i.ir det fall. att skattskyldig enligt punkt 3 hiir ovan ickt: iir
bc:riittigad till avdrag för ökade levnadskostnader. iiger han dock riitt
avdraga skiilig kostnad fiir rt:sor till och fr;\n arbetsplatsen. diir denna varit

*
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belägen p{t sftdant avst{1nd frtin hans bostad. att han behiivt anlita och iiven
anlitat särskilt fortskaffningsmedel.
Om avst{1mkt mellan den skattskyldigcs bostad och arbetsplats
uppgår till minst fem kilometer och
det klart framg{1r att anviindandet
av egen bil för resa till LlCh fri\n
arbetsplatsen regelmiissiµt medtlir
en tidsvinst pi\ minst tv;\ timmar i
jiimförclse med allmänt knmmunikationsmcdcl medges avdrag for
kostnader fiir resa med egen bil.
Avdraget skall bestiimmas enligt
schablon pft grundval av ge1wmsnittliga kostnader för mindre bil
och med hiinsyn till hiidl' de kostnader. som iir direkt beroende av körd
viigsträcka ( milbundna kostnaden.

och 1'il'riga kostn11d<'r.fi'ir hill'n (tlrshundna ko.lfnaderJ. De ilrsh11ndna
ko.1·tnadcrn11 skall fiirdclas mellan
kiiming, som m·sa resor till och
från arbetsplatsen. och 11111111n kiirning pd grund1·al 111· en haiik11ing
m· ge110111.\'/1i((lig11 1/rliga kiirstriickorfi'ir de htlda slagen m· kiirning. Den andel a1· de iirsh11111/na
kostnadcma .1·0111 he/iipcr pä resor
till och .fi'iln arhctspl11t.l'l'n sk11ll .fi'ir
mil riik11at mot.1·1·am det helopp.
som hehii1-.1· .fi'ir att dl'l1 .1k11((s/.;yldigc skall erhålla /111/1 111·dr11g ji'ir
11iim11da 1111del 111· ko.1·tn11dt'r1111, niir
den samm1111lagd11 ärliga kiirstriickan fiir resor till och _fi-r'i11 arhetsplat.l'l'll mor.1·1·ar11r den sclwhlonmiis.1igt heriiknlllfr ge110111s11ittliga kiirstriick1111 .fi'ir silda1111 rl'sor. Fiir kiirstriicka diimtii1·cr skall
m·dragl'f 111·s1' e11d11st de 111ilh1111d11a
ko.1t1111dem11.
Regeringen
dler
myndighet som regeringen bestiimmcr fastställer för va1:ic taxeringstir
föreskrifter för beräkningen av avdrag i dessa fall.
För skattskyldig som l'l'.~·1·/111iis
sigt 11m·ii11dcr hil i !iii11stc11 cl!l'r
.10111 på grund av ftldcr. sjukdom eller handikapp är nödsakad att använda bil tillämpas inte bestiimmclserna i andra stycket. Detsamma

()rn avstiindet mellan den skallskyldiges bostad och arbetsplats
uppg{tr till minst fem kilometer och
det klart frarngfir att anviindandet
av egen bil för resa till och friin
arbetsplatsen regelmiissigt medför
en tidwinst p;\ minst tvft timmar i
jiimrlirelse med allmiint kornmunikationsmedel medges avdrag !lir
kostnader fiir resa med egen bil.

S1/d1111t 111·dmg 111<'dgl'.1· ock.1<1 om
<1<'11 .1k11((skyldig<' 11m·ii11dcr hill'11 i
!iii11stc11 1111da minst 6(1 dagar .fi'ir
ilr riif..-11111 .fi'ir dl' d11g11r so111 hill'l1
11111·ii11d.1· i !iii11stc11. 0111 hilcn 11111·ii11d.1· i (iii11ste11 under minst 160
dag11r.fi'ir är riik1111t medgn ardrag
under 111/11 de d11g11r som hilen 11n1·iimls .fi'ir l'<'.l'Or 111cll1111 hostad och
11rhctspla1s. Am·iindni11g i !iii11stc11
h1'11kt<1s dock end11st 0111 den 11ppgtir till minst 300 mil ji'ir tlr riik1111t.
Avdraget skall bestämmas enligt
schablon på grundval av genomsnittliga kostnader för mindre bil
och med hiinsyn till de kostnader.
som iir direkt beroende av körd
viigstriicka (milbundna kostnader).
Regeringen eller myndighet som regeringen bcstiimmer fäststiiller för
vai:ic taxeringsår föreskrifter för
bcriikningen av avdrag i dessa fäll.

För skattskyldig som på grund av
iildcr. sjukdom eller handikapp iir
nödsakad att anviinda bil tilliimpas
bestiimmclserna i andra
inte
stycket. Detsamma giiller skattskyldig som iir tvungen att anviinda
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gäller skattskyldig som är tvungen
att använda större bil på grund av
skrymmande last.

större bil på grund av skrymmande
last.

Avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen medges hara
för den del av kostnaderna som överstiger I 000 kronor under beskattningsåret.
5. 4 Vid 1979-1983 är.1· taxeringar
(!iillcrfc'i/jande.
Avdrag medgives skattskyldig
för kostnader för skyddsutrustning
och skyddskläder som har varit
nödvändiga för arbetets fullgörande. Med skyddsutrustning avses
bland annat hjälm. skyddsglasögon.
hörselskydd och skodon med stålhätta. Med skyddskläder avses sädana kläder. som har siirskilda
skyddsegenskaper mot friitandc
ämnen. mekaniska skador eller mot
väta. värme eller kyla som i huvudsak har andra orsaker iin klimatförhållandena.
Skattskyldig so111 pc/ grund ar sitt
orlJcte har haft iC"ke oriise11tliga
kostnader 11t1)1·cr det normala .fi"ir
andra arhetskliider iin sådana som
a1·ses i andra stycket iir i anledning
/liirm· heriittigad till m·drag med
300 kronor .fi"ir år riiknat. A l'(/rag
mcdgii·cs endast 0111 de ökade kostmulema ht'ror ptl att arhctskliiderna pä grund a1· arhetets hesk(!f~
fenhet utsättes fiir starkt slitage,
krt!fiig ncds11111ts11ing eller a1111ars
.fi'irhmkas osedranligt .rnahht.
Riks.1kattnerket faststiilla årligen .fi"irteckning ii1·t'r yrkC.\Rntppa
.1·0111 kan anses ha kostnader enligt
tret(ic stycket.

5. Avdrag medgives skattskyldig
för kostnader för skyddsutrustning
och skyddskHider som har varit
nödvändiga för arbetets fullgörande. Med skyddsutrustning avses
bland annat hjiilm. skyddsglasögon,
hörselskydd och skodon med stfilhätta. Med skyddskläder avses s<'tdana kläder, som har särskilda
skyddsegcnskaper mot frätande
ämnen. mekaniska skador eller mot
väta. värme eller kyla ~om i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållandena.

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas såvitt gäller 20 ~
och bestämmelsen om beräkning av kostnader för resa med egen bil i punkt
4 andra stycket av anvisningarna till 33 ~ första gången vid 1985 års taxering och i övrigt första gången vid 1984 års taxering. De nya bcstiimmclserna i sistnämnda lagrum om beräkning av kostnader för resa med egen bil
tillämpas dock inte i den mån det förhållandet alt årshundna kostnader inte
längre beaktas leder till att milkostnadcr beräknas med lägre helopp än vid
1984 års taxering. I fråga om resor som har företagits före ikraftträdandet
tillämpas inte den nya hcstämmelscn i punkt 4 andra stycket tjiirde meningen om bilen har använts i tjänsten minst 160 dagar för år räknat.
4

Senaste lydelse \9t\I: 999.

Prop. 1983/84: 68

FINANSDEPARTEMENTET

7

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammantriide
1983-11-04

NärYarandc: statsministern Palme. ordförande. och statsri"idcn Feldt. Leijon. Peterson. Rodström. Holmbcrg
Ftircdra~ande:

statsrt1det Feldt

Proposition om vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, m. m.

Inledning
Möjlighet för skattskyldig att erh{dla avdrag för ökade levnadskostnader
enligt den schablonregel som fiir tilliimpas vid tjiinsteresa bortfaller i regel
efter t vf1 iirs arbete p{i samma ort utanför den vanliga vcrksamhctsorten.
Frlm organisationer. som företriidcr anstiillda inom byggnads- och anläggningsbranschen. har inkommit framställningar om att denna tidsmiissiga
begränsning för tillilmpning av schablonregeln slopas för deras del. Jag
avser att i det följande behandla denna fråga.
Med anledning av de tilliimpningssv~1righeter som uppkommit beträffande bestämmelsen om avdrag för kostnader för bil vid resor mellan bostad
och arbetsplats niir bilen anviinds i l_jiinstcn iimnar jag ta upp iiven denna
fr{1ga. Jag behandlar i det sammanhanget iiven frågan om grunderna för
heriikning av de avdragsgilla hilkostnaderna vid resor mellan hostad och
arbetsplats.
Jag föreslf1r vidare ett förtydligande av bestämmelserna om avdrag för
skyddsutrustning och skyddskliider.
Slutligen tar jag upp fr{1gan om hur den nya ekonomiska sanktion.
benämnd v<;ttenföroreningsavgift. som infördes år 1983. hör behandlas i
skattehänseende.

2 Avdrag för ökade levnadskostnader för anställda inom byggnadsoch anläggningsbranschen
En allmän förutsättning för rätt till avdrag för ökning av levnadskostnaderna är. att den skattskyldige skall ha företagit resa i tjänsten utom den
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vanliga verksamhetsorten. Bestämmelsen finns i punkt 3 första stycket av
anvisningarna till 33 kommunalskattelagen I 1982: 370). KL. Med vanlig
vcrksamhetsort avses i princip den anställdes tjänsteställe.
Vissa arbetstagare saknar dock tjänsteställe. Detta gäller bl. a. anställda
inom byggnads- och anläggningsbranschen. För dem anses bostadsorten
normalt utgöra den vanliga verksamhetsortcn. De får alltså rätt till avdrag
vid tjänsteresor som företas utanför bostadsorten. Avdraget får beriiknas

*

*

enligt en schablonregel <punkt 3 andra stycket av anvisningarna till 33
KLJ. som innebär att avdrag kan medges med belopp motsvarande uppburet traktamente. dock högst det normalbelopp som riksskatteverkct
(RSVJ fastställer varje år. I den praktiska tillämpningen av denna avdragsrcgcl har en tidsmässig begränsning av regeln kommit att gälla. I anvisningar som utfärdats av RSV sägs sålunda. att avdrag såsom för tjänsteresa i
regel inte bör medges om den anställde fortlöpande haft sin arbetsplats på
en och samma ort under längre tid än två år. den s. k. tvåårsregeln.
Arbetsplatsen anses då ha blivit den anställdes vanliga verksamhetsort.
För tid efter tvåårsperiodens utgång bedöms rätten till avdrag för merutgifter enligt andra regler. Dessa innebär undantag från principen att avdrag
inte medges för levnadskostnader på den vanliga verksamhetsorten eller
för att skattskyldig tagit anställning utanför sin bostadsort. Undantagen
giiller för relativt kortvariga anställningar utanför bostadsorten och fall av
s. k. dubbel bosättning för makar (punkt 3 tredje och fjärde styckena av
anvisningarna till 33 KL). Vid beräkning av avdraget utgår man i princip
från de verkliga merkostnaderna. Såvitt gäller andra kostnader än för
bostad förekommer dock i den praktiska tillämpningen en viss schablonisering.
Organisationer. som representerar anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen. har gjort framställningar om att schablonregeln vid tjänsteresa skall få tillämpas även efter tvåårsperiodens utgång för anställda
inom de nämnda branscherna. Som skäl härför har åberopats att kostnadssituationen för de byggnads- och anläggningsanstiillda inte förändras tvärt
efter en viss tidpunkt utan fastmer är tämligen konstant under hela den tid
som anläggningsarbetet pågår. Vidare har man pekat på bl. a. de problem
med bevisning som uppkommer för de skattskyldiga vid övergången från
en schabloniserad metod för beskattning till ett system som innebär att
varje avdragspost måste särredovisas och verifieras. Som typiska anläggningsarbetsplatser har nämnts bl. a. kraftverksbyggen. Arbetet med att
uppföra sådana anläggningar har sagts i allmänhet pågå mellan I vå och fem
år. Det har uppgetts att det inte finns någon reell möjlighet till fast bosättning på arbetsorten för vare sig den skattskyldige eller hans familj. Som
exempel på kostnader som uppkommer på arbetsortcn har nämnts avgift
för uppställningsplats för husvagn, samt hyra eller avskrivningskostnad för
denna. kostfördyring och diverse småutgifter.
Traktamentsbcskattningssakkunniga (8 1978: 02) - numera förmånsbe-
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har i sitt betänkande (SOU 1983: 31 Skatteregler

om traktamenten m. rrt. lämnat förslag i frf\ga om avdrag för iikade levnadskostnader som innebär skäqming av tilliimpningen av bestiimmeberna om
schablonavdrag. Berednin.gen i regeringskansliet av traktamentsbeskattningssakkunnigas förslag i"ir ännu inte slmford.
Enligt min mening talar mycket för att reglerna om avdrag for ökade
levnadskostnader fl-ir framtiden bör bygga rå en mer restriktiv bedömning.
I avvaktan på ett närmare ställningstagande finner jag det med hiinsyn till
de speciella förhållanden som gäller för den ovan beskrivna kategorien av
anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen p<-ikallat att i niigon
mf\n mildra de effekter som en strikt tilhimpning av giillande regler skulle
innebära för deras del. De bör diirför iiven efter tdilr.speriodens utgilng
under ett övergängsskede medges avdrag med dels belopp motsvarande
faktiska utgifter för logi på arbetsorten. dels ock visst belopp för övriga
kostnader. Sistniimnda belopp bör motsvara vad som enligt föreskrifter
från RSV medges för ökade utgifter för kost vid förrättning som pågått
längre tid än 15 dygn (s. k. lfmgtidsfördittning). Bestämmelserna bör tas in i
punkt 3 andra stycket av anvisningarna till 33 ~ KL. De bör träda i kraft
den I januari 1984. Tillämpningen av dem bör begränsas till att gälla endast
i fråga om 1984 och 1985 års taxeringar.

3 Avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats
3.1 AYdrag på grund 3\' anYändning aY bil i tjänsten
I skattelagstiftningen finns sedan länge en allmiin bestämmelse om att
skattskyldig kan medges avdrag för skäliga kostnader för resor mellan
bostad och arbetsplats (punkt 4 av anvisningarna till 33 ;i Kl .. J. Avdrag
medges dock efter en lagändring år 1981 <prop. 1980/81: 118 bil. 2. SklJ 44.
rskr 285. SFS 1981:341) bara för den del av kostnaderna som överstiger
I 000 kr. under beskattningsåret. Denna begränsning giiller för alla skattskyldiga.
Det finns även andra inskränkningar i avdragsrätten. Detta gäller bl. a.
niir avdraget avser kostnader för resor med egen bil. För att avdrag skall
medges för sådana kostnader krävs att det skall vara ett visst minsta
avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen och att man skall göra en viss
tidsvinst vid resor med bil jämfört med om resorna företas med allmänna
kommunikationsmedel. Dessa inskränkningar gäller dock inte för I. ex.
skattskyldiga som på grund av illder. sjukdom eller handikapp är nödsakade att använda bil för sina resor. De gäller heller inte för skattskyldig
som rcgclmiissigt använder bil i tjiinsten. Avdrag medges således i dessa
fall oavsett avstånd och tidsvinst.
Det har under lång tid ankommit på RSV att utfärda föreskrifter och
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anvisningar angiiende avdragsheriikningen. Niir hestammclserna ändrades
år 198 I -;!;.revs de krav som giiller fi.ir att avdrag för hiln:sor skall medges in
i lagtexten i större uhtriickning iin som tidigare varit fallet. Detta gällde
förutom kraven pä tidsvinst och avständ for att avdrag för hilkostnader
skall komma i frt1ga iiven det ovan nämnda fallet all hilen regelmiissigt
används i tjiinsten. Bestiimmclsen om avdragsräll i den sistnämnda situationen togs in i tredje stycket av punkt 4 av anvisningarna till 33

* KL.

Till:impningen av den blev aktuell första gången vid 19l:U firs taxering.
Trots all hegreppet regelmiissigt funnih i riillstilliimpningen redan innan
det skrevs in i lagen har osäkerhet uppkommit om hur begreppet skall
tolkas. Enligt en rekommendation fr<:tn en arbetsgrupp med företrädare för
RSY och liinsstyrelserna till de olika liinens skattechefer inför 1983 i\rs
taxering skulle med regclmiissig anviindning i tjiinsten förstf1s att hilen
anviinds minst 160 dagar i tjiinsten av [irets genomsnillligen no-230
arhetsdagar. Denna n:kommendation har ifriigasalls. Den har inte heller
tilliimpah fullt ut vid taxeringen utan bedömningen har skiftat i olika delar
av landet. I sammanhanget har bl. a. {1heropats ett avgörande av regeringsriillen (regeringsriittens ärshok RA 1980 I: 72) enligt vilket 79 dagars anviindning av bil i tjiinsten under totalt 219 arbetsdagar per ilr inte ansetts
vara regelmiissig.
Med hiinsyn till den olikartade tilliimpningen av lagstiftningen finner jag
det pilkallat med ett förtydligande av bestiimmelsen. Enligt min mening hör
uella liimpligen ske genom att det i lagtexten preciseras hur m{mga dagar
som en bil hör anviindas i tjiinsten för all man pf1 den grunden skall kunna
godkiinna avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats. Med en siidan utformning av hesWmmelsen kan begreppet regelmiissigt utg;l. Jag föreslår s{tledes. att skattskyldig som anviinder bil i tjänsten
under minst 60 dagar per år och diirvid kör minst 300 mil i tjiinsten skall ffi
avdrag för kostnader för resor med hil mellan bostad och arbetsplats under
de dagar som bilen anviinds i tjänsten. Anviinds bilen i stor omfallning.
under minst 160 dagar per år. hör av fi.irenklingsskäl avdrag medges under
alla de dagar som bilen anviinds för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Även i cktta fall bör uock en förutsiillning för avdrag vara att körstriic.:kan uppgår till 300 mil. En sådan reglering får enligt min mening i de
flesta fall anses inneh~ira en sfidan uppmjukning av nuvarande regler alt
bestämmelsen kan tilliimpas första gi'mgen redan i fråga om 1983 ärs
inkomster ( 1984 f1rs taxering). Den nya _,00-milsgränscn hör dock inte
tillämpas förrän vid 1985 års taxering niir hil används minst 160 dagar i
tjiinsten.
Det hör tilliiggas. att man vid heriikning av det antal dagar som skattskyldig använt bil i tjiinsten skall ta hänsyn till om det varit praktiskt möjligt att
använda hilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda alt man godtar även färre antal dagar än de ovan
angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom. militär-
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tjiinstgöring. utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela
året eller att anställning varat endast del av firet.

3.2 Bila,·dragcts storlek
Jag vill även ta upp en fråga som gäller beriikningen av de avdragsgilla
kostnaderna vid resor med bil mellan bostad och arbetsplats. Enligt nu
giillande bestämmelser (punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33

~

KLJ ta.s hiinsyn till b[1de kostnader som iir direkt beroende av körd viigstriicka - milbundna eller rörliga kostnader - och övriga kostnader {1rshundna eller fasta kostnader. Avdrag för fasta kostnader hiinfiirs diirvid
till en begränsad kiirstriiåa. Fasta kostnader iir bl. a. kostnader för inkiip
av bil. for skatt och for.siikring samt för garage. Bland de rörliga kostnaderna [1terfinns bl. a. kostnader för bensin och för reparation och underhilll.
RSV utfärdar föreskrifter för den niirmare beräkningen av avdraget.
Enligt dessa medges avdrag för såviil fasta som rörliga kostnader för varje
körd mil t. o. m. I 000 mil och för körsträckor diirutöver endast för rörliga
kostnader. Enligt RSV:s beräkningar inför 1984 års taxering uppskallas de
fasta kostnaderna per mil till 4:05 kr. och de rörliga kostnaderna till 6: 18
kr. Avdraget har diirför fastställts till
milen och

6:~0

10:~0

kr. per mil fiir de första I 000

kr. per mil för resor diirutöva.

Friigan om en begriinsning av bilavdragets storlek har diskuterats i fkra
olika sammanhang under de senaste åren sfiviil i utredningssammanhang
som vid skilda tillfällen i riksdagen. Diskussionen har friirmt rört den del
av avdraget som utgörs av fasta kostnader. Det har ifrågasatts om inte
dessa kostnader niistan uteslutande borde anses utgöra privata levnadskostnader. Det har nämligen h<tllits för troligt att de nesta skattskyldiga
med avdrag för kostnader för bil resor mellan bostad och arbetsplats skulle
innehaft bil iiven om de inte anviint den för resor till och frftn arbetsplatsen.
Oeksä jag iir av den uppfattningen all enskilda personer normalt torde
anskaffa hil fiir i huvudsak privat bruk. Det iir vid sådant förhållande föga
rimligt att utgifter för bilens fasta kostnader skall beaktas genom avdrag
vid inkomsttaxeringen. Jag finner det diirför befogat att man vid bcriikning
av avdraget för hilresor beaktar endast rörliga kostnader. En s<'tdan föriindring med omedelbar verkan skulle dock fä alltför kraftig effekt. Bcgriinsningen bör dtirför ske successivt. Under en övergi\ngsperiod bör sttledes
avdrag i viss m?tn även medges för fasta kostnader. Detta kan lämpligen
ske genom att avdraget per mil för körsträckor t. o. m. I 000 mil låses vid
högst den nivå som giiller hiirför vid 1984 ärs taxering 110:20 kr./mill så
länge inte de av RSV beräknade rörliga kostnaderna per mil överstiger
detta belopp.
Bestämmelser om de nya heriikningsgrunderna bör tas in i punkt 4 andra
stycket av anvisningarna till 33 ~ KL och i övergfmgsbcstämmelscr till det
stadgandet. De bör tillämpas första gången i fråga om 1985 års ta.xering.
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Det hör avslutningwis framh;\llas. all de niimnda hestiimmelserna uttryåligen tar sikte endast p[1 skattskyldiga vilka som grund for avdrag
iiherupar att de hor p;\ visst avstfrnd fri111 arbetsplatsen och att de gör viss
tidsvinst vid hilresorjiimfört med resor med allmiinna kommunikationsmcdel. Enligt RSV:s anvisningar hör dnck samma principer l'iir bcriikning av
avdraget giilla för skattskyldig ~om i-iberopar anviinuning i tjiinsten som
grund fiir avdrag. En viss omredigering av besliimmelsen biir ske sä att
detta klart framgf1r iiven av lagtexten. För skattskyldig som anviinder bilen
fiir resor mellan bostad och arbetsplats p<°1 grund av filder. sjukdom eller
handikapp giiller liksom hittills alt avdrag far medges med den del av de
fakt isk<t. totala bil kostnaderna under f1rel. som belöper p<t körningar till
och fri-111 arbetsplatsen.

4

Avdrag för kostnader för vissa arbetskläder

Utan uttrycklig lagreglering har sedan Hinge skyddsutrustning och
skyddskliider som en anstiilld behöver fiir sitt arbete i viss utstriickning
likstiillts med arbetsredskap och ff1tt dras av vill inkomsttaxeringen. Riitten
till avdrag reglerades i lag f1r 1975 tprop. 1975:86. SkU 28. rskr 19:1. SFS

*

1975: 332). Bestiimmelsen togs in i en ny punkt 5 av anvisningarna till 33
KL Som exempel på vad som utgiir skyddsutrustning nämns hjälm.

skyddsglasögon. hörselskydd och skor med stålhiitta. Meu skyddskliider
menas sådana kläder. som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande
iimnen. mekaniska skador eller mot viita. viirme eller kyla som i huvudsak
har andra orsaker än klimatförht1llandena. Kostnader för skyddsutrustning
och skyddskliider är fullt ut avdragsgilla.
Samtidigt infördes ett tidsbegriinsat schablonavdrag for andra arbetskläder. Niir det infördes var avsikten att det endast skulle gWla vid 1976-1978
;lrs taxeringar. Sedermera har det förlängts vid tvii tillfällen (prop. 1978/
79: 50 bil. 2. SkU 19. rskr 107. SFS 1978: 913 samt prop. 1981/82: 30 bil. 4.
SkU 8. rskr 14. SFS 1981: 999). Den senaste förliingningen gäller t. o. m.
1983 <lrs taxering.
Som skäl för tidsbegränsningen anfördes att kostnader för den nämnda
typen av arbetskliider inte i första hand borde beaktas genom regler om
avdragsriitt vid inkomsttaxeringen utan att frfagan om kompensation för
-.åd<ma kostnader i stiillet borde lösas avtalsviigcn.
Därefter har som en förenklingsätgärd genom lagstiftning år 1982 (prop.
1981/82: 197. SkU 60. rskr 391. SFS 1982:421) införts en bestämmelse i

*

33 2 mom. KL om schablonavdrag från intäkt av tjänst på I 000 kr.
Denna bestämmelse gäller fr. o. m. 1984 iirs taxering. Avdraget omfattar
alla kostnader som iir avdragsgilla i förviirvski.illan tjänst utom kostnader
för resor till och från arbetet samt resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresa eller dubbel bosättning. Det hittillsvarande schablonavdraget för arbetskläder har således uppgått i det nya avdraget. Jag finner
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med hänsyn härtill och vad ovan anf'örts inte niigon anledning att ytterligare förliinga giltigheten av .detta avdrag. Detta ligger ocks:1 i linje med
önskemålet att förenkla beskattningen av löntagar.:: för att unJcrWta d.::n
begränsning av dcklarationsskyldigheten som skattefiirenklingskornrnittcns <B 1982: 03) arbete syftar till. Ett visst samhand finns oeks<°1 till arhetet
inom

förmånsbeskattningskommill~n

( B 1978: 02).

I fråga om skyddsutrustning och skyJdskläder var avsikten inte att
avdragsriitten. som förcltig redan tidigare. iitminstone i viss utstriickning.
skulle tidsbegränsas. Lagbestiimmelsen fick emellertid en sådan utformning att den inte ger klart uttryck för detta. Fiir att undanröja denna
oklarhet bör lagrummet ändras sii att det klart framgiir att avdragsriitt även
i framtiden föreligger för kostnad för skyddsutrustning och skyddskliider.
Avdragsrättcn får betydelse endast i de fall då arbetsgivaren inte - såsom
normalt är fallet - tillhandah{tller sädan utrustning.
Vad jag nu anfört föranleder ändring av punkt 5 av anvisningarna till 33

*

KL. De nya reglerna bör tilliimpas fr. o. m. 1984 ärs taxering.

5 Övrigt
Genom lagstiftning ar 1983 införd.::s med verkan frän den I januari 1984
en ny ekonomisk sanktion mot olagliga utsliipp av olja fnln fartyg I prop.
1982/83: 87. JoU 29. rskr 255. SFS 1983: 463). A vgiftcn beniirnmks vattenföroreningsavgift. Bestämmelser om den togs in i lagen ( 1980: 424) om
åtgärder mot vattenförorening frän fartyg. Avgiftens behandling i skattehiinseende berördes i prop. 1982/83: 87. Därvid uttalades att avgiften inte
borde vara avdragsgill vid inkomsttaxeringen. Som skiil hiirför angavs. att
avgiften skall utgå då det föreligger ekonomiska motiv för det olaga utsliippet men iiven i sädana fall dil vinning inte har uppst[ltt. t. ex. vid överfyllning av tank<1r i hamn. Vidare hiinvisacks till att avgiften i det siirskilda
fallet i princip inte skall motsvara en eventuell ekonomisk fördel av en
övertriidclse av lagen. Lagreglering kom dock inte till sti\nd i det sammanhanget. Ett tilliigg hör nu i enlighet med det anförda göras i 20

*KL om att

vattenföroreningsavgift utgör en icke avdragsgill omkostnad vid beriikning
av inkomst från siirskild förviirvskiilla. Den nya hestiimmelsen bör triida i
kraft den I januari 1984 och tilliimpas första giingen vid 1985 års taxering.

6

Upprättat lagförslag
I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet uppriittats

förslag till lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928: 370).
Det iir angdiiget att förslaget kan föreliiggas riksdagen utan driijsmäl.
Jag anser därför att lagrädets yllrande inte bör inhämtas.
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Hemställan
Jag hemstiiller att regeringen fiiresliir riksdagen att antaga förslaget.

8

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar
all genom prorosition fi.ireslfi riksdagen att antaga det förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983

