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Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Prop. 1983/84: 69 

I propositionen föreslås att uppräkningen av basenheten som ligger till 

grund för skatteskalan'begränsas till ca 4%· för år 1984 och ca 3% för är 

1985. Basenheten för de båda åren blir då 7 600 kr. resp. 7 800 kr. Vidare 

föreslås en höjning av skattesatsen i inkomstskikten mellan 18 och 21 

basenheter <vilket år 1984 motsvarar 136800-159600 kr.). 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982:418) om ändring i lagen (1977: 10711 
om basenhet enligt IO * l mom. lagen (1947: 576) om statlig inkomst
skatt 

Hiirigenom föreskrivs att ikrafttriidande- och överg:ingsbestiimmelserna 
till lagen (1982: 418) om iindring i lagen ( 1977: 1071) om basenhet enligt 10 * 
I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskall skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111·ara11dc lvdc/se 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 
1982 och tilliimpas första gtmgen 
vid 1984 iirs taxering. Basenheten 
skall vara 7 300 kronor för taxe
ringsåret 1984. 7700 kronor för 
taxeringsf1ret 1985 och 8 100 kronor 
för taxeringsåret 1986. 

Fiircslagc'll lydelse 

Denna lag 1 träder i kraft den 1 juli 
1982 och tillämpas första giingen 
vid 1984 i'trs taxering. Uasenheten 
skall vara 7 300 kronor för taxe
rings~lret 1984. 7600 kronor för 
taxaingsåret 1985 och 7 800 kronor 
för taxeringsilret 1986. 

Denna lag" triider i kraft den I januari 1984. Skall skattskyldig eller i 
frfaga om makar nf1gon av dem taxeras för heskallnings<ir som har börjat 
före den 11 november 1983 tilWmpas iildre bestiimmclser. Med makar 
avses de som taxeras med tillämpning av 11 * I mom. lagen ( 1947: 576) om 
statlig inkomstskatt. 

I 19!Q: 418. 
" 1983: 000. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1977: I07ll om basenhet 

Hiirigcnom föreskrivs att 2 * lagen !1977: I07 I) om basenhet 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·aramle /ydl'lsc Fiircs/11gc11 lydl'lsc 
2 ~~ 

Basenhet utgör för varje taxc
rings~lr ell belopp som motsvarar 
X 100 J.;ronor multiplicerat med 
ilrets järnt"örclsctal. Basenheten av
rundas nedåt till helt hundratal kro
nor. 

Basenhet utgör för varje taxe
ringsår ett belopp som motsvarar 
7 800 ··kronor multiplicerat med · 
årets jämförelsetal. Basenheten av
rundas nedåt till helt hundratal kro
nor. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången 
vid 1987 itrs taxering. 

1 Senaste lydelse av lagens ruhrik 1982: 418. 
'Senaste lydelse 1982: 418. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982: 417) om ikraftträdande a\' lagen 
(1982: 4161 om ändring i lagen (1947: 5761 om statlig inkomstskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 4 * lagen ( 1982: 417) om ikraftträdande av 
lagen ( 1982: 416) om ~indring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·art111tle lydelse 

H 
Vid 1985 ftrs taxering utgör grundbcloppet i stället för vad som anges i 

10 * I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt: 
n~ir beskattningsbar inkomst inte överstiger 4 ·basenheter enligt lagen 

( 1977: 1071) om basenhet: 
3 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 

I basenhet: 
niir beskattningsbar inkomst överstiger 

4 men inte 7 hasenheter: grundheloppet för 4 hasenheter och 4 q av äterstoden: 
7 .. .. 8 .. .. .. 7 .. .. 6 (~ .. .. 
8 .. .. 'J .. 8 7'X .. 
'} .. .. 10 .. 9 .. 17':'<· .. 

I 0 . • " 12 .. I 0 . . 22 C.'r •• 
12 . . . . 13 . . 12 . . '.!Fi- .. 
13 .... 14 ··13 .. 25q·· 
14 .. .. 15 .. 14 .. '.!6<;( .. 
15 .. . . 16 .. 15 .. 28 C.i .. 
/6 . . .. 20 .. /6 .. 29 <:·~ .. 
20 " " 30 "20 .. .W<;-(· .. 
30 hasenheter " 30 ·· 32 ''( ·· 

FiireslaROI lydelse 

4 * 
Vid 1985 iirs taxering utgör grundbeloppet i stället för vad som anges i 

IO * I mom. lagen ( 1947: 5761 om statlig inkomstskatt: 
när b..:skattningsbar inkomst inte överstiger 4 bas.:nheter enligt lagen 

I 1977: 10711 om basenhet: 
3 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 

I basenhet: 
när beskattningsbar inkomst överstiger 

4 men inte 7 basenheter: gnrndbeloppet för 4 basenheter och 4 ~-( av återstoden; 
7 ·· .. 8 .. ·· .. 7 .. ·· 69< ·· .. 
8 .. .. 9 .. 8 7C.i .. 
'} .. .. 10 .. 9 .. 17'.:; .. 

I 0 . . . . 12 .. I 0 . . 22 % .. 
I'.! .. .. 13 .. I'.! .. 23';- .. 
13 .. . . 14 .. 13 .. 25 <.:( •• 

14 .. .. 15 .. 14 .. 26% .. 
15 .. . . 16 . . 15 . . 28 "'( .. 
/6 .. . ' IX .• /6 '. 29 % .. 
18 . . .. 20 .. 18 .. 33 <:;, .. 
:!O . . .. 21 .. 211 .. 32 ';:.(. .. 
21 · · · · 30 · · 21 · · 3oc·,o;, .. 
30 basenheter ·· 30 ·· 32 r,~ " 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1984. Skall skattskyldig eller i fråga 
om makar någon av dem taxeras för beskattningsår som har börjat före den 
11november1983 tillämpas äldre bestämmelser. Med makar avses de som 
taxeras med tillämpning av 11 * I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
komstskatt. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs att 10 * I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
komstskatt' skall ha nedan angivna lydelse. 

N11raramle lydelse 

10 * 
1110111.

2 För fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser beräknas 
grundbelopp och tilläggsbelopp enligt följande skalor. 

Grundbeloppet utgör: 
när bcskattningshar inkomst inte överstiger 4 basenheter enligt lagen 

( 1977: 1071) om basenhet: 
3 procent av tkn del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 

I basenhet: 
niir beskattningsbar inkomst överstiger 

..I men inte 9 basenheter: grunJbeloppet för 4 basenheter och 4 'i av äterstoJen: 
<J .. •• 10 .. .. .. 9 ·· ·· 1v< ·· .. 

lf.I hasenhct<'r " 10 " 10 <;i • • 

Tilliiggsbeloppet utgör: 

när underlaget för tilliiggshelopp enligt 3 mom. inte överstiger 19 basen

heter: 

5 procent av den del av underlaget som överstiger 16 basenheter: 

niir unJerlagct överstiger 
19 men inte 21 basenheter: tilläggsbeloppet för 19 basenheter och 10<.:; av iiterstnJen 
21 . . . . 23 . . . . . . 21 . . .. 15 q .. . . 
23 · · · · 2<i .. 23 20 <::c · · 
2fi . . .. 4" .. 26 25 {O( •• 

45 basenheter · · 45 30 <1, •• 

Fiircsla1;01 lydelse 

10 * 
I 1110111. För fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser beräknas 

grundbelopp och tilliiggsbelopp enligt följande skalor. 
Grundbeloppet utgör: 
niir beskattningsbar inkomst inte överstiger 4 basenheter enligt lagen 

( 1977: 1071) om basenhet: 
3 procent av den dd av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 

I basenhet: 
niir beskattningsbar inkomst överstiger 

4 men inte 9 basenheter: grunJbeloppet för 4 basenheter och 4 ',(. av åtcrstoJcn: 
9 .. .. 10 .. .. .. 9 ,. .. l.'i ~-i .. .. 

111 .. .. 18 .. /(/ .. 10'.;( .. 
18 .. .. 11 .. 18 .. 1./c;f· .. 
21 ha.1<'11/ieta ·· 11 .. 10~:.;, .. 

1 Sena,,te lydelse av lagens rubrik 1974: 770. 
~Senaste lyJelse 1982: 4\fi. 
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Tilläggsbeloppet utgör: 
niir underlaget for tilliiggsbclopp enligt 3 mom. inte överstiger 19 basen

heter: 
5 procent av den del av underlaget som överstiger 16 basenheter: 
när underlaget överstiger 

19 mi::n inte 2 I hasenhcter: tilliiggsl:iclorpet för 19 basenhL·tcr och IO'i- av föastoden 
21 " .. 23 .. .. .. 2 I .. .. I 5 r::; " .. 
23 .. .. 26 " 23 20 r;- " 
26 " " ..\5 " 26 25 r.; . .. 
..\." basi::nhcti::r .. ..\." 30 '} .. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gfingen 
vid 1986 lirs taxering. Skall skattskyldig eller i fråga om makar nägon av 
dem taxeras för beskattningsär som har börjat före den 11 november 1983 
tillämpas äldn:: bestiimmelser. Med makar avses de som taxeras med 
tilltimpning av 11 ~ I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkPmstskatt. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

8 

vid regeringssammantriide 

1983-11-10 

:'llärvarande: statsministern Palme, ordförande. och statsråden I. Carlsson. 

Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallen. Pcterson. Anders

son. Rainer, Boström. Bodström. Göransson, Gradin, Dahl. R. Carlsson. 

Holmherg. Hellström, Thunborg 

FöredraJ!ande: statsddet Fddt 

Proposition om basenheten för åren 1984 och 1985 

Inledning 

I den nyligen framlagda propositionen I 1983/84: 40) om vissa ekonomisk

politiska ätg:irder. rn. m. liimnade jag en redogörelse för det ekonomiska 

l:iget och inriktningen av arbetet för att nedbringa inflationen. I propositio

nen redovisades en l{111g rad [1tgiirder för att bryta automatiken i utgiftsök

ningarna. Dessa innebiir i huvudsak att kompensationen för prisstcgringar 

för [ir 1984 skulle begriinsas till 4 r.;, Jag avser nu att ta upp en motsvarande 

fräga pä inkomstbeskattningens omrf1de. 

2 Föredragandens Ö\'erväganden 

Den överenskommelse som triiffades mellan centerpartiet, folkpartiet 

och socialdemokraterna i april 1981 innehöll fem punkter. nämligen sänk

ning av marginalskatterna. begriinsning av underskottsavdragens skatte

miissiga viirde. ersiittande av den dt1varande utformningen av indexregle

ringen med en annan form av skydd mot inflationen. totalfinansiering av 

skattereformen genom en höjning av arbetsgivaravgifterna eller införande 

av en vidare prnduktionsfaktorskatt samt intensifierad kamp mot skatte

fusk och skatteflykt. 

Det förslag till n:irmare utformning av skattereformen som utarbetats av 

en siirskild expertgrupp innehar i friiga om inllationsskyddcts utformning 

att basenheten. som ligger till grund för beriikning av skiktgriinser m. m .. 

skulle bestiimmas i förviig förde tre genomföranddiren 1983-1985. Basen-
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hcten. som för ?tr 1982 var 6900 kr., föreslogs hli uppriiknad med 400 kr. 

varje ilr och alltsä hli 7300 kr. födr 1983, 7700 kr. förår 1984 och 8 100 kr. 

för f1r 1985. I genomsnitt motsvarar detta en ilrlig uppriikning med 5,5<;-(. I 

anslutning hiirtill uttalades i den pä grundval av expertgruppens övervii

gandcn uppriittade promemorian: 

Under reformperioden, dvs. åren 1983-85. kommer särskilda förh[1llan
dcn att gälla. Marginalskattesiinkningen ger då avsevärda bidrag till hus
h;'dlens disponibla inkomster och detta mfiste med nödvändighet påverka 
löneutvecklingcn. Bruttoinkomsterna mäste under perioden öka längsam
marc än de skulle göra reformen frirutan. Särskilt giillcr delta för de högre 
inkomsterna. Detta innebiir i sin tur att indexuppriikningcn av skatteskalan 
ocksil hör hfdlas pä en l<lg nivi1. Sker niimligen inte detta, utan indexupp
räkningen görs i en takt som avscviirt överstiger inkomsternas ökning, 
kommer inkomsterna alt successivt förskjutas nedät i skatteskalan. Detta 
innebiir i sin tur dels att det genomsnittliga skatteuttaget sjunker och 
statens inkomster hlir mindre, dels att inkomstfördelningen efter skall 
påverkas utöver vad som ligger i sjiilva marginalskallereformen. 

För innevarande är har skatten sänkts som planerat och skattehortfallet 

har fullt ut finansierats med höjd arhctsgivaravgift. Hiirjiimte tidigarelades 

en mindre del av 1984 {1rs skattesänkning utan att finansieras. 

I komplcttcringspropositionen v;lren 1983 framlade regeringen förslag 

cill finansiering av andra steget i skattereformen i'tr 1984. Förslagen innefat

cadc inkomstförstiirkningar om ca 3.5 miljarder kr. genom höjning av 

skatterna p{1 bensin. olja och cl. 

Anledningen till att denna tinansieringsväg valdes var att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna eller en produktionsfoktorskatt - som till största 

delen inncbiir en skatt pä arhetskraften - skulle innebiira antingen en 

kraftig fördyring av arbctskrnftskostnaderna eller en kraftig minskning av 

utrymmet för avtalsenliga löneökningar. Hiirtill kom de fallande oljepri

serna och det förhtdlandct alt den föreslagna finansieringen - till skillnad 

friln en höjning av arbetsgivaravgifterna - inte ensidigt triiffar löntagarna 

och egenföretagarna t prop. 1982/83: 150 bil. I s. 7 f.l. 
Vid riksdagsbchandlingen hifölls förslagen om höjning av skatterna pfi 

olja och cl för att finansiera andra steget i skattereformen. Diircmot av

slogs förslaget om höjning av skatten pii hcnsin. sedan samtliga övriga 

riksdagspartier motsatt sig förslaget. De beslutade skatte höjningarna inne

bär en inkomstförstärkning pti ca 2,2 miljarder kr. I sammanhanget under

strök såväl finansutskottet som skatteutskottet att skattereformen utgör en 

omliiggning av heskattningen som enligt den triiffade överenskommelsen 

fullt ut skall finan~ieras vid beskattningen samt att en sådan finansiering 

med hänsyn till det statsfinansiella Higet var absolut nödviindig ( SkU 1982/ 

83: 55 s. 26 och 52 ff. ). Eftersom förutsiittningar för en sädan finansiering 

inte förclilg anst1g skatteutskottet h. 27l att stiillningstagandc till andra 

alternativa finansicringsmöjligheter horde anstå till i höst. 
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Diirefter har regeringen viJ två tillfällen haft övcrliiggningar med center

partiet och folkpartiet i finansicringsfr~igan. N{igon enighet har dock inte 

kunnat uppnhs. 

Ett fullföljande av skattereformen iir ytterst angeliigen. Den syftar till att 

uppmuntra arbete. produktiva insatser och sparande samt bekiimpa infla

tion. spekulation och skattefusk och utgör cHirfiir ett viktigt inslag i en 

offensiv ekonomisk politik. Skattereformen m{1ste därför fullföljas. 

Erterslim förutsiittningar fiir en fullstiinJig finansiering av skatterefor

mens andra steg inte nu föreligger. framstär det som nödviindigt att vidta 

sådana {1tgärdcr att finansieringsbchovet nedbringas. 

ViJ valet av åtgärd bör stor vikt tillmiitas det förhällandet att regeringen 

gcnomgfiende har utformat fiirslag om ändrade bidrag och faststiillt taxor 

utifr{1n förutsiittningen att prisstegringcn under loppet av 1984 skall uppgä 

till 4 '·'·( .. En niirmarc redovisning hiirom har liimnats i prop. 1983/84: 40. 

l hmsekvens härmed framsulr det som befogat att begränsa uppräkning

en av basenheten till ca 4 C:·i·. medan som jag redovisat i det föregftenJe det 

tidig<1re beslutet innebiir en uppriikning med ca 5.5 <.:-; .. Om man riiknar upp 

basenheten med ca 4 'X. blir den 7 600 kr. Jag förcslitr att basenheten för är 

1984 faststiills till detta belopp. 

Jag vill erinra om att en viktig förutsiittning fiir skatteomliiggningen iir att 

skattael'ormen pilverkar löncutvecklingcn under de iir då siinkningen av 

marginalskatten sker. Kravet på ~iterh~lllsamhct riktar sig med siirskild 

styrka mot höginkomsttagarna. l ett gemensamt uttalande från centerpar

tiet. folkpartiet och socialdemokraterna förutsattes att arbetsmarknadens 

parter iir beredda att verka för en s<°idan inriktning av lönepolitiken att 

tillgiingligt utrymme för löneförbiittringar i huvudsak tillfaller de inkomst

tagare som i begränsad utstriickning fiir fördelar av de siinkta marginalskat

terna. 

Det kan nu konstatera-. att dessa förnhiittningar för skallcomhiggningen 

inte genomgående har uppfyllts vad giill.::r löneutvecklingen under iir 1983. 

P<t viktiga omr[iden föreligger uppgifter om att utvecklingen blivit den rakt 

motsatta. Mot bakgrund hiirav bör diirför en viss korrigering ske av de 

beslutade stegen i marginalskattesänkningarna. Jag foresl[tr att procentsat

sen för grundbeloppet för 1984 höjs med fyra procentenheter i inkomst

skiktet 18-20 basenheter ( U6800-152000 kr.l och med tvi'1 procentenhe

ter i inkomstski~tet 20- 21 basenheter t 152 000-159 600 kr.). 

En fiiriindring av basenheten och skatteskalan för år 1984 pilverkar 

utformningen av inkomshkattcn ocks{t för [ir 1985 . .:\ven med hiinsyn till 

arbetsmarknadens parters behov att vid avtalsförhandlingarna kunna övcr

blick;1 en tv<\ilrsperiod. iir det önskviirt att redan nu ta upp frågan om 

inkomshkatten för år 1985. Med hiinsyn till önskvärdheten av att för detta 

iir ytterligare siinka inflationstakten till en nivå som motsvarar vi1ra viktiga 

konkurrenthinder bör 11ppriikningen för <lr 1985 begriinsas till ca 3 <:i- och 

basenheten alltså bestämmas till 7 800 kr. Vidare blir procentsatserna för 
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grundbdoppet i inkomstskikten mellan 18 och 21 hasenheter ändras på i 

huvudsak motsvarande sätt som för {1r 1984. 

För ~tr 1984 innebiir förslagen betriiffande basenheten och iindringarna i 

skatteskalan en viss minskning av den eljest utgående skattesiinkningen. 

Detta giiller ocks?t för ilr 198.'i. Följande uppstiillning ger några exempel pil 

effekterna för inkomsttagare utan underskottsavdrag jämfört med det tidi

gare beslutet. 

lnk<Hl1Sl 

hOOOO 
90000 

120000 
150000 
200000 
JOOOOO 

Skillnad i skall 
Ar 1984 År 1985 

21 
169 
25 I 
919 

l.WX 
14()(1 

21 
468 
468 

I 182 
2 589 
2979 

Skatkn för de båda åren framgår av tahdlema I och 2. 

Tabell I. Skatten är 1984 för inkomsttagare med olika stora underskottsa,·drag ,·id en kommunal utdebitering 
aY JO kr. 

Inkomst Und.:rskollsavdrag. I 000-kr. 
före un-
d.:r,koll 
I 000-kr. 0 10 20 JO 40 50 60 80 100 120 l.'iO 

JO 7 422 4122 822 (I 0 0 0 0 0 0 () 

40 10818 7 422 4 122 822 0 0 0 0 (I 0 0 
50 14 218 !0818 7 422 4 122 822 0 0 0 0 0 (I 

(10 17754 14 218 !0818 7 422 . 4 122 822 0 (I 0 0 0 
70 21 (106 17754 14218 !0818 7 422 4122 822 0 0 0 () 

80 2h506 21606 17754 14218 1()818 7 422 4 122 0 0 0 0 
90 J I 70(1 26506 21606 17754 14218 10818 7 422 K22 0 0 0 

100 J7018 J I 706 26506 21606 17 754 14 218 IO~HK 4 122 0 () 0 
Il 0 42 554 37018 3 I 706 2<1506 21606 17 754 14218 7 422 822 () 0 
120 48274 42 554 J7018 JI 706 2650(1 2160() 17 754 10818 4 122 0 0 
130 54410 48 526 4280h 37270 J 1958 26758 21 858 14470 7674 I 074 252 
140 60738 54 7!0 48826 4.~ 106 J7 .'i70 32 258 27058 H006 11 370 4674 552 
150 67 5<12 <11 262 55 234 49 3.'0 43630 38094 32 782 22682 15 294 8498 I 07h 
160 74562 68350 62050 56022 50 138 44418 38882 28 370 19618 12682 2h86 
180 88 718 82 718 76 718 70506 64206 58 178 52 294 41 038 30526 21774 11442 
200 103414 97414 91414 85 414 79414 73 202 66902 54990 43 734 .~3 222 209.~4 

2'0 142 354 136154 129954 123 914 117914 111914 105914 93914 81 702 h9374 52 2J4 
JOO 181 854 175 654 169454 l<1J 254 157 054 150854 144h54 132414 120414 108414 90202 
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Tabell 2. Skatten år 19115 för inkomsttagare med olika stora und~rskottsavdrag \'id en kommunal utdebitering 
av30kr. 

Inkomst Undcrskolhanlrag. I 000-kr. 
före un-
derskott 
I 000-kr. 0 10 20 .10 -10 50 110 80 

.10 7 416 4 116 816 0 0 0 0 0 
-10 1080-1 7 -11(1 -I 11<1 1\16 0 0 0 () 

<;o 1-120-1 I0!<0-1 7-116 -I 11 (1 816 0 0 0 
hO 17 604 14204 1080-1 7 416 -1116 816 0 0 
70 21004 17 60-1 1420-1 1080-1 7-1111 4 116 816 () 

80 25 .'i82 21 00-1 1760-1 1-120-1 10804 7416 -1116 () 

90 30582 25 582 21004 1760-1 1-120-1 1080-1 7-116 816 
100 .15 582 .10 582 25 .'itC 21 00-1 17 604 1-120-1 10804 4 116 
110 40582 35 582 .10582 2.' 582 21004 1760-1 14204 7-116 
120 45 582 40582 35 582 .105tC 25 582 21 Ol)-1 1760-I I0804 
130 508-12 -15 842 40842 35 842 .108-12 25 842 21 26-1 1446-1 
140 '\63-12 .'i I 3-12 4h 342 41 342 363-12 31 342 2113-12 I 8 .1114 
150 62 .116 56932 "1932 46932 41932 36932 3 I 932 22 35-1 
160 68 716 63 3111 57 9.12 52 932 47 932 -12 932 37 932 27932 
180 81 708 76 708 7155(1 66156 60772 55 772 50 772 40772 
200 95 708 90708 85 708 80708 75 556 70 156 64 772 5-1772 
250 133 068 1280<>8 123068 118068 113 0118 108 068 103068 93068 
300 170568 165 568 160568 155 568 15051111 145 568 140 568 130568 

De föreslagna föriindringarna för år 1984 minskar givetvis finansierings

behovet. El! visst tinansieringshehov kvarstår dot:k. Delta bör liisas i 

-;amband med finansieringen av det sista steget, fir 198'.i. Det hör dot:k 

redan nu sli'ts fast, att finansieringen för detta år skall ske i enlighet med 

nf1got av de ursprungligen angivna alternativen. nämligen genom hö.id 

arbetsgivaravgift eller en vidare produktionsfaktorskatt. 

Med de hiir föreslagna jiimkningarna har enligt min mening de ursprung

liga villkoren uppfyllts för att genomföra skattereformen 1983-8'.i i dess 

helhet. Det bör således klargöras att reformen härmed fött sin slutliga 

utformning. 

Hasenheterna för ären 1984 och 198'.i finns intagna i överg{mgsbestiim

melserna till lagen (I 9!C: 418) om ändring i lagen ( 1977: I 071) om basenhet 

enligt 10 ~ I mom. lagrn ( 1947: '.i76) om statlig inkomstskatt. Skatteskalan 

for grundhdoppet finns för år 1984 i 4 ~lagen ( 1982: 417) om ikraftträdande 

av lagen ( 1982: 416) om iindring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt 

och för ilr 1985 i 10 ~ I mom. lagen ( 1947: '.i76) om statlig inkomstskatt. 

Dessa lagrum far alltst1 iindras. De nya reglerna kan inte tilliimpas i friiga 

om bcskattningsiir som har börjat tidigare än dagen efter den d{1 propositio

nen avliimnas till riksdagen. Jag beräknar att detta kan ske den 10 novem

ber 19!0. Skall den skattskyldige - eller i friiga om makar n~igon av dem -

taxeras för tidigare bcskal!ningsi'tr far siilcdes de iildre bestiimmelserna 

tilltimpas. 

I samband med skal!ereformen togs inte ställning till basenheten för tir 
1986 och senare ilr. Delta medförde lagtekniska problem som löstes pf1 s~1 

100 120 150 

[l () 0 
0 ll 0 
0 0 0 
0 0 0 
[l 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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4 116 0 l) 
7676 I 076 260 

11564 4876 760 
l.'i 554 8 766 I 350 
19954 I.~ 154 3 I 6<1 
30 772 22 79-1 126011 
44 772 3-1772 23 .194 
82 516 72 132 57 132 

120561) 110568 95016 
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siitt att den tidigare regleringen i princip fick kvarstil oförändrad men med 

hasenhetcn för ilr 198.5 som utgängspunkt. Jag iir inte hcrcdd att nu ta 

stiillning till frägorna rörande hasenheten för tiden efter är I 9X5. Den i 2 ~ 

lagen ( 1977: 1071) om basenhet angivna utgängspunkten för den fortsatta 

bcriikningen. 8 100 kr.. hör dock i enlighet med mina nu framlagda förslag 

ändras till 7 800 kr. . 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats 

förslag till 

1. lag om ändring i lagen ( 1982: 418) om ändring i lagen ( 1977: 1071) om 

hascnhct enligt 10 * I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 

2. lag om iindring i lagen ( 1977: 1071) om basenhet. 

3. lag om ändring i lagen (1982:417> om ikraftträdande av lagen 

(1982: 416) om ändring i lagen ( 1947: 576> om statlig inkomstskatt. 

4. lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 

Förslagen iir av den beskaffenheten att lagrådets hörande skulle sakna 

hetydclse. 

4 Hemställan 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslagen. 

S Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och heslutar 

att genom proposition föresli\ riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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