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Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen förelås att ett starkt förenklat deklarations- och taxe

ringsförfarande införs för huvuddelen av landets löntagare och pensionä-

rcr. 

Först och främst föreslås att skattskyldiga med enkla inkomst- och 

förmögenhetsförhållanden skall få lämna en förenklad självdeklaration. 

Den skattskyldige hchöver i normalfallet inte redovisa inkomsterna i de

klarationen. Han får i stället bekräfta att de uppgifter som skattemyndighe

terna får kännedom om genom kontrolluppgifter eller kan inhiimta genom 

befintliga register iir riktiga. U ppgiftcr som skattemyndigheterna inte har 

kiinnedtim om. t.ex. avdragsyrkanden. måste dock redovisas i deklaratio

nen. Det förenklade deklarationsförfarandet skall enligt förslaget i princip 

omfatta skattskyldiga som har inkomst av tjänst. kapital eller schablonbe

skattad annan fastighet. smärre aktievinster och som har endast vissa 

allmänna avdrag. En ytterligare begränsning i rätten att lämna förenklad 

sjiilvdeklaration är beträffande inkomst av tjänst att den skattskyldige inte 

yrkar avdrag utöver schablonavdraget. 

För att underlätta genomförandet av det förenklade deklarationssyste

mct förclr1s iindringar av vissa materiella heskattningsrcgler. Det nuvaran

de schablonavdraget om I 000 kr. under inkomst av tjänst höjs till 3 000 kr. 

men omfattar då {iven avdrag för resekostnader till och fr(m arbetet. 

Samtidigt avskaffas den begränsning i avdragsriitten för sådana re-;ekoq

nader, som inncbiir att den skattskyldige sjföv får stå för de första I 000 

kronorna. Avdraget på I 00 kr. under inkomst av tjiinst för den som har 

andra inkomster än arbetsinkomster slopas också. 

Sparavdraget under inkomst av kapital pil 800 kr. för ensamstående och 

I 600 kr. för sambeskattade gemensamt individualiseras och höjs till 1600 

I Riksd111:e11 1984185. I sam/. Nr 180 
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kr. Samtidigt med denna höjning görs i förenklingssyftc den ändringen 

under inkomst av karital att avdrag för forvaltningskostnader m..:dgcs 

endast till den del de överstiger I 000 kr. Vidare görs också i förenklings

syftc räntan pf1 överskjutande skatt skattefri samtidigt som räntesatsen 

halvcrns. 

Ett nytt <ivdrag på I 000 kr. under inkomst av tillfallig förvärvsverksam

het infors. vilket får utnyttjas nwt vinster vid försäljning av aktier som 

innehafts mindre än två år. Det nuvarande avdraget vid försäljning av äldre 

aktier som iir pt1 3 000 kr. for såväl ensamstående som makar gemensamt 

omvandlas till ett individuellt avdrag på 2 000 kr. 

Det förenklade förfarandet bygger på förutsättningen att den skattskyldi

ge och skattemyndigheterna i stor utstriickning har tillg[111g till samma 

information. I det nya systemet m;lste d~irfor skyldigheten att liimna kon

trolluppgifter utökas. Bl.a. föreslås att banker och andra kreditinstitut 

skall liimna kontrolluppgifter i fråga om räntor. 

Det nya förfarandet förclås bli tillämpat första gången vid 1987 års 

taxering. 

I propositionen föreslås vidare att skattetillägg normalt inte skall tas ut 

vid rättelse av oriktig uppgift i fråga om inkomst av tjänst eller kapital. När 

det gäller inkomst av tjiinst nvses dcttn gälla redan fr.o.m. 1985 års taxe

rmg. 

Till sist föreslås all den automatiska indexregleringen i statsskacteskalan 

avskaffas. 
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Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (I 928: 370) 

Hiirigenom föreskriv~ att 19*. 3H 1och2 mom .. 35 ~ 3 mom .. 39* 1 och 
3 mom .. 46 * 2 mom .. punkt 4 av anvisningarna till 33 * samt punkt 2 av 
anvisningarna till 50 ~ kommunalskattelagcn ( 1928: 370) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

/\1111'{11"1/fldC frde/si' Föreslagen /ydel.~c 

19 s' 
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: 
\'ad som vid bodelning eller eljes! på grund av giftor~itt !illfallit make 

eller vad som förvärvats genom arv. testamente, fördel av oskifl bo eller 
gh\'a: 

vinst vid icke yrkesmiissig avyttring av lös egendom i andra fall än som 
<ivses i 35 * 3-4 mom.; 

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i rikt:t utfärdade 
premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotlcri eller vid 
vinstdragning på utländska premieobligationer. som uppgår till högst 100 
kronor; 

ersättning. som på grund av försäkring jämlikt lagen ( 1962: 3811 om 
allmirn försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskadcförsäkring eller lagen 
I 1976: 3801 om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om icke er
sättningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre belopp 
för år eller utgör föräldrapenning, så ock sådan ersiittning enligt annan lag 
eller särskild författning. som utgått annorledes än på grund av sjukförsäk
ring. som nyss sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbek eller 
under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt 
personskadeskydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjö
män om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller 
högre belopp för är. ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycks
fall tillfallit någon på grund av annan försäkring. som icke tagits i samband 
med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av 
pension eller i form av livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligt 
32 ~ I eller 2 mom., så ock ersättning som utgår på grund av trafikförsäk
ring eller. med nedan angivet undantag, annan ansvarighetsförsäkring eller 
på grund av skadeståndsförsäkring och avser förlorad inkomst av skatte
pliktig natur: 

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fast
ställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till 
den del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den 
:;;kadade är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för 
insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 
kronor för dag: 

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen 
utgått på grund av kapitalförsäkring: 

försäkringsersättning eller annan ersättning för skada pti egendom. dock 
att skatteplikt föreligger dels i den mfin ersättningen avser driftbyggnad på 

1 Senaste lydelse 1984: 498. 
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N111·an11ule /vddse Föreslagen /vJclsc 

jordbruksfastighet. byggnad på fastighet som avses i 24 9 I rnom .. byggnad 
som är avsedd för användning i ägarens rörelse eller sådan del av värdet av 
markanl:iggning som får dras av genom {irliga vän.leminskningsavdrag. dels 
i den miln köpeskilling. som skulle ha inllutit om den försiikrade eller 
skadade egendomen i sUllet hade sålts. hade varit att h~införa till intiikt av 
fastighet eller av ri.Jrelse och dels i den mån ersättningen eljest motsvarar 
skattepliktig intäkt av eller avdragsgill omkostnad för fastighet eller rörel
se. 

vin-;tandcl. ~lterbäring eller premief1tcrbetalning. som utgått pt1 grund av 
annan personförsiikring iln pensionsförsiikring eller sådan sjuk- eller 
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjiinst. samt vinstandd, 
:,om utgått p[1 grund av skadeforsäkring. och premieåterbetalning på grund 
av skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat: 

ersättning jiimlikt lagen ( 1956: 293) om ersiittning t1t smittbärare om icke 
ersättningen grund;:is på förviirvsinkomst <1v 6000 kronor clli:r högre be
lopp for år: 

periodiskt understöd eller diirmed jiimförlig paiodisk intiikt. som icke 
utgör vederlag vid avyttring av egendom. i den mfin givaren enligt 20 ~eller 
punkt 5 av anvisningarna till 46 * icke är berättigad till avdrag för utgivet 
belopp: 

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda 
för mottagarens utbildning: 

studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studiestöd slagen ( 1973: 349). internatbi
drag. återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersiittning enligt 
6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regering
en eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag lik
ställda, och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för 
kostnader som avsetts skolö bestridas med bidrag av förevarande slag: 

allmänt barnbidrag: 
lön eller annan gottgörelse. för vilken skall erläggas skatt enligt lagen 

0958: 295) om sjömansskatt; 
kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av 

statsmedel: 
handikappersiittning enligt 9 kap. 2 och 3 **lagen om allmän försäkring. 

sådan del av vftrdbidrag enlig! 9 kap. 4 § samma lag som utgör ersättning 
för merkostnader samt hemsjukvårdsbidrag. som utgår av kommunala 
eller landstingskommunala medel till den vårdbehövande: 

kommunalt bostadstilhigg enligt lagen ( 1962: 392) om bustrutilhigg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension; 

kommunalt bostadstil!ägg till handikappade; 

bostadsbidrag som avses i för
ordningen (1976: 263) om statliga 
bostadsbidrag till barnfamiljer. för
ordningen ( 1976: 262) om statskom
munala bostads bidrag eller j{"irord-
11i11J:l'll ( 1977:392) um stats/.:.0111-
1111111ala hostadshidrag till 1·issa 
fo/kpc11sio11iirer m ..fl.: 

bostadsbidrag som avses i för
ordningen ( 1976: 263) om statliga 
bostadsbidrag till barnfamiljer eller 
förordningen ( 1976: 262) om stats
kommunala bostadsbidrag: 
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l\fu1·ari111de lydelse Fiire s/agl'/1 lydelse 

siidan gottgörcbe fiir utgift eller kostnad som arbetsgivare urpburit fr<in 
personalstiftelse ur medel, för vilk:i avdrag icke medgivits vid taxering. vid 
for, ta tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen: 

gottgörelse som arbetsgivare uppburit fri"in pensionsstiftebe. till den dd 
stiftelsen ej ägt andra medel för att Himna gottgörelsen än sådana for vilka 
avdrag icke åtnjutits vid avsätming till stiftel-;en: 

k11mpensatio11 r11· staten .får h<'f1-

si11sk1111 r1å hcnsin som f('irhrukat.\ 
1·ic/ yrkesmiissig a111'l'i11d11i11:; a\' m<>-

tor.1·1ig; 
intiikter av förs~iljning av vilt 

viixande biir och svampar som den 
skattskyldige sjiilv rlockat till den 
dd intäkll.'.rna under en beskatt
nings(ir inte överstiger 5 000 krn
nor. s[1vida int:ikterna inte kan hiin
foras till rörebe som den skattskyl
dige driwr eller utgör lön eller lik
nande förmån. 

int~ikter av forsiiljning av vill 
viixande biir och svampar som den 
skattskyldige sjWv plockat till den 
dd inliikterna under dl heskall
ningsfo· inte överstiger 5 000 kro
nor. såvida intiikterna inte kan hiin
föras till rörelse som den -;kattskyl
dige driHr eller utgör lön eller lik
nande form[in; 

riinta enligt 69 ~ I 1110111. upp
biird.1lt1.~i'11 ( 1953::!72). 

Beträffande vissa försiikringsbelopp som utgilr till lantbrukare. yrkesfo
bre m. Il. gäller särskilda bestämmelser i punkt lfi av anvisningarna till 
21 *och i punkt 11 av anvisningarna till 28 ~-

(Se vidare anvisningarna.) 

33 * 
I 1110111. c Från inUikt av tjiinst m~1 m·drag göras för samtliga utgifter. vilka 

iiro <llt anse som kostnader för fullgörande av tjiinsten. s:ivitt icke för 
samma kostnader anvisats särskilt anslag. sL1m. pil siitt i 32 ~ 3 mom. iir 
sagt. ej skall uprtagas sfisnm intäkt. Avdrag ffir i enlighet härmed ske för, 
bland annat: 

avgifter som den skattskyldige erlagt för sjuk- eller olycksfollsförsiik
ring. snm tagits i samband med tjänst, så och avgifter som den skattskyldi
ge i samband med tjiinsten erlagt för egen eller efterlevandes pensionering 
annorledes än genom försäkring: 

hyra eller annan kostnad för tjänste- eller arhetslokal. för vilken den 
skattskyldige haft att själv vidkännas utgift; 

kostnad för arbetsbitriide. som den skattskyldige använt för tjiinsts 
utförande och som han sjiilv avlönat; 

förlust {i medel. för vilka den skatt~kyldige varit på grund •tv sin tjänst 
redovisningsskyldig: 

kostnad för resor i tjänsten. diir ej. vad angår statstjänst. siirskild ersätt
ning varit diirför anvisad: 

kostnad för facklitteratur. instrument och dylikt. som varit nödigt för 
tjiinstens fullgörande. 
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N111 ·art111Je lydelsl' 

liar den skattskyldige för sin ut
bildning eller eljes/ i och för tjiins
ten fadragit sig giild. må ock rii11ta ä 
.1åda11 giild al'dragas. 

2 111u111. ·' Skattskyldig. som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant 
lön eller ~ådan annan ersiittning, 
som enligt 11 kap. 2 s lagen 
( 1962: 381) om allmiin försäkring 
skall anses som inkomst av anstiill
ning. skall utöver kostnader som 
avses i pu11k1cr11a 3 och 4 av anvi~
ningarna anses ha haft utgifter till 
ett belopp av minst I 000 kronor. 
Avdraget far dock inte överstiga 
.frm procent av intiikten avrundat 
till närmast högre hundratal kronor. 

Ska11ski'ldig. som hqfi intiikt m· 
(iii11st. i annat .fiill ii11 som a1•st'S i 
fiirsw stvcket. skall a11ses ha lu~fi 

utg!fier som m·sc.1 i I 111om. till ett 
belopp ar mins/ /OU kronor. 

\.'ad i fiirsla och andm stycke11a 
siigs skall i11te giilla. om summan 
lll' utg(ficma uppgår till eller <Jl'er
sti/.:er summan m· intäkterna, och 
int1· heller i den mt/11 m·draget ge

nom tilliimp11in1; a1· 11ii11111da styc
ken skulle komma att ä1·erstiga 
summan m· intiiktema. 

3 m 0111.
4 Realisationsvinst på 

grund av avyttring av aktie, an -
del i aktiefond. delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo-
1 ag eller annan rättighet som är 
jämförlig med här avsedd andelsrätt 
eller aktie iir i sin helhet skatteplik
tig, om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två ~1r. För 
vissa aktier och andelar tillämpas 
bestiimmelserna i 3 a mom. 

' Senaste lyddse 1982: 421. 
4 Sena~te lydelse I 9i<4: I OhO. 

6 

F('irl'slagen lydelse 

I .fi·äga 0111 riill till m·drag för 
ri1111a pli skuld .10111 den skattskyldi
ge i'tdragit sig för sin utbildning eller 
annars i och för tjänsten giiller 39 § 

/ 1110111. 

2 111 om. Skattskyldig, som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant 
lön eller ~iidan annan ersättning, 
som enligt 11 kap. 2 * lagen 
( 1962: 381) om allmän forsiikring 
skall anses som inkomst av ansliill
ning. skall utöver kostnader som 
avses i p11nk1 3 av anvisningarna 
anses ha haft utgifter till ett belopp 
av minst 3 000 kronor. Avdraget far 
dock inte överstiga tio procent av 
intäkten avrundat till närmast högre 
hundratal kronor. och l'.i heller en
samt eller tillsammans med ko.11na
dcr sum m·.1·c.1· i punkt 3 tll' wn·is
ningarna iiverstiga in1iikte11. 

3 111o111. Realisations vinst p{1 
grund av avyttring av aktie. an -
del i aktiefond. delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening e;:llcr i handelsbo-
1 ag eller annan riittighet som är 
jämförlig med här avsedd andclsrätt 
eller aktie är i sin helhet skatteplik
tig, om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre iin tvi1 år. Frun 
samma11/ogda heloppct a1· skalle
pliktig realisatio11.1Ti11st enlig/ de1/i1 
stycke 1111di'r ett heskallningsdr, 
minskat med ai·drapsgillfiirl11s1 l'id 
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Avyttrar skattskyldig egendom 
som avses i detta moment och som 
den skattskyldige innehaft tv;\ i"ir el
ler mera. iir 40 procent av vinsten 
skattepliktig. Från sammanlagda 
beloppet av skattepliktig realisa
tionsvinst enligt detta stycke under 
ett beskattningsi1r, minskat med av
dragsgill del av förlust vid avyttring 
samma år av egendom som avses i 
detta stycke, iiger skal/skyldig ät
njuta avdrag med 3000 kronor. Har 
dt'n sk11ll.1ky/tfige under hcskall
ningsär<'I l'llrit >:ift och le1·1 til/.rn111-
ma11s 111ed sin 11111kc, _lilr sU.dant m·
drat: å111j111as_fi'ir dnn häda gt'llll'll
samt med 3 000 kronor. i intet Jiill 
får dock .1kattskvldig åtnjuta m·
ilraR 111t'd högre helopp än som sva
rar mot sammanlagda beloppet av 
skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke minskat med avdrags-
gill del av förlust som nyss nämnts. 

7 

Fiircslagt'll l_1·de/sc 

11\'Ytlring sa111111a 1/r m· egendom 

so111 11\'Sl'.I' i df'tt11 stycke, .!iir ilen 

skall.1kyldige giira ardrag med 
i 0011 kronor. A niraget fär dock 
inte ii1·ers1ig11 n1d som s1·tir11r 1;?0/ 

.1am111anl11gda hdoppet 111· sk1111e
pliktig n·alisati1m.n-inst enligt de/la 
stycke. minskat med m·dragsgi/I 
_ti'irlust som nvss niimnts. För vissa 
aktier och anddar tillämpas be
stiimmclserna i 3 a mom. 

:\ vyttrar skattskyldig egendom 
~om avses i detta moment och som 
den ~katt skyldige innehaft tvi! år el
ler mera. iir 40 procent av vinsten 
skattepliktig. Från sammanlagda 
beloppet av skattepliktig realisa
tionwinst enligt detta stycke under 
t:tt beskattningsår, minskat med av
dragsgill del av förlust vid avyttring 
samma år av egendom som avses i 
detta stycke. får den skattskyldige 
giira avdrag med 2 000 kronor. A 1·

draget får duck inte (i1·erstiga 1·ad 
som svarar mot ~ammanlagda be
loppet av skattepliktig realisations
vinsr enligt detta srycke. minskat 
med avdragsgill del av förlust som 
nyss niimnts. 

Kan tillämpning av föregäende stycke antas hindra strukturrationalise
ring som är önskvärd från allmän synpunkt. kan regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer medge befrielse därifrån helt eller delvis. 
om företag som berörs av strukturrationaliseringen gör framställning om 
detta senast den dag avyttringen sker. 

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom s~ldan tvångs
försiiljning som anges i 2 ~ första stycket I) lagen ( 1978: 9701 om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst, iir - oavsett tidpunkten for förvärvet 
- endast 40 prn1.:ent av vinsten skattepliktig. 

Bcstiimmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tilliimpning på 
egendom ~om avses i detta moment. 

Har fastighet överhltits på aktiebolag. handelsbolag eller ekonomisk 
förening genom fång pii vilket lagfart sökts efter den 8 november 1967 av 
n~igon spm har ett bestämmande inOytandc över bolaget eller föreningen. 
beriiknas skattepliktig realisationsvinst vid hans avyttring av aktie eller 
andel i bolaget eller föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller 
andelen svarande andel av fastigheten. Vad nu sagts för inte föranleda att 
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skattepliktig realisationsvinst beräknas lägre eller att avdragsgill realisa
lionsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestiimmel
serna i detta stycke gäller endast om sfidan fastighet utgör bolaget:-. eller 
föreningens viisentliga tillgång. De g~tller dock inte vid avyttring av aktie i 
sådant bostadsaktiebolag eller andel i sådan bostadsförening som avses i 
punkt 2 femte ~tycket av anvisningarna till 38 *· om avyttringen avser 
endast rätt till viss eller vissa men ej alla bostadslägenheler i fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses annan ansiikan hos myndighet om viss 
åtgärd med {1beropande av fångeshandlingen. Om vinsten vid försäljning 
av aktie eller andel på grund av bestämmelserna i detta stycke ber~iknas 
enligt de regler, som gäller för beräkning av vinst vid avyttring av fastighet. 
skall avyttringen anses ha avsett den mot aktien eller andelen S\'arande 
andelen av fastigheten. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och finns vid avyttringen obe
skattade vinstmedel i bolaget till följd av att stiirre delen av dess tillgiingar 
före avyttringen av aktien överlätits pi'! den skattskyldige eller annan. skall 
som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erh;iller 
för aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av stöm.: delen av 
bolagets tillgångar iigt rum skall även beaktas tillg{mg i bolaget som inom 
två år efter avyttringen av aktien. direkt eller genom förmedling av annan, 
överlåts pil den skattskyldige eller honom närstående person eller på 
aktiebolag. handelsbolag eller ekonomisk förening. vari den skattskyldige 
eller honom närstående person har ett bestämmande inflytande. Har över
låtelse av tillgång i bolaget ägt rum efter utg[mgen av del beskattningsår dt1 
skattskyldighet för realisationsvinst vid avyttringen av aktie i bolaget 
uppkom. skall realisationsvinst enligt detta stycke tas till beskattning på 
samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts 
äger motsvarande tillämpning vid avyttring av andel i handelsbolag eller 
ekonomisk förening. Riksskatteverket far medge undantag fr[m detta styc
ke. om det kan antas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat 
syfte än att erhålla obehörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av 
verket i sildan fråga får talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag. vari aktierna till huvudsaklig 
del ägs eller på därmed jämförligt sätt innehas - direkt eller genom 
förmedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fåtal fysiska 
personer !fämansbolagl. till ett annat famansbolag. vari aktie - direkt eller 
genom förmedling av annan - ägs eller inom tvä år efter avyttringen vid 
något tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom niir
sti:iende person, skall som skattepliktig realisationsvinst rtiknas vad den 
skattskyldige erhiiller för aktien. Lika med aktieinnehav i det bolag. som 
förvärvat aktien. anses den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fi:imans
bolag, som inom tvf1 år efter avyttringen förvärvar större delen av tillg{mg
arna i något av fftmansbolagen. Har överlatelse av aktie i det förvärvande 
bolaget eller i bolag, som förviirvat större delen av tillgångarna i något av 
fömansbolagen. ägt rum efter utg{mgen av det beskattningsår dii skatt skyl
dighet för realisationsvinst enligt detta stycke uppkom. får realisations
vinsten tas till beskattning pi1 samma sätt som vid eftertaxering för niimnda 
beskattningsår. Vad nu föreskrivits iiger motsvarande tilh-impning i fr:iga 
om handelsbolag eller ekonomisk förening eller andel i sådant bolag eller 
förening liksom teckningsr~itt till aktie eller annan rättighet jämförlig med 
aktie. Sker avyttringen av organisatoriska eller marknadstekniska skäl 
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eller fiin.~ligger andra synnerliga sk~il. kan n.:geringen eller myndigh.:t. som 
regeringen heshimmer. flir särskilt fall medge undantag från tilbmpning av 
detta stycke. 

Som n~irqiiende person r~iknas i detta moment föriildrar. rar- eller mor
för;ildrar. make. avkomling eller avkomlings make. sy~ktlf1 eller syskons 
make eller avkomling <;amt dödsbo vari den skattskyldige eller nf1gon av 
nämnda personer ;ir d'ehigare. Med avkomling avses j~inwäl styvharn och 
fosterbarn. 

I 11111111.' Fri:tn bruttoint~ikt som 
avses i 38* I nwm. för avdrag 
göra~ for j("in·alt11i11gs/..11.,111ad "1111t 
för ;.:iildrii11t11. som inte skall dras 
av enligt hesliirnmcl~erna i 22. 25. 
29. 33 1)('h _"l6 ~s .1·w111 i 2 mom. av 
denna paragraf. 

3 1110111. 1
-' Fysisk person. som 

haft intäkt 1·1m1111 i 38 * I mom. j{'ir
miiles, iii.:cr. där bruttoint~ikten 

överstiger sammanlagda beloppet 
av de i I mom. a1'.1edda kostna
derna, 11tii1·1·r m·drng för dc.1'.rn 
ko.1·t11atit'r åt1(i11ta extra avdrag med 
800 kronor. Har den skaffskyldigl' 
under fwskattnini.:särct varit g!fi 
och h'l't tillsamman.i· med andra 
111af..t•n, 111ä nu u1·.1cft ai·drag .for 

dl'ln håda gemensamt ät1!i11tas med 
1600 kronor. I intet .fi1/I mil dock 
ska((skyldig åtnjuta extra a\'drag 
med hiigrc hc/opp iin som svarar 
mot skillnaden mellan bruttointäk
ten och summan av de i l mom. 
ai·sedda kostnaderna. 

I mo 111. Fd.n hruttointiikt som 
avses i _"l8* I mom. fi:ir avdrag 
göra-, för_f;-in·a/r 11i11gsk11.1·t nadi'I'. jiir 
rii11t11 st1111 111·si:.1· i 33 ~ I 11111111. t111d
r11 .1'fvckt·1 samt for 111111,111 riinra. 
som inte skall dras av enligt he
stiimmelserna i 22. 2.". 29 l'ilcr 36 * 
el/I'/' i 2 mom. av denna paragraf. 

f)·si.1k f'l'r.wnjär giim 111·drag.fi'ir 
Ji'in·altningskt1.1·11111dcr l'l1llost till 
den del dessa <'inTstiger I 000 kro
n1H under hcsk11({11i11gsärct. 

3 mom. Fysisk person. som haft 
intäkt som anges i 38 * I mom .. har 
riiTt till extra avdrag med I (J{){J kro
nor 0111 bruttointäkten tiverstiger 
sammanlagda heloppet av de enligt 
1 mom. m·draJ.:sgi/111 kostnaderna. 
A nlragl'l filr dock inte ii1·crstiga 
l'lld som warar mot skillnaden mel
lan bruttointäkten och summan av 
de enligt I mom. m·dragsgilla kost
naderna. 

46 * 
2 1110111.' I hemortskommunen far skattskyldig. som varit bosatt här i 

riket under hela beskattningsåret. dessutom göra avdrag: 
I) för reriodi~kt understöd eller därmed jämförlig periodisk uthetalning. 

som inte för dras av friin inkomsten av siirskild förviirvskiilla. i den ut
sträckning som framgår av punkt .'i av anvisningarna: 

' Senaste lvdclse 1979: 612. 
1
' S.:nastc ly·delse 1975: 312. 
'Senaste lydelse 1982: 421. 
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2) for pi1förda egenavgifter enligt lagen I 1481: h4l lom ~ocialavgifrer som 
inte far dras av frim inkomsten av siirskild forv:irvskälla: 

4) fiir belopp som den skalt>kyl
dige enlig! 1·id .1jiih·dcklara1io11c11 
.foga! intrg eller awwl skritiligt he
l'i.1· under heskattningsiin:t har heta
lat för eller tillgodoräknats som un
derhfill a\· icke hemmavarande harn 
intill dess barnet fyllt 18 år eller 
intill dess det fyllt 21 år om det ge
nomgiir grundskola. gymnasieskola 
elkr därmed jämförlig grunduthild
ning. dock högst med 3 000 kronor 
för varje harn: 

4l för belupp som den 'ikattskyl
dige unuer be~kattningstirct har be
talat för eller 1illgouoriiknats som 
underhåll av icke hemmavarande 
barn intill dcs~ liarnet fyllt 18 fa 
eller intill de's del fyllt 21 iir om det 
genomgar grundskL)la. gymnasie
skola eller diirmed jiimförlig grund
utbildning, dock högst med )000 
kronor for \'arje harn; 

61 för avgift som den skattskyldige har heta lat \lnder heskattningsfö·et för 
annan pensionsförsäkring än tjänslepensionsforsiikring. som ägs av arbets
givare. om försiikringen ;igs av den skattskyldige. 

Har skattskyldig under beskatlningsiiret varit skyldig att betala sjö
mansskatt. medges avdrag för periodiskt understöd. avgift för pensionsför
säkring och underhållshidrag. som anges i första stycket 4) och 6), endast i 
den m~m hänsyn inte tagits till unuerstödet. avgiften eller underhållsbidra
get vill beräkningen av sjömansskatt. 

Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av beskatt
ningsåret, medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper pi1 
nämnda tid. 

Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) far inte överstiga den 
skattskyldiges A-inkomst för antingen heskattningsåret eller året närmast 
dessförinnan och beräknas med hänsyn till storleken av s;idan inkomst. I 
friiga om s[idan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastigher eller 
rörelse eller som hänför sig till anställning. om den skattskyldige helt 
saknar pensionsrätt i anstiillning och inte är anstiilld i aktiebolag eller 
ekonomisk förening vari han har sådant bestämmande inflytande som 
avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 29 *. far avdraget 
uppgä till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den Jel den inte 
överstiger tjugo gfmger det basbelopp som enligt lagen ( 1962: 381) om 
allmiin försiikring hestiimts för iiret närmast före taxeringsfiret samt högst 
25 procent av den del av inkomsten som överstiger tjugo men inte trettio 
gtmger nämnda basbelopp. I fråga om övrig /\-inkomst far avdraget uppgå 
till högst 10 procent av inkomsten till den del den tillsammans med /\-in
komst enligt föregående mening inte överstiger tjugo g;\nger nämnda has
helopp. I stiillet fiir vad som angivits i andra och tredje meningarna av 
detta stycke for avuraget beriiknas till högst ett helopp motsvarande angi
vet bashclopp jiimte 30 procent av inkomst som hiinför sig till jordbruksfas
tighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst motsvarande tre g{mger 
samma hasbclopp. Avdraget heriiknas i sin helhet antingen på inkomst som 
skall tas upp till beskattning under be~kattningsäret eller p(i inkomst ~iret 
niirmast dessförinnan. Med A-inkomst avses inkomst som enligt 9 * 3 
mom. andra stycket lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt iir att anse 
som A-inkomst. Till A-inkomst riiknas även inkomst ombord enligt lagen 
(1958: 2951 om '-.iömansskatt samt enligt I ;i 2 ml>m. ntimnda lag skatteplik
tig dagrenning. 
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Om sLirskilda sbl föreligger får riksskatteverket efter ansökan hesluta 
att avJrag för avgift för pensionsförsiikring fi"tr medge-, med högre bdilpp 
än som följer av bestämmelserna i föregäcnJe styeke. Diirvid skall dock 
följande gälla. För skattskyldig, som redovi<.ar inkomst som iir att anse 
som A-inkomst t:nda':>t av t.i~lnst men Sllfll i huvudsak saknar pcnsionsriitt i 
anställning, far avdrag medges högst med helopp. beräknat som fi.ir in
kom>! av jordbruksfastighet eller rörelse pä det sittt Sll!TI fört:skrivits i 
föregt1ende styc·ke. Har sådan skattskyldig erhållit särskild ersLittning i 
samband med att anst~illning upphiirt och har han ej skaffat sig ett betryg
gamle pensionsskydd. får dock avdrag medge~ med högre helopp. Avdrag 
som avses i de tv;I niirmast föregi1endc meningarna for dock inte heräknas 
för inkomst som hiirrör fdn aktiebolag eller ekonomisk förening vari den 
skattskyldige har siidant bestiimmande inflytande som avses i punkt 2 e 
femte stycket av anvisningarna till 29 *· Har skattskyldig. som - sjiilv eller 
genom förmedling av juridisk person - drivit jordbruk. skl)gsbruk eller 
rörelse. upphört med driften i förviirvskällan och har han under verksam
hetstiden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. for avdrag herLiknas 
även pi1 sådan inkomst som enligt 9 ~ 3 mom. andra stycket lagen 
( 1947: 576) om statlig inkomstskall är att anse som B-inkomst. Avdraget 
fftr i detta fall beräknas med beaktande av det antal är den skattskyldige 
drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen, dock högst för tio ~ir. Hänsyn 
skall vid bedömningen av avdragets storlek tas till den skattskyldiges 
övriga pensions~kydd oeh andra möjligheter till avdrag för avgift som 
avses i första stycket 6). Avdraget får dock inte överstiga ett helopp som 
för varje är som driften pt1gått motsvarar tio gånger det basbelopp som 
enligt lagen om allmän försäkring bestämts för det år driften i förviirvsktil
lan upphört och ej heller summan av de belopp som under beskattningsåret 
redovisats som nettointäkt av förvärvsk:illan oeh sådan inkomst av tillfällig 
förvärvsverksamhet som är att hänföra till vinst med anledning av överlå
telse av förvärvskiillan. Har riksskattevt:rket enligt punkt 1 tredje stycket 
av anvisningarna till 31 ~ medgivit att dödsbo tar pensionsforsiikring. anger 
riksskattcverket det högsta belopp varmed avdrag för avgift för försiikring
en för medges. Härvid iakttas i tifömpliga delar hestiimmelserna i detta 
stycke om avdrag för skattskyldig som upphört med driften i t:n förviirvs
kiilla. Mot beslut av riksskatteverket i fdga som avses i delta stycke far 
talan inte föras. 

Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6! mt:n har 
avdrag för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas t:nligt bt:stiimmel
serna i fjiirde styeket. medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering 
för det påföljande beskattningsäret. S~idant avdrag medgö dock inte med 
belopp som tillsammans med erlagd avgift sistniimnda år överstiger vad 
som anges i fjiirde styc kel. 

Oavsett föreskrifterna i de föregaendc styckena medges avdrag för avgift 
som avses i första stycket 6) i hemortskommunen inte mt:d högre belopp iin 
skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster fr<'i.n förv~irvskiillor. 
som Lir skattepliktiga i kommunen, och övriga avdrag enligt denna para
graf. Kan avdrag för avgift som avses i första styekct 6) inte utnyttjas i 
h..:mnrtskommunen. medges avdrag för aterstoden i annan kommun med 
belopp intill den där redovisade inkomsten. i förekommande fall efter 
andra avdrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kom
munen. Avdrag. som på grund av vad nu sagts inte kunnat utnyttjas vid 
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tax.eringen för det beskattningsi1r dii avgiften betalade~. far utnyttjas senast 
vid taxering för sjiitte beskattnings;iret efter betalningsiiret. Inte heller i 
sistniimnda fall far avdraget överstiga vad s1>m åtcrstiir sedan övriga av
drag enligt denna paragraf gjorts. 

Am·isningar 

till 33 * 
4.x Aven för det fall. att skathkyldig enligt punkt 3 hiir ovan icke är 

beriittigad till avdrag för ökade levnadskostnader. äger han dock riitt 
avdraga skiilig kostnad för resor till 1Kh från arbctsplahen. 1fär denna varit 
belägen pil st1dant avstfmd friln hans bostad, att han behövt anlita och även 
anlitat .,;iirskilt fortskaffningsmedel. 

Om avst{mdet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats uppgår 
till minst fem kilometer och det klart framgiir att anviindandet av q:en bil 
för res<1 till och fr{in arbetsplatsen regclmiissigt medför en tidsvinst på 
minst två timmar i jämförelse med allmiint kommunikationsmedel medge~ 
avdrag fiir kostnader för resa med egen bil. Siidant avdrag medges också 
om den skattskyldige anviinder bikn i tjiinsten under minst 60 dagar för år 
räknat för de dagar som bilen används i tjänsten. Om bilen används i 
tjänsten under minst 160 dagar för ilr räknat medges avdrag under alla de 
dagar som bilen används för resor mellan bostad och arbetsplats. Använd
ning i tjiinsten beaktas dock endast om den uppg?ir till minst 300 mil för år 
riiknat. Avdraget skall bestämmas enligt schablon pil grundval av genom
snittliga kostnader för mindre bil och med hänsyn till de kostnader. som ilr 
direkt beroende av körd vägstriick<1 (milbundna kostnader). Regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämmer fa~tstiillcr för vai:ie taxeringsår 
föreskrifter för beräkningen av avdrag i dessa fall. 

För skattskyldig som på grund av ålder. sjukdom eller handikapp är 
nödsakad att använda bil tillämpas inte bestiimmelserna i andra stycket. 
Detsamma gäller skattskyldig som är t vungcn att använda större bil på 
grund av skrymmande last. 

A. i·drag ji'ir ko.1·1nader .fi"ir resor 
till och från arbetsplatsen medges 
harn .fi'ir den del m· kostnaderna 
som ii1·1'rstigcr I 000 kronor under 
hes kall 11i11gsål"l't. 

till 50 ~ 

2.9 Vid bedömningen av om 
skattskyldigs inkomst till icke obe
tydlig del utgjorts av folkpen~ion 
iakttages följande. Som folkpension 
räknas icke barnpension eller vård
bidrag. Den omstii11dighet1'11 ull 
f(1/kpe11sion 1111der l'll heskattnings
tlr 11tgå11111cd l'll ringa hc/opp, t.('X. 

" Senaste lydehe 1983: I 051. 
"Senaste lydelse 1983: 970. 

2. Vid bedömningen av om skatt
skyldigs inkomst till icke obetydlig 
del utgjorts av folkpension iakt
tages följande. Som folkpension 
riiknas icke barnpension eller vård
bidrag. Folkpension skall anses ut
giim en icke ohl!tyd/ig dl'! ar den 
skattshldige.1· inkomst, om den 
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till .fi'i/id 11\" uti Ji>lkpensiont'n icke 
dt1(i//ti1s 1111JN hela året. utgiir ickl' 
himit'r 11101 att 111edgil·a d<'n skan
sh/dige a\'drag. :\ l'.r.t'-irnnJc fiir hc
dii111ni11ge11 i dl'tlll .till/ iir /111rnvid,., 
.fi1/kpe11.1ionn1. 11111 den 111glJ11 i _lit!/ 
111sträckni11g. utgjort en icke obe
tvdlig dd 111· i11ko111s1cn. Som folk
pension behandlas ;iven tilläggs
pension i den m;m den enligt lagen 
om pensionstillsk(1tt föranlett av
riikning av pcn'>ionstillskott. 

13 

Fiireslagen /_\·dd1<' 

11ppgä111ill 111i11s1 hOOO kronor l'llcr 

111i11st en .fr111tcdd l/1· den .rn1111111111-

riik11adc i11koms1c11. Som folkpen
sion bchandb-, iin~n tilliiggspen\ion 
i den m~\n den enligt lagen 
( 1969:205 i om pcnsionstillskott för
anlett avräkning av pensit1nstill
skott. 

Regeringen eller Jen myndighet regeringen bestiimmer fastst~iller n;irma
re föreskrifter för avdragsberäkningen enligt neJan angivna grunJer. 

Avdraget skall i första hand be
stiimma" med hiinsyn till storlekl'n 
av den skathkyldige~ taxerade in
kl1mst enligt lagen ( 1947: 576) om 
statlig inkomstskatt. Överstiger 
denna inkomst inte visst högsta be
lopp, .'>kall avdraget beriiknas till 
vad som behövs för att elen skatt
skyldige inte skall pMöras högre 
statligt beskattningsbar inkomst iin 
7 500 kronor. Detta högsta inkomst
belopp motsvarar taxerad inkomst 
för skattskyldig som under beskatt
nings<"iret inte haft annan inkomst 
iin ii!derspension cnligt 6 kap. 2 * 
först;1 stycket lagen ( 1962: 381) om 
allmiin försiikring och pensionstill
skott enligt 2 ~ lagen om pensions
tilhkott samt åll(i111i1 (11•drag en
dast ml'J 100 krunor enligt 33 § :! 
mom. andra sl_\·de1. För gift skatt
skyldig. som uppburit folkpension 
med belopp som tillkommer gift 
vars make uppbär folkpension. be
räkna> det högsta inkomstbeloppet 
med utgångspunkt från en pension 
utgörande 78.5 procent av basbe
loppet. För övriga skattskyldiga bc
r;ikn<1S dct med utgCmgspunkt från 
en pension utgörandc 96 procent av 
ba,bcloppet. Sistniimnda beräk
ningsgrund g~iller ocksii om gift 
skattskyldig under viss dcl av be
skattningsåret uppburit folkpension 
med belopp som tillkommer gift 
vars make uppbiir folkpension. och 

Avdraget skall i först<1 hand be
stämmas med hiinsyn till storleken 
av elen skattskyldige~ taxerade in
konist enligt lagcn ( 1947: 576) om 
statlig inkomstskatt. Överstiger 
denna inkomst inte visst högsta be
lopp. skall avdraget beriiknas till 
vad som behövs för att dcn skatt
skyldige intc skall pi1föras högre 
statligt beskattningsbar inkomst iin 
7 500 kronor. Detta högsta inkomst
belopp motsvarar taxerad inkomst 
för skattskyldig som under beskatt
ningsiiret inte haft annan inkomst 
än [ilderspensitln enligt 6 kap. 2 ~ 
första stycket lagen (1962: 381) om 
allmiin försäkring och pensionstill
skott enligt 2 * lagen om pensions
tillskott. För gift skattskyldig. som 
uppburit folkpensit)n med belopp 
som tillkommer gift vars make upp
biir folkpension. beräknas det högs
ta inkomstbeloppet med utg{mgs
punkt frtrn en pension utgörande 
78 . .'i procent av basbeloppet. För 
övriga skattskyldiga heriiknas det 
med utgiingspunkt fr[111 en pension 
utgörande % procent av basbelop
pet_ Sistnämnda ber;ikningsgrnnd 
g;lller ocks~[ om gift skattsk',-'ldig 
under viss del <1V beskattningsi1ret 
uppburit folkpension med belopp 
som tillkommer gift vars make upp
bfö- folkpension och under iitersto
clen av iiret uppburit folkpension 
med belopp som tillkommer gift 
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under återstoden av äret uppburit vars make saknar folkpension. 
folkpension med belopp som till· 
kommer gift vars make saknar folk· 
pension. 

Om skattsk)'ldigs sratligl laxerade inkomst iivcrstigcr del högsta in· 
kom st beloppet enligt föregaende stycke. reduceras avdraget med belopp 
motsvarande 66 2r~ procent av taxerad inkomst mellan det belopp vid 
vilket högsta extra avdrag utgar och ett belopp som iir 3 basenheter större. 
med 40 proccnl av taxerad inkomst inom ett diirp~'i följande inkomstskikt 
av 1.5 hasenheters bredd och med :n 1/3 procent av taxerad inkomst 
därutöver. 

Det avdrag som beräknas med hiinsyn till skattskyldigs statligt taxerade 
inkomst jilmkas. llm viirdet av skattepliktig förmögenhet överstiger 90000 
kronor. Om förmögenhetsviirdet överstiger 150000 kronor. skall avdrag 
inte medges. Fastighet. som avses i 24 * 2 mom .. samt sitdan bostadsbygg
nad med tillhörande tomt på jordbruksfastighct. som används som bostad 
av den skattskyldige. skall inräknas i förmögenhctsviirdct med belopp som 
motsvarar I Il 0 av skillnaden mellan fastighetens re 0;pektivc bostads bygg
nadens och tomtens taxeringsvärde året före taxeringsåret och lånat kapi· 
tal. som nedlagts i fastigheten respektive i bostadsbyggnaden och tomten i 
den mån skillnaden inte överstiger 250000 kronor. Är skillnaden större 
beräknas värdet till 25 000 kronor jiimte den del av skillnaden som över
stiger 250000 kronor. Vid beräkning av hur stort lånat kapital som lagts ner 
i hostadsbyggnaden och tomten. skall pä dessa anses belöpa så stor del a\; 
låneskulderna i förvärvskällan som byggnadens och tomtmarkens taxe
ringsvärde utgör av det sammanlagda värdet av tillgfrngarna i förvärvskäl· 
Ian inklusive hyggnaden och tomtmarken. Har den skattskyldige eller hans 
make nera sådana fastigheter. som avses här, gäller bestämmelserna en
dast för en fastighet och d:i i första hand för fastighet som utgör stadigva
rande bostad för den skattskyldige. 

Här ovan angivna grunder för avdragsberäkningen får frångås. när sär
skilda omstiindigheter föranleda det. 

Vid beräkning av avdrag for gift skattskyldig iakttages bestämmelserna i 
52 * I mom. sista stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986 och tillämpas första giingen 
vid 1987 års taxering. 
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2 Ftirslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 6231 

H;irigcnom föreskriv~ i fråg<i om taxeringslagen ( 195n: fi231 1 

dels alt 2 ~ 2 mom .. 25 och 36 ~*· 3H I. 2 och 5 mom .. 39 * I mom .. 4H 
2 mom .. 100~. 101 * 1 mom. samt I 16f. I 16g och 120*~ skall ha nedan 
angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas nya bcstiimmelser. 24. 25 d och 28 ~*· 37 ~ 8 
mnm. samt 66a. 66h och 70**· av nedan angivna lydelse. 

N111•artmJc lyJd1c Fiirn lagc11 /.1·delsc 

2* 
]. 1110111. ~ Betcck ningarna t11.rNi11g.1är. hcsk111111ing.1dr od1 hc111or1.1·ku111-

1111111 hava i denna lag samma innchörd sorn i kommunalskattclagen 
( 1928: 370). 

Vidare skola vid taxering enligt denna lag bestämmelserna i 4 * andra 
stycket kommunalskattelagen ~iga motsvarande tilliimpning. 

Huruvida någon iir att anse s~1som ho.rntt hiir i riket, skall avgöras efter 
de i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagcn stadgade grunderna. 

Vad i denna lag stadgas om person. som varit här i riket hosatt, skall :iga 
tilliimpning jämväl ii person. som i Sverige stadigvarande vistats utan att 
vara hiirstiidcs bosatt. 

Vad i denna lag siigs om makar skall i tillämpliga delar .iämväl gälla i 
fråga om skattskyldiga som avses i 65 s sista stycket kommunal skatte la-

' Lagen omtryckt 1971: 399. 

Med all skattskyldig sa111taxera.1· 
.fi'irstås i Jcn11a lag att den skal/
skyldige taxeras med rilliimp11i11g 
m· 5]. .~ I 1110111. komm1111alskattela
gen oC"li 11 § I mom. lagen 
I 19./7:576! 0111 statlig i11ko111s/.\'katt. 

:!.4 §3 

I 111 o 111 . • ~)äl1·dek/aratio11 iir 111/

män .1jii/l'(/cklaratic111 cl/I'/" .f{'ircnk
lad sjäh·deklaratiun. Fiircnklad 
.1jii/1·deklaration fär al'liimnas m· 
J)-sisk per.1011 under de .f('irutsiitt-
11i11gar som anges i 2 och 3 1110111. 

2 111 o 111. Fysisk person Jilr. 0111 

inte annat fd(ier m· 3 mom .. a1·
lii11111a .fi'ircnklad sjiih·dek/aration. 
om l'(Uf .10111 skall redol'i.rns i.fi"ilga 
0111 i111iikter och ai·drag m·ser en
dast 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 77."\. 
'Senaste lv<lelse 1974: 773. 
' Förutvar;m<le 24 ~ upphävd genom 1'184: 1081. 
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Fiircslai.:i·n l_\·dl'i.1l' 

I. i11ko111s1 u1· w11111njiistighl't be
trii.ffi111d1· hiig.1'/ 11·å Ji1stighc1er 
1·ilk11 den skattskyldig!' innl'ht(fi 
hela hcskalll1i11gsäret och .for vilku 
dl'is i111iik1c11 skall heriiknas enligt 
24 ~ 2 mom. kom11111n11lskattclago1 
I 192X:370J, Jl'is Taxering.1TiirJe har 
hcsTii1111 s .fi"ir heska11ning.1årel, 

2. inkomsl 111· (iii11.11 sam! itlliik
tcn 111.r.:åll i pengar och annat m·
drag iin som <11".l"l's i 33 .~ 2 mo111. 

kom111111wlskalll'iagen inle vrkas 
_f;"ir kosttwda .ti"ir .fitllgiirande u1· 
!iiinsten. 

3. inkomsl m· kapital samt m·
drag Ji"ir ko.1·1n11<il'r yrkas endu.1·1 _f("ir 
riiflla och intiikten utgiirs m· 

a) riinl11, 
hJ 111ddning på s1·enska aktier 

och 11ndelar i .1·1·01ska aktit:fimder 
eller ekonomisku j('ireningar ella 

c i siiJan .fomu/11 a1·j1Hlighct som 
skall tas upp som ska11epliktig in-
1äk1 enligt punk! 2 andra stycket m· 
am·i.rningarna Till 311 § ko111m11n11l
sk11t1cluge11 och .fi'ir111ä11e11 inte har 
iirerlcitils under heskallningsärct, 

4. allmiint a1·drag .får underhåll 
m· icke hcmma1·arunde harn eller 
.fi"ir 111'.r.:ifi .fi'ir pension1:fårsiikring. 

5. slidan! a1·drat: fi"ir ncdrntt 
skatte.fiirmilga som tn·rcs i 50§ 2 
mom. andra eller fjiirJe stycke! 
kom 11111nalska11 ela gen. 

3 111 o n1. Fiirenklad .1jiili·deklara
tion fär inte al'/iimnas. om 

I. den skattskyldige c//er den 
med 1·ilk1•n den skattsky/Jiuc skall 
.1·wmaxcras inte Farit hosatl hiir i 
riket under hela hekattnint:stlrct. 

2. dl'n skattskyldiuc under he
.1kat111i11gsåret ht(/i inkomst a1· an
stiillning i 111/andct eller a1111ar.1· 
Fän 111/andct ht(fi inkomst clla 1·id 
11tgii11gcn m· hcskat111i11gsårct diir 
iiut skat tl'pliktig .fi"irmiigenhl'I. 

3. dl'n skaflskyldige unda h1·
skat111ing.1året rnrir skyldiu af/ /Je
tala .1jii111a11s.1kat1 enligt lt1ge11 
I 1951):295 ! om .1jii111ans.1ka11. 
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f"iiri·.1111.t:<'ll ln/d\'l' 

.J. d,·11 1k1111.1k-"1dig1· iir F.;r<'lc1p

l1 ·Ju,.,. i Jil 111w1.1/i"irl' I ug. 11ii r.1I1J<' nd<' 

till .1,idu11 {JC'r.1011 dlcr ddiit:1ll'1' i 
)ii 1111111shirc111,i.:. 

5. elen s/.:u11sf.:y/dii;c skall rn111-
t11x<'ru.1 med f'l'l".l<Jll su111 iir skl'/dig 

1111 i sjii/nfr/.:111ratio11 /ii1111w llf'fl.t:ifi 
0111 i11kc1111.1t a1· riirc/.1,· c/lcr jord

lmdsfi1s1ighl't din m· 111111u11 Ji1.1-
tighc1. Fir 1·il/.:rn i111ii/.:1c11 skall l>c
rii/.:1111.1 c11lii.:1 24 s: I 1110111. f.:0111m11-

1111ls/.:a11c/ugt11 I ICJ:!.8:3711! dia 
fi. dn1 .1/.:n11.1/.:ddi.[!1' .1/.:a// n·d111·i

.1a .1<1</11111 r<i111c1illii1,:g som 111·sc.1 i 
JU.~ h111c1111 . .I.färde s1_1c/.:c1 lagen 
r 1947:5701 om starlig i11/.:0111st.1/..a11. 

A.llmiin .1)iili·deklara1io11 skall 
uppta 

I) den skattskyldiges namn och postadress. hemortskommun. Jiir sfaian 
linnö. och hemvist diirstiides. personnummer samt nummer [1 för honom 
utfärdad skattsedel ii preliminär skatt för [in~t niist före taxeringsfiret tiven
Sllm heträffande utliinning nationalitet. hetriiffande utlirndsk juridisk per
SlHl det land. där styrelsen haft sitt siite. samt hetriiffande skattskyldig. 
Sllll\ allenast under n~igon del av beskattningst1ret varit i riket hosatt. 
uppgift om den tid. han siilunda haft hostad hiirstiides. 

2l alla förvärvskiillor. betriiffande vilka skattskyldighet för be~kattnings
i'.tret åligger den skattskyldige: och skall diirvid i fraga om förviirvskiilla. i 
vilken skattepliktig fastighet ingått. siirskilt angi\·as dels heskaffenheten av 
den skatt-;kyldiges innehav av fastigheten. dels fastighetens taxeringsviirde 
~1ret niist fön:: taxeringsiiret eller. (1m S:idant viirde det året icke varit 
fastigheten fisatt. dess eljest antagliga \'ärde vid taxeringsi1reh ingtmg. Jels 
ock. diiröt fastigheten icke ingått i förvärvskiillan under hela heskattnings
iin:t eller fastigheten ingätt diiri endast till viss del. huru l<lng tid eller till 
vilken del faqigheten sålunda ing;ltt i fiirviirvskiillan. 

3) Je intäkter och de avdrag. som iiro att hiinfi.lra till varje förviirvskälla. 
dnl:k att ersiHtning. som enligt hestämmclserna i 37 ~ I mom. I. gl icke 
heht1ver upptagas i kontrolluppgift. ej hel kr behöver upptagas i deklaratio
nen s~1som intiikt. 

4) de allmiinna avdrag . .;,om den skattskyldige yrkar e1 tillgodonjuta vid 
taxeringen. 

51 den >.kattskyldiges tillg<ingar och skulder vid >.lutet a\ hcskattning~
{iret. tindi1 att förmögenheten icke uppg~1r till skattepliktigt belopp. doc:k 
endast lllll och i den mån skattskyldighct för förmögenhet äligger honom. 

61 heloppet av den preliminära skatt. som genom skatteavdrag erlagts for 
faet niist före taxcrings:iret. iivensom 

4 Senaste lyJebe 1984: IOXI. 

2 Riksdagc'fl IW:l-1/85. I sam/. Nr /8() 
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N111·llrnlllfr lydd.H· 

71 garantibelopp. 
8) om deklarationen avser famansföretag. deUgare~ eller honom n:ir

st~1ende persons namn. personnummer och adress nch i förekommande fall 
aktie- eller andclsinnehav tillika med angivande av röstvärde. om olika 
riistviirden förekomma. dock alt uppgifter icke behöva liimnas för när
st:iende persern. som ej uppburit ersättning fr[m. träffat avtal eller haft 
annat därmed jiimförligt förh[11lande med företaget. 

91 räntetilliigg Sllm skall beaktas vid fashtällande av underlag för till
higgsbi:lopp samt grumkrna för ber:ikning av riintetillägget. 

\iiili·deklllrnlio11 skall diirj:imte 
inneh.-illa de uppgifter. som för sär
skild::i fall föreskrivs i denna lag el
ler som erfordras för beräkning a\· 
pensionsgrundande inkomst enligt 
lagen om allmän fiirs:ikring eller för 
ber:ikning av skogsviirdsavgift en
ligt lagen ( 1946: 324) om skogs
v~1rdsavgift eller fastighetsskatt en
ligt lagen ( 1984: Hti2l om statlig fas
tighet sskatt. 

A/1111iin 1jiil1'lld.lurnlio11 skall 
diirjiimte inneh{dla de uppgifter. 
som för siirskilda fall föreskrivs i 
denna lag eller som erfordras för 
beräkning av pensionsgrundande 
inkomst enligt lagen I /9f>:! :381 J om 
allmiin fi\rsiikring eller för beräk
ning av skogsv;irdsavgift enligt la
gen l 1946: 3241 om skogsv{misav
gift eller faqighetsskatt enligt lagen 
t 1984: 1052) om statlig fastighets
skatt. 

Ha makar. som ing[itt äktenskap fi\re ingången av heskattningsiiret och 
under detta ii.r levt tillsammans. var för sig inkomst att taxera enligt lagen 
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. skall vardera maken uppgiva huruvida 
inkom.,;t av förviirv~kföla är A-inkomst eller B-inkomst enligt 9 ~ 3 mom. 
nämnda lag. Vad nu sagts om makar skall i tilbmpliga delar jämväl gälla i 
frftga om skattskyldiga som avses i 65 ~sista stycket kommunalskattelagen 
( 1928: 370). 

Har skattskyldig under beskattningstiret varit gift. skall han jämväl upp
giva s{idan boets eller andra makens inkoms_t och förmögenhet. över vilken 
förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Aligger ~kattskyldigheten andra 
maken. skall uppgiften lämnas å s:irskild blankett. Dä skattskyldig skall 
taxeras for barns eller annans förmögenhet, skall uppgift lämnas jämväl om 
sädan förmögenhet. 

Belopp. som upptagas i självdeklaration. skola utföras i hela krontal. så 
att överskjutande öretal bortfalla. 

25d~ 

I .1jii/1·dl'klara1io11 belu'il'er upp
g(ti intl' /iim1111s berriijfimde 

I J a1·_1'tlri11g i.fi11/ som l/\'Sl'S i 35 ~ 
3 11wm . .fi'irsra sryckcr komm1111i1/
skattelage11 I /928:370i. 0111 dcr 
sam 111u 11/i1gdC1,ti'irsii/jn i 11g.1·hc/1 ippe I 
under heskC11t11i11gsåre1 uppgålt till 
hiigst I 000 kronor dlcr 

2J a1·y1tri11g ifiill som 111·ses i 35 ~ 
3 1110111. 1111<lrn .1·1ycke1 kom1111111al
s/.:attclagc11. om d1·1 .1amnu111/agda 
.fi'irsii(ini11gshdoppc11111Jer heskalt-
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Nurnmndi' lydclsi· 

Jl) 

Fiircslag1·n /.1·,/c/sc 

ningsäret uppg1itt till hiigst 6 6UO 
kronor. 

28f' 

Fiire11klwf .1:fiili·dd.lurntio11 sk11ll 
uppta 

I! den skattskvldigcs 111111111. pa
so111111111111er, 11ostaclres.1 och hc-
111ortsko1111111111. 

2 J clc uppgifia som hchiin _t;°ir 
11/l hcstäm11111 humi·idu den skall
skyldigc skall .1·a111/in1·ras eller inte'. 

3 J ,J,. imiikter och 1n·drag .111171 iir 
llll hiit(fora till inkomst 11\" 111111lln 
.fi1.1tighct. 1·llrrid siirskilt skllll 
a11gn fi1stighctcns taxaing.11·iircle 
Jiir lwska1111ingsilret. 

4! de intiikta .10111 är llll hii11/;·ir11 
till inko1111·t ai· (ilin.11 och .10111 dcn 
skaus/....-/digc inte hllr fi/11 medde
lande om enligt 37 ~ 5 mom .. med 
undantag ai· ersiittning som enligt 
37 .§ l mom. l i.: imc bchöi·er tus upp 
i kontrolluppi:(ti, 

5 i de intiikter som är att hiin_fiira 
till inkomst 11\" kar1ital och .10111 dt'n 
.1kattsf..yldixe inte har fått medd1·
lllnde om enlii:t 37 ~ 5 11111111 .. jäm
fört med /i 1110111 . .f/ärdc stycket. 
samt de ai·drag .for riinta som dt'n 
skattskyldige yrkar. 

6J gara11tihc/opp, 
7! Je al'llrai; .10111 den skattskyldi

ge yrkar .fiir 1mderha// <H' irkc hem-
111111.·arande harn, .fi1r m·g!fiför pe11-
sio11.1Ji"irsäkri11g eller .fi"ir 11edsat1 
skutt1'.f("ir111ii,r,:a enligt 50 § ;: mom. 
andra stycket kom1111111alskattc/11-
J.?l'f1I1928:3701. 

8) den ska1tskv/digcs sk111teplik
ti.i;11 tillgångar och hans skulder 1·id 
11tgä111<l'l1 111' hcskat111ingsårct, om 
lwns skat1e17/ikrii:a fiirmöge11her.1-
tillgå11g1/1' uppyick till minst 90000 
kronor ella, <1111 h1'.1ka1111i11gshar 
.fi"inniigenhet skall bcriiknas ge
nH'11.rn111t _t;°ir den skc1trskylJige och 
hons mok1• elll'r h11m c11li1;t 12 § I 

' förutvarande 2H ~ upph~1vd genom 19~4: 10!\ l. 
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l1i111·11rt111ile lydl'isl' 
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Fiirl'.llagi·n lvde/si' 

11111111. lagen ( 1947:577! 0111 s1a1/ig 
.fi"ir111iigl'11hc1.1·skllll, de s111111111111-
lllgda skllTtt'f)liktigu Fir111iig<'nhl'ts
tillgil11garn11 llf)[!gick till minst 
I XO 000 kronor. 

9) de 11p1•gifil'r som lwhii1·s Ji"ir 
heriikni11g ar p<'11.1·io11.1gm11da11dc 
inkomst l'nligl lagen ( 1962 :381 J 0111 
11//111ii11 .fi"irsiikring cll<'r m· fi1stig
hc1sskatt cnlir.:1 /<1g1•n ( 1984:1052 i 
om stallig .fiistigh<'tssk1111. 

Skall den sk11ttshldigc /axcras 
.f(:ir harns eller annan.i· fiirmiigl'n
hct, skall uppg{fi liimnas 11ck.1·ä 0111 
såd<1n .fi"irmiigcnhct s11111 11111 den 
tillhiirdc den skattskrldig<'. /-lii1"l'id 
tillii111pa.1·.fi"irst11 stycket 8. 

0111 11ppgifis.1kyldighet iji-ilga 0111 

sk11/dhelopp och långil'llre Ji"ire
skril"S i 25 c ~. 

36 ~" 

L>cklarutionsskyldig, frdn 1·ilk<'11 D1•11 som inte lz<1r ji1/lfdort .1in 
~:iiil1·dekluration icke har inkommit deklarationsskyldighet i riill tid far 
inom fiireskril'en tid. fiir anmanas anmanas att avge sjiilvdeklaration. 
att avge självdeklaration. 

Är avlämnad sjiilvdeklaration icke s{1 upprättad. som i denna lag före
skrivs. fär den deklarationsskyldige anmanas att inkomma med felande 
uppgift eller. diir deklarationen är i väsentliga ·;1vseenden bristfällig, med 
ny, på behörigt sätt upprättad deklaration. 

37 ~ 
Nul'arande lydelse 

I mom. 7 Till ledning vid inkomsttaxering och registrering av preliminär 
A-skatt. som har innehållih genom skatteavdrag. skall va1:ie iir utan an
maning avlämnas uppgifter (kontrolluppgifter) för der föregående 
kalenderåret enligt följande uppställning. 

UppJ.:(fis.1kyldig 

I .aJ Statlig och kommunal 
myndighet. 

h l aktieholag. ekonomisk 
förening, fond. stiftelse och 
annan juridisk person ~in 

dödsbo, 
c) fysisk person och 

dödsbo. som bedrivit rörelse 

" Senaste lydelse 1979: 490. 
7 Senaste lydelse 1984: 841. 

\!cm ll[![!gifien skall m•se 

Den som hos den upp
giftsskyldige innehaft ansriill
ning eller uppdrag eller utfört 
tillfälligt arhete eller som <iv 
den uppgiftsskyldigc atnjutit 
pension. livränta eller perio
diskt tltgaemk ersättning. 
ävensom den som atnjutit 

\/ad 11r1pgifit-11 skall 111'.lt' 

Avlöning. arvode. annan 
ersättning eller förmån. oav
setl huruvida denna utgfitt 
kontant eller st1som natura
förmiin samt oavsett om den
samma utgör ersällning för 
kostnader. som motlagaren 
haft att bestrida. Har motta-
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eller jordbruk. <liiri inhcgri
rct \kogsbruk. i fr;tga om 
förmimcr. som utgi"itt fr[m sf\
dan förvärvsblla. samt 

d) fysisk person och 
Jö<lsho. som innehaft annan 
fastighet. i fr<lga om formit
ner som utgC1tt fdn sådan 
fi_irviirvskiilla. 

4 a. Den som utbetalt ut
delning d aktie i svenskt ak
tiebolag. p[1 vilket 3 kap. 8 ~ 
aktieholagslagen ( 1975: 1385) 
eller lagen (I 970: 5%) om för
enklad aktiehantering iir til
lärnrlig. liksom bank. som 
avses i I ~ aktiefondslagen 
( 1974: 931 ). vilken utbetalt 
utdelning il andel i svensk 
aktiefond for vilken register 
.fhrc.1 enligt 3 I ~ sistniimnda 

förmi'tn fr;\n pen.onstiftel'e 
el kr annan stiftelse. 

Den som iir berilttiga<l all 
lyft<t utdelning för egen del 
vid utdclningstillfallet. 

~I 

garen haft all erliigga veder
lag for i1tnjuten naturaför
miin. skall uppgift om förmå
nen och vederlaget Himnas. 
A vscr livriinta ska<lestiind till 
fliljd av personskada skall 
angivas om livriintan utgör 
skattepliktig inriikt. 

Undantag: 
11) P>lkpl'11.1io11, 11iir till

liigg.1'{)1'!1Sio11 e11/ig1 lagen om 
allmiin Ji'irsiikring icke åt-
1ii11tc.1. 

h) ersättning och förm[111 i 
anledning a\' tilll':illigt arbete. 
om tkt som mottagaren sam
manlagt åtnjutit haft ett fagre 
viin.k iin 100 kronor för hela 
[1ret. 

gl cr.1iit111i11g för resa i 
tjänsten. motsvarande gjorda 
utliigg som .1·am111anlag1 icke 
ii1·astiga 500 kronor, och re
prcsentationsersättning. 
motsvarande gjorda utlägg. 
sammanlagt icke överstigan
de 500 kronor. samt därjämte 
traktamentsersättning vid 
vistelse tjiinstcn utom 
tjiinstgöringsortcn. som sam
manlagt icke överstiger 500 
kronor eller icke avser mer 
än 24 dagar för iir riiknal. 
diire.1·1 i kontrolluppgiften an
miirkes. att tmkramcntscr
siillning utgt1t1 (se iiven 2 
mom. fjiirde stycket), 

Den utbetalda utdelning
en. 
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lag samt dcn som utbetalt ut
delning från utländsk juridisk 
person. om utdelningen utbe
talats genom V ~irdepappers
ccntralen VPC Aktiebolags 
försorg. 

Fi.ircslugen lydelse 

I 11111111. Till ledning vid inkomsttaxering, ,li'irmc'igcnhct.11axering och registrering av preliminär 
/\-skatt. som har innehållits genom skaltcavdrag. skall varje år utan anmaning avlämnas upp~~iftcr 
(k 0 n troll upp g i rt er) för det föreg;\ende kalenderiin:t enligt följande uppställning. 

Ur'P ;:ifi.11t:rldig 
I. al Statlig och kommunal 

myndighet. 
hl aktiehl)lag. ekonomisk 

förening. fond. stiftelse och 
annan juridisk person än 
dödsbo. 

c) fysisk person och 
dödsbo, som bedrivit rörelse 
eller jordhruk. däri inbegri
pet skogsbruk, i fråga om 
förm{111er. som utgii.tt frän så
dan förvärvskiilla, samt 

dl fysisk person och 
dödsbo. som innehaft annan 
fastighet. i fråga om förma
ner ~om utgi!tt frän sådan 
förvärvskälla. 

\'em 1111pg!fien skall m·s1· 
Den som hos den upp

gifts~kyldige innehaft anstiill
ning eller uppdrag eller utfört 
tillfälligt arbete eller som av 
den uppgiftsskyldigc åtnjutit 
pension. livränta eller perio
diskt utg:1ende ersiittning. 
ävensom den som åtnjutit 
förmån frtrn personalstiftelse 
eller annan stiftelse. 

Vad uppgiften skall m·sc 
Avlöning. arvode. annan 

ersättning eller förmån, oav
sett huruvida denna utgt1tt 
kontant eller säsom natura
förman samt oavsett om den
samma utgör ersättning för 
kostnader. som mottagaren 
hati alt bestrida. Har motta
garen haft att erlägga veder
lag för åtnjuten naturaför
mån, skall uppgift om förmå
nen och vederlaget liimna~. 

Avser livränta skadeständ till 
följd av personskada av per
sonskada skall angivas om 
livriintan utgör skattepliktig 
inliikt. 

Undantag: 
bl ersättning och förman i 

anledning av tillfälligt arbete, 
om det som mottagaren sam
manlagt åtnjutit haft ett lägre 
viirdc iin 100 kronor för hela 
året. 

gl 
kostnadsersättning för 

resa i tjänsten inom riket med 
allmänt kommunikationsmc
del eller taxi. motsvarande 
gjorda utbgg, annan kost
nadsersättning får resa i 
zjiinsten som inte äver.1·tii.:er 
sammanlagt I 000 kronor. 
och represcntationsersätt
ning, motsvarande gjorda ut
lägg. sammanlagt icke över
stigande 500 kronor. samt 
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4 a. Den SLllll utbetalt ut
delning pil aktie i svenskt ak
tieholag, på vilket 3 kap. 8 § 
akticbolagslagen ! 1975: I 385) 
eller lagen ( 1970: 596) om för
enklad aktiehantering är til
Himplig, liksom bank. som 
avses i I * akticfondslagcn 
(J 974: 931 l. vilken utbetalt 
utdelning på andel i svensk 
aktiefond för vilken register 
.ti'irs enligt 31 § sistnämnda 
lag samt den som utbetalt ut
delning från utländsk juridisk 
person. om utdelningen utbe
talats genom Värdepappers
centralcn VPC Aktiebolags 
försorg. 

Den som är beriittigad att 
lyfta utdelning för egen del 
vid utdelningstillfället. 

N111·ara11de lydel.1c Fiireslagen lydelse 

dä1j;imte traktamentscrsiitt
ning vid vistelse i tjimsten 
utom tjiinstgiiringsorten. 
som sammanlagt icke över
stiger 500 kronor eller icke 
avser mer än 24 dagar för år 
räknat, CJlll i kontrolluppgif
kn anmiirke~ att erstillning 
m· nämnda slug utg~ltt (se 
även 2 mom. fjärde stycket), 

Den utbetalda utdelningen 
samt .for fl'sisk person också 
aktiei1111elw1·1't 1·id lirets 111-
gånf.?. 

2 1110111.~ Vid avliimnande av uppgifter, varom stadgas i I mom., skall 
iakttagas följande. 

Avser si1dan förmän. varom i l mom. första och andra punkterna för
miiles. endast en del av året. skall upplysning meddelas om den tidrymd, 
för vilken förmånen utgått. 

I kontrolluppgift. som upptager särskild resekostnads- och traktaments
crsiittning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersiittning och dels 
traktamentsersättning jämte tid för vilken traktamentsersättning utgätt. 
Därvid skola uppgifter liimnas om traktamentsersiittning dels för förrätt
ningar inom riket i enlighet med vad nedan sägs 01,;h dels för fiirriittningar 
utom riket. I fräga om förrättningar inom riket skola uppgifter lämnas 
sär~kilt för förrättningar som icke varit förenade med övernattning (en
dagsförrättningar). förrättningar som varit förenade med övernattning men 
icke medfört vistelse mer än femton dygn i följd pä en och samma ort 
!korttidsförrättningar) samt övriga· resor (ifangtidsförrättningarl. För en
dagsförriittningar uppgives utgiven traktamentsersättning och antal dagar. 

8 Senaste lydebe 1984:917. 
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N111·11rll11lie lydelse Fiir1'.1/i1g<'11 /-"Je/se 

Vid heriikning av antalet dagar för endag,fiirriittningar medriikna' icke 
sildan endagsförrättning, som varat hl.igst fyra timmar: förrättning som 
varat mer än fyra timmar men högst tio timmar ri1kna-, som halv dag: bngre 
forriittning räknas som hel dag. För korttids- nch l[111gtid,fiirriittningar 
uppgives utgiven traktamentsersiittning och antal niitter övernattning 
skett. De första femton dygnen av varje tangtidsförriittning uppgiva~ sc1-
som korttidsförriittning. - I kontrolluppgift skall i fön:kommandL· fall siir
skilt anmiirkas. att arbetsgivaren utövcr traktamentsersiittningen. haft ut
gifter för d1.:n anstiilldes hostad eller uppehiillc under förriittningen. 

Om skattechefen i det län diir arbetsgivarens hemL)rtskommun iir helii
gen medger det. hehöver arbetsgivaren. i stället för att lämna uppgift enligt 
tredje stycket om traktamentsersättning vid förriittning inom riket. endast 
anmärka i kontrolluppgiften att sadan ersättning utgått. Förutsättning fiir 
medgivande är att ersättning utgår enligt s~ldana grunder att den kan 
antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna. 
Motsvarande medgivande kan liinrnas iiven betrilffandc resckostnadser
sättning för färd med allmänt kommunikationsmedcl. Medgivande lämnas 
endast om arbetsgivaren har ett större antal anställda. som mera regelbun
det företager tjänsteresor. och medgivandet bedömes vara utan olägenhet 
for taxeringsarbetet. Medgivande får ej liimnas fämansföretag i fr~1ga om 
uppgifter rörande företagsledaren och honom niirstiiende personer samt 
delitgare i företaget. Lämnat medgivande giiller tills vidare. Det kan be
gränsas till viss grupp av anstiillda. - Ansökan om medgivande göres hos 
länsstyrelsen senast den 31 oktober frret före taxt:ringsfiret. Talan mot 
beslut. varigenom ansökan om medgivande avslagits eller medgivande 
återkallats. föres hos riksskatteverket genom hesviir som skola ha inkom
mit till verket inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av 
beslutet. Mot riksskatteverkets beslut far talan icke föras. 

Diirest vid avlönings uthctalande avdrag skett för löntagares eller hans 
efterlevandes pensionering. skall i kontrolluppgiften upptagas hruttolön 
och vad som avdragits. 

Av kontrolluppgift enligt I mom. första. andra eller sjunde punkten skall 
framgä om arhetsgivaren har att för utgivet belopp betala arbetsgivaravgif
ter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. I kontrolluppgift som nu har 
sagts skall särskilt för sig tas upp representationsersiittning och shrskilt för 
sig annan kostnadsersättning än resekostnads- och traktamentsersättning. 

I kontrolluppgift skall särskilt for sig tas upp s~1dant avdrag som har 
gjorts för preliminär A-skatt eller enligt lagen ( 1982: 10061 om avdrags- och 
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 

I kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer 
eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppgif
ten avser. Kan personnummer inte anges för den som uppgiften avser skall 
redovisas dennes födelsetid. Har den uppgiftsskyldige tilldelats särskilt 
redovisningsnummer enligt 53 ~ I mom. uppbörd slagen ( 1953: 2721 skall 
detta anges i stället för den uppgiftsskyldiges personnummer eller organi
sationsnummer. I kontrolluppgift som lämnas av fomansföretag skall anges 
om personen är företagslcdar1.: eller honom närstf1ende person eller deliiga
rc i företaget. 

Kontrolluppgift. som i I mom. tredje punkten sägs och som avser 
pensionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst. skall innc
hillla uppgift om tidigare och nuvarande iigare till försäkringen och. om 
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Fc"ircslagcn l.1·,/d.1·1· 

miijligt. fong varigenom i1gander:1tten överg:'itt "1ml. i fl.>rekommande fall. 
den som erhallit fo1foganderiillen till rör<ikringen. Kontrolluppgift. .,om 
avser pensi,insfors:ikring tagen i samband med tj:inst. skall innehiilla upp
gift lHll den som enligt tjirnsteavtalet skall ;1tnjuta pensionsförmilnen. 

I kontrolluppgift skall lämnas uppgift nm l:in som har liimnah r:intefritt. 
eller mot riinta understigande sedvanlig r:inta. till arbets- eller uppdragsta
gare. nm det sammanlagda vi.irdet av förm{iner av detta slag uppg[ir till mer 
iin 2 000 kromir. Li ppgiftcn skall avse l[incbekippet och erlagd r:inta. 

Kontrolluppµift enligt I mom. 
punkterna 1-3. 3b-3feller8skall 
avfattas p~1 blankett enligt faststiilll 
formuliir. Sär.,kild uppgithhandling 
skall liimnas för vai:ic persl•n. 

Kontrolluppgift enligt I mom. 
punkterna 1-3. 3b-3h. -la eller 
7-9 'kall avfattas pi'1 blankett enligt 
fastsUillt formuliir. Siirskild upp
giftsh:rndling skall liunna:-. for va1:je 
person. 

Riksskattevcrket far p{1 ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag rr:1n 
beqiimmelserna i elfte stycket. Mot ribskattevcrkeh beslut Hir talan ej 
föras. 

5 1110111 .'' Den som har alt av
liimna kontrolluppgift enligt I mom. 
punkterna 1. 2. 3 b-3_( 7 elll'f 9 
skall senast den 31 januari under 
taxeringsilret till inkomsttagaren 
översiinda uppgifi med de uppJy.,
ningar som liimnas i kontrolluppgif
ten. 

5 1110111. Den som har all avliimna 
kontrolluppgift enligt I mom. punk
terna 1-3, 3 b-3 h. 4 u l'llcr 7-9 
skall senast den 31 januari under 
taxcringsiiret till inkomsttagaren 
översiinda 1111'cldc/u11Jc med de 
upplysningar som liimnas i kontroll
uppgiften. 

Fiir1'.1lagt'll lydelse 

ö 111o111. Till ledning i·id inkomsttaxering <1ch .fi"ir111iigenhe1st11xcri11g skull \'(//:ic är 11/an annw
ning n vlii m na s kon/ ro/111 ppgif i er .fi"ir det .fi"iregtlende ka le ndcrdre I enligt .fi"i(iandt• 11pp.1/iillni11g. 

u p /> g if Is.\ k y Id i g 

\ 'ii rde11appcrsc·c11tralc11 
\'PC Aktieht1lag. 

den s11111 yrkes111iissii:1 ht'
cbfrit i11/å11i11g eller fhl w111a1 
.1iifl yrkl'smiissigt 0111ht•.1ii1)1 
all 11engar hlii·if riintt'hiiran
de, 

den .10111 gel/ 111 sk11hjfi.ir
hi11de/1(' .hir den al/111ii1111a 
marknaden och 

fi"irl'ning som ji-ån lll<'d
lc·1n111<1r mof/11gi1 p1'11g11r .fhr 
.f("irriimning. 

''Senaste lydelse 1983: 318. 

Ve 111 /1 fi p gift c n ska 11 
a \' s (' 

Dc11 som gof/sk1frits rii11111 
eller 1il/ 1·ilkc11 riinta uthcta
lats !horgcniirJ. 

u Il d a Il I 11 .t: : 
Bunk. h_1·1111t<'ksi11stit111. 

.f("irsäkri11g.rn11stul1 <1ch uktil'
holag s11111t.fc.irc11i11g so1111ill
dl'i 11 ts 11rga 11 isat i1111 s1111111-
111e r. 

\·ad llfif'giftcn skall 
(/ ,. s (' 

Riinla .10111 den 11ppg(lis
sk1·ldigc sa111m1111/ag1 g11t1-
sk1fri1eller11thl'lalu1 till hor
gc11iirc11 samt dc1111es su111-
1111111/agd11 .fi1rdran pil Ji•n 
uppgifisshldigc i·id i/rcts 111-
g1i11g. 

U11d11111ag: 
a i Riinta som i _ti-ä,r.:a 0111 

1 ·ii rdepapp1· rs1·c111rale11 in f t' 
11\·sa h11/agc1.1· 1·erk.rn111hl'f 
hctri{f.fi111dc sl.11/if(iirhin-
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Je/sa .fi'ir den 11llmiinn11 
marknaden och som i ji-äi.:a 
cllll ii1Tiga uppg!fl.1skyldigo 
inte hiinfiir sig till .1c/dan 
1·erkswnhct som a1·scs under 
mhri/.:en Uppg(ftss/.:yldig. 

b J Riiflla sc>1n inte utgiir 
s/.:attcpli/.:tir.; inkomst enligt 
3:;: lagen ( 1978:423) 0111 

s/.:attdiiunadcr Ji">r dua 
spw:fim11cr eller lagen 
! fl.)83:891 i 0111 ska11cliitt-
nadcr.fi'ir alle11wnsspara11dc. 

c) Riinta och fordran f'tJ 
konto. fi'ir 1·i/kcr inte Ji1111s 
p1'r.1011- eller organisations
n1111111H'r och som öppnllls 
fiirc den I Januari 1985. 0111 

ränw11 f'iir kontolw1·arc11 
uppgår till mindre iin 100 
kronor. /nnl'has ett konto ai· 

mer än en person, sk11ll 11pp
g(fi /iimna.1'.for samtliga ko11-
tohavare. om riinta11 .ff'ir nå
r.;011 a1· dc111 uppgår till 111inst 
100 kronor. 

I kontrolluppg(fi skall WIJ!l'S namn och postodrcss samt person- dia 
organisatio11.rn11mmcrfiir slh·iil de1111ppgiji.1skyldif!1' som horgenären. Fär 
diidshc1 Jilr i stället .fi'ir organisationsnum111cr den m·/idncs personnummer 
anges. Kan person- eller orwmi.rn1ionsnunu11cr illle anges .for en hor
grniir. skall su1·itt miijligt dennes födelsetid redol'isas ella, 0111 borge
niiren iir en juridisk person. namn och postadress .1a111t per.1onnu111111erf('ir 
den .wm fi.lrförJi1r.;a ii1·er riinta l'ller f<mlran. 

Innehas ett konto m· mer iin en person skall ränta och fordran fiirdclas 
lika mellan i1111ehal'lmlll. om inte annat förlu)llande iir kiint för den 11pp-
1::(fisskyldigc. 

/Jc.mimmc/.1cma i 2 mom. e(fie och toUie stYc'kena. 4 1110111. fiirsta och 
andra styckena samt 5 mom. skall tillämpas på kontrolluppr.;(ft enligt detta 
/11Ull1Cllt. 
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39* 
N111·11rw1dc /_l'dd1e 

I 1110111. I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för nästföregäende kalenderår 
avlämnas på sätt framg<lr av följande uppställning: 

Uppgifissk\'/dig 

3. Hankaktiebolag, spar
bank eller annan p1.:n111ngm
riittning. 

5. F~·sisk eller juridisk per
son. som haft fordran. 

6. Försäkringsanstalt eller 
understöd sförening. 

8. Den som bedrivit för
medling~verksamhet eller 
darmed jämförlig verksam
het, om uppgift icke skolat 
liimnas utan anmaning. 

I c111 llfif'.!.?ifil'n skall a1·.1e 

Namngiven skattshldig. 

Namngiven ska11sk_1'/dig. 

Namngiven skanskyldig. 

Namngiven ska11sk.1·/iiig. 

Fiircs/agen lydc/.1e 

\'ad 11p11gific11 skall a1·s1· 

Gottgjord ränta ii1'1'11.111111 

beloppet av den skat1shldi
ge.1 innestiknde medel vid 
viss angiven tidpunkt. 

Riintcinkomst frirn den 
skatt.1kyldig1' ii1·c11so111 be
loppet av den skat1skyldig1·.1 
skuld vid viss angiven tid
punkt. 

Arten av uppgiven fi.irsiik
ring. beloppet av pr1.:mie eller 
annan avgift. tid då sådan 
mottagits. utbetalt försäk
ringsbelopp samt viirdet och 
arten av åtnjutna förmaner i 
övrigt, som icke enligt annan 
föreskrift uppgivits. 

Ersättning eller vederlag 
som förmedlats eller varom 
uppgift clljcst finnes tillgäng
lig. 

I 1110111. I siirskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för nästföreg[iende kalendcdr 
avli1mnas p~I siitt fr<imgår av följande uppställning: 

u fifi.l!ift.\'.\ "'''" ig 

3. Bankaktiebolag. sp<ir
bank eller annan penningin
rättning. 

5. Fysisk eller juridisk per
son. som haft fordran 

6. Försiikringsanstalt eller 
undcrstödsförening. 

Vem uppgiften skall m·se 

Namngiven per.1011. 

N<imngiven pcr.rnn. 

Namngiven pa.1011. 

Vad 11ppgific11 skall a1·s1' 

Gottgjord ränta och belop
pet av innestiiende medel vid 
viss angiven tidpunkt. 

R~inteinkomst frtm gii/dc-
11iir<'n och beloppet av hans 
skuld vid viss angiven tid
punkt. 

Arten av uppgiven fors~ik
ring. beloppet av premie eller 
annan avgift. tid di1 siidan 
mottagits. utbetalt försiik
ringshelorp samt viirdd och 
arten av {itnjutna förmiiner i 
övrigt. som icke enligt annan 
forskrift uppgivits. 
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8. Den som bedrivit for
medlingsvnksamhet eller 
diirmed jiirnförlig verksam
het. om uppgift il:ke skolat 
liimna' utan anmaning. 

Namngiven pcrsun. Ersitttning eller vcderla!! 
som fiirmedlah eller varom 
uppgift eljest finnes tillgiing
lig. 

N111"ar1111dc lrdc/sc Fiirc.1l11gcn /_1·dd1c 

4:; ~ 
2 1111m1. 1t1 Med uppgifter. som har avgivits enligt I nwm. och rör utdel

ning ptt svenska aktier eller andelar i svensk aktiefond. skall förfaras enligt 
kupongsk<.tttelagen. 

Övriga enligt I mom. avgivna uppgifter. som avser utdelning. skall för 
varje iir senast den :; I januari nästföljande ~tr av den som har mollagit 
uppgif!erna avhimnas i enahanda ordning som g:iller för avli1mnande av 
kontrolluppgifter, som avses i :;7 ~ I mom. punkterna 1-4. Har i nägot fall 
uthetalning av utdelning ske!! utan att uppgiftsskyldighet vedcrhörligen 
har fullgjorts. skall vid uppgifternas avlämnande li111111a-, upplysning hiir
om. 

Enligt I nu.1111. ai-gil'lla uppgificr. 
so111 m·ser ränta, skall al"!iimnas i 
den 011(/äUning och ordning som 
Jiireskril'.I m· rl'geringen eller myn
dighet som regeringen hestämmcr. 
liar al"!iimnadc 11ppg1fter icke in11111 
.frm år il(fordrats .fiir dc fi"irstiiras. 

Vii rdepur1r1ascc n t ra len ska 11 
lii111na 11ppgifi angiiende utbetal
ning ai· riinfll på sådan .fiirskrii·
ning. sum a11gc.1· i I 1110111 . .fi"irsta 
.1"1.,·ckct hJ. i den 011(fi1ttni11R och 
ordning som .fi"ircsk1frs ai· regcring
l'll eller mvndighet so111 regeringen 
hc.1tii111111cr. Uppgifi angående sd
dan 111/Jctalning skall hc1·ar11s m· 
1·iirdepapfJi'rSCl'/llralen under .frm 
år. 

'"Senaste lydebe 1979: 490. 

66 {{!i 

\'id inkom1ttax1·ringc11 skall siir
skilt iakllas afl den skattskyldige 
11ta11 yrkande llH'clgcs de ai-drag 
so111 han har rätt till enligt 33 ~ 2 
1110111.. 39 .l:i 3 1110111.. ./5 .l:i. ./6 .l:i I 
11111111. och 
.1tyckct 
I 1928:370). 

Mh.l:i 

50 !i :! 1110111. f/iirde 
k, 1111111111111/.1ka t t L·lag1•11 

Taxering .fi1r hes/I/fas på grund
rnl m· 1·11F>ri'llkiad 1jiili·deklaratio11 
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1111111 att dc11 som 111·;.:c11 1frklar11tic1-
11,,11 1111d1·1Tiillut.1· 0111 oc/1 hcrctt.1 
til((iillc att vllra sig r'il'cr 

I. l'lld .10111 fi'1/n .fi1lkhok{iiri11,l'.\
m1·ndiglll't hur i11/11i111ta1s i ji'<iga 
0111 Fir11t.1ii1111inganw Ji>r s1/du11 
skull1'r1'd11ktion enligt 2 ~ ./ 1110111. 
11pphiird1/age11 ( 1953:]7] J .10111 ./iir 
ått(i11111.1 m· ogif{ sk(l//Shldig dl,.,. 

] . konlroll11ppgifi .10111 den lokala 
.1kulll'l11yndighetc11 Ji/11 l'llli;.:t 37 ~ 
och som a1·scr inko111st ll\' !iii111·1 l'i
il'r kapital. 

I-far d1'11 sku11.1k\'/clige /ii111nu1 t'll 
.fiirrnklwl .1jiili·cl<'klamtio11 . .f(/r 111x
aing bc.1l111as på grunih-11/ m· den
na, ii1·en 0111 ji'iru1.1·<111ni11gurn11 <'11-
ligt 24 ,li 2 och 3 1110111 . .fi'ir en st/dan 
.1jii/l·Jeklaration inte ji"irdigger i 
alla ddar. Vclla giillcr dock itllc 
om lif'Pgifi skall liimnas 0111 in
kom.1·1 a1· rc'ire/sc dler.iordlm1k.l:fos
tighet clla m· 11t11u111 .fi1s1ighct .. fc-ir 
1·ilkl'l1 intäkten skall beräknas en
ligt 24 .li I 1110111. /.:om11111n1ilskattda
gen ( !<)28:370!. 

70~11 

För skatt.1ky/dig. 1·ar.1 taxaingar 
har hcsl111at.1 clla k11n antas bli lw
s/11wde pil grnndrnl ll\' c11 .fi'ircnk
lad .1jiili·deklaratio11, skull 11(/iirJas 
el/ siirskilt mnldcland1' ( taxl'rings
meddl'iandeJ med upp'-''.rning om 
det underlag so111 j('irclif.!ga .fi'ir 
hans taxering11r samt de ytterl(l!are 
1111p/y.rningar som .fi'ireskri1's 111· re
geringen eller den myndighet som 
regeringen hestiim1111'r. 

Tuxcring.1mcdddu11dct skall 111-

fiirdus m· den /,1kala skt1//e111_rn
dig/Jet so111 skull i11.fdm tcneri11gar-
11a i skalll'iiingd. 

Taxaings111cddc/1111det skull sii11-
das till drn skallskyldig1' .fi'irc 111-
gä11ge11ll\'j1111i1111Jer /<IXt'rings1irl't. 
Är dl'! påkallat 111· särskilda skiil . 
.fiir taxering.1·111eddl'ianJe1 .1ii11da.1 
(/icr denna tidpunkt. 

"Förutvarande 70 ~ upphiivd genom 1978: )In_ 
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N111·11n111di' lvJdsl' Förl'.1/agl'n lrddse 

100~ 1 c 

Bewiir mii jiirnviil i siirskild llrdning anföras av den skattskyluige. 
11 llm han taxerab för inkomst eller förmögenhet. S<lm icke är a\' 

~kattepliktig natur. 
2) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet. fö~ vilken han icke iir 

skattskyldig. 
)) om han taxerats till kommunal inkomstskatt för garantihclopp för 

fastighet, vilket icke bort för honom upptagas såsom skattepliktig inkomst. 
4) om han taxerats för samma inkomst eller förmögenhet på m1.:r än en 

ort elkr eljest taxerats f1 orätt ort. 

:'il om hans taxering hlivit oriktig 
pit grund av felräkning. misskriv
ning eller annat uppenbart förhi
seenue. 

h) om han. till följd av underlt1-
tcnhet att avgiva deklarati(1n eller 
annan uppgift eller p[i grund av fel
aktighet i deklaration eller i annan 
uppgift frt111 honom eller i kontroll
uppgift eller i handling som legat till 
grund för sådan Jeklaration eller 
uppgift. taxerats till väsentligt hög
re belopp än som svarar mot hans 
inkomst eller förmögenhet. 

5 l om hans taxering blivit oriktig 
pii grund av felräkning, misskriv
ning eller annat uppenhart förbi
seende ella på grund <Il' att ko11-
troll111i1ig(li e11/ii::t 37~ . . 10111 111·.11'/" 

inkomst m· 1jii11s1 eller kapital. sak
nats ella rnrit_fdakti.f.!, 

6) om han, till följd av underl{1-
tenhct att avgiva deklaration eller 
annan uppgift eller på grund av fe
laktighet i deklaration eller i annan 
uppgift från honom eller i a1111a11 
kontrolluppgift ii11 som 11\'scs 1·id 5) 
eller i handling som legal 1ill grund 
för sådan deklaration eller uppgift. 
taxerats till väsentligt högre belopp 
iin som svarar mot hans inkomst 
eller förmögenhet. 

71 om han eljest kan äberopa omständighet eller bevis som bort föranle
da väsentligt lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av taxering-
en. 

8) om han ick1.: erhiillit avräkning av utländsk skatt som han är berättigad 
till. 

I de fall som angivas i första stycket vid 6) och 7) må hesviirstalan ej 
tagas upp till prövning. med mindre den kan grundas p[i omständighet eller 
bevis. varom kännedom saknats vid fastställandet av den taxering vari 
riittelsc ~ökes. och det framstår såsom ursäktligt att den skattskyldige icke 
i annan ordning ~heropat omständigheten eller beviset till vinnande av 
riktig taxering. 

Besvär som avses i denna paragraf må anföras inom fem år efter taxe
ringsfrret. 

101 ~ 

I 11w111. Taxering~intcndcnt må 
inom tid. som angin's i JO(H~. i där 
avsedda fall anföra besv;ir till den 
skattskyldiges förmån samt i det 
vid 51 i första stycket av samma 

" Senaste lydebc 19~~: 1100. 

I 1110111. Taxcringsintendent .får 
inom tid. som anges i 100 ~. i dLlr 
avsedda fall anföra hesv;ir till den 
skatt~kyldiges förm{111 samt i dl' vid 
5 i första stycket av samma para-



Prop. 1984/85: 180 

paragrnf 0111_{iir111ii/Ja .ti1lll'l jiiml'iil 
anföra hesviir med yrkande om 
ändring i taxering till den skattskyl
diges nackdel. 

Skattetillägg utgår ej i samband 
med riittelse av felr~ikning eller 
misskrivning som uppenbart fram
gfa av deklaration eller annat skrift
ligt meddelande friin den skattskyl
dige. 

J I 

Förc·.1'/ag1•n lyddl'l' 

graf anginw _tii/lcn ä1·cn anföra he
svär med yrkande om iindring i tax
ering till den skattskyldiges nack
del. Be.ITiir till den skattskyldigl's 
nackdc/.filr dock l'.i 111(fc.iras. om den 
skall .w111 inl1' pi~/i'irts iir 1111 ansl' 
som ringa. 

Skattetillägg utgår ej i samband 
med rättelse av felriikning eller 
misskrivning. som uppenbart fram
giir av deklaration eller annat ~krift
ligt meddelande fri"in den skattskyl
dige. lkt.111m111u giiller 1·id rii11d1l' 
a1· oriktig uppgtfi i _fi-åga 0111 i11-
koms1 (/\' ziiinst eller kapilal. (I/Il 

riilll'isl'n har gjorts eller hade k1111-
11t1t görus med ledning m· ko111rol/-
11pp;.:(fi l'llligt 37 ~ .1'0111 1·ar lillgiing
lig Ji"ir taxeringsnämnden Ji"ire tax
eringspcriodens utgång. 

Skattetillägg utgi\r ej heller i den m;ln avvikelse avser hedömning av i 
skriftligt meddelande framställt yrkande. såsom fdga om yrkat avdrag 
eller värde av naturaförm[ln eller tillgang. och avvikelsen icke gäller upp
gift i sak. 

Har skattskyldig frivilligt riittat oriktig uppgift utgår ej skattetilbgg. 

Har skattskyldig 11ndl'rltitit all 
1ll'lä111na självdeklaration. som 
skall urgi1·as utan anmaning, eller 
al'!iimnas sådan deklaration ji"ir.st 
i:fia utJ;ången a1· den i 34 ~ I 1110111. 
dia med stiid t11· 34 .~ :! 1110111 . .fiire
skri\'lla tidl'n, påförs honom sär
skild avgift (förseningsavgift). 
St1dan avgift piiförs annan skatt
skyldig iin aktiehlilag med en pro
cent av den högsta beskattningsha
ra inkomsten vid taxeringen av den 
skattskyldige för inkomst i kom
munen. samt med tre tiondels pro
cent av den vid taxeringen fast
stillda skattepliktiga förmögenhe
ten i den mån den överstiger skatte-

1.i Senaste lvdebe 1978: 196. 
14 Sena,te 1;'oelse 1'>78: 196. 

Har skattskyldig. som utan an
maning skall a1·g1• självdeklaration. 
illfe ko111111it in med sjiill'licklara
tion inom fiireskri~·en tid. piiförs 
honom särskild avgift (förse -
ningsavgift). Sttdan avgift p[i
fors annan skattskyldig iin aktiebo
lag med en procent av den högsta 
heskattningsbara inkomsten vid 
taxeringen av den skattskyldige för 
inkomst i kommunen. samt med tre 
tiondeb procent av den vid taxe
ringen fastställda 'kattepliktiga för
mögenheten i den miin den över
stiger skattefritt belopp som till
kommer den skattskyldige vid för
mögenhetsheskattningen. dock 
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N11r11rande /vdd.1·1· 

fritt helopp som tillkommer dt:n 
skattskyldige vid formiigenhctsbe
skattningen. dock med högst .~00 

kronor för en skallskyldig vid en 
och samma taxering. Aktieh,1lag 
p;\förs förseningsavgift enligt detta 
stycke mt:d 500 kronor .. 

Har skattskyldig trots anmaning 
icke avgivit sjLilvdeklaration inom 
föreskriven tiu. hest~ims förse
ningsavgiften till I 1 it g[inger det be
lopp o,om utgi1r enligt första 
stycket, dock lLigo,t till I 00 kronor 
för annan skattskyldig iin aktieho
lag. 

Fiire.1/ugen lnfrlsc 

med högst 300 kninor för en skatt
skyldig vid en och samma taxering. 
Aktieholag p~1fi.m forsrningsavgift 
enligt detta stycke med 500 kronor. 

Har skattskyldig ll"llh anmaning 
icke avgivit sj;ilvdeklaration inom 
föreskriven tid. bestiims fiirse
ningsavgiften till 1v[1 g~rnger det be
lopp stim utg;\r enligt forsla 
stycket. dock liigst till I 00 kronor 
for annan skattskyldig iin aktiebo
lag. 

Dcts11111111u giiller. 0111 s/..:11tts/..:\'l
di.i.: so111 111·gi1·it fiir!'11/..:/11d siiih·dck
larlllion har at1 ji1/l,i.:,·irn .1i11 dek/11-
ratinnsskyldi,i.:het genom att <11·

lii11111a en allmiin .1jiih deklaratin11 
och han inte i:ficrkommit <'Il 1111-

maning att <11·ge sådan deklaratio11 
inom den rid .10111 .f{"irc.1kri1·.1 i a11-
111t111ingc11. 

Har skattskyldig inom föreskriven tid avlämnat cleklara1ionshandling, 
som ej iir behörigen undertecknad, utgiir förseningsavgift endast om hand
lingen icke fullstiindigas med under~krift inom tid som föreskrivs i anma
ning. I siiclant fall beriiknas avgiften enligt andra stycket. 

120~ 10 

Den som uppsiitligen eller av 
grov oaktsam het unclerltlter att full
göra skyldighet enligt 37 eller 38 ~ 
diimcs till höter. 

Den ~om upps{ltligen eller av 
grov oaktsamhet underläter att full
göra skyldighet enligt 37 eller 38 * 
skall dömas till höter cl/crtlingl'ise 
i hiigst sex 111llnader. 

Till höter. högst femhundra kronor, dömes 
I) elen som ej fullgör skyldighet enligt 30 ~ I mom. eller 34 * 3 mom. att 

avWmna diir avseuda handlingar eller uppgifter. 
2) den som ej fullgör skyldighet att utan anmaning avhimna uppgift. som 

avses i 33 *·rörande inkomst och förmögenhet, som icke i självdeklara1ion 
uppgivih till beskattning. 

)) den som ej fullgör vad honom äligger p{1 grund av föwrdnande. som i 

40 * siigs, 
4) elen ~om ej fullgör i 42 ~eller 42 a ~ I mom. föreskriven skyldighet att 

utan anmaning avliimna siirskilda uppgifter lhm hostadsförening eller ho
~tadsaktiebolag eller sådan juridisk person som förvaltar samfallighet. 

5) uen som ej fullgör i 43 ~ I 
mom., 2 mom. andra och tredje 

5) den ~om ej fullgör i 43 * I 
mom .. 2 mom. andra stYckct samt 3 
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/V111·1J/"Wllie lydelse Fiireslagen lydelse 

styckena samt 3 mom. föreskriven mom. föreskriven skyldighet att av-
skyldighet att avlämna uppgifter lämna uppgifter om utdelningar och 
om utdelningar och räntor. samt räntor. samt 

6J den som ej fullgör skyldighet enligt 44 § att lämna uppgift till ledning 
vid beskattning utom riket. 

I ringa. fall dömes ej till ansvar enligt första eller andra stycket. 
Ansvar enligt första eller andra stycket inträder ej. om gärningen är 

belagd med straff i skattebrottslagen. 

I. 116 f s i sin nya lydelse träder i kraft dagen efter den dag då lagen 
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssam
ling. Övriga bestämmelser träder i kraft den !juli 1985. 

2. 116 f *i sin nya lydelse tillämpas första gången vid 1985 års taxering 
såvitt avser oriktig uppgift i fråga om inkomst av tjänst och första gången 
vid 1989 års taxering såvitt avser oriktig uppgift i fråga om inkomst av 
kapital. Övriga bestämmelser - utom 39 § I mom. - tillämpas första 
gången vid 1987 [irs taxering. 

3. I fråga om 1987 och 1988 års taxeringar tillämpas följande. 
a) I stället för vad som i 28 §första stycket 5 anges om intäkter, som skall 

upptas i den förenklade självdeklarationen, gäller att alla intäkter som är 
att hänföra till inkomst av kapital skall upptas. 

b) Skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 37 § 8 mom. föreligger 
endast om den ränta som sammanlagt gottskrivits eller utbetalats till bor
genären uppgår till minst 500 kronor. Härvid medräknas inte ränta som är 
undantagen från uppgiftsskyldighet enligt samma moment första stycket c. 
I stället för beloppet 100 kronor i första stycket c skall gälla ett belopp av 
l 000 kronor. 

cl Vad som siigs i 66 b ~första stycket 2 skall inte tillämpas såvitt avser 
kontrolluppgift om inkomst av kapital. 

3 Rihdagen 1984185. I sam/. Nr 180 



Prop. 1984/85: 180 34 

3 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagcn ( 1953: 272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen ( 1953: 272) 1 

dels att H 2 mom .. 4 § 1 mom .. 32* och 69 § I mom. skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 12 §, av nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3§ 
2 11111n1. 

2 Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preliminär 
B-skatt. 

I. l'reliminiir A-s/.:aTI skall med de undantag. som framgår av vad nedan i 
detta moment och i 10 § sägs, utgöras för sådan inkomst av tjänst. vilken 
helt eller delvis utgår i penningar och vilken hänför sig till den skattskyldi
ges huvudsakliga arbetsanställning eller eljest utgör hans huvudsakliga 
inkomst av tjänst. För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos 
fysisk person eller dödsbo. som är avsedd att vara kortare tid än en vecka, 
skall dock preliminär A-skatt erläggas endast om vad som utbetalas utgör 
utgift i en av arbetsgivaren bedriven rörelse. 

Med tjänst likstiilles i denna lag rätt till pension, livränta. som utgår på 
grund av sjuk-. olycksfalls- eller skadeförsäkring eller annorledes än på 
grund av försäkring, ersättning. som i annan form än livränta utgår på 
grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst, 
samt undantagsförmåner ävensom sådant periodiskt understöd eller sådan 
därmed jämförlig periodisk intäkt. varför givaren enligt 22. 25 eller 29 § 
kommunalskattelagen är berättigad till avdrag. 

Preliminär A-skatt skall utgå en- Preliminär A-skatt skall utgå en-
ligt skattetabell, som avses i 4§. el- ligt skattetabell, som avses i 4§. el-
kr enligt de grunder som angivas i 7 ler enligt de grunder som angivas i 
eller 40 §. Beträffande preliminär 7, 12 eller 40 §.Beträffande prelimi-
A-skatt för inkomst som avses un- när A-skatt för inkomst som avses 
der 1 andra stycket eller punkt 12 under 1 andra stycket eller punkt 12 
av anvisningarna till 32 § kommu- av anvisningarna till 32 § kommu-
nal skattelagen må regeringen före- nalskattelagen må regeringen före-
skriva särskild beräkningsgrund. skriva särskild beräkningsgrnnd. 
För enskilda fall må lokal skatte- För enskilda fall må lokal skatte-
myndighet föreskriva särskild be
räkningsgrund, exempelvis att skat
ten skall beräknas å viss del av in
komsten eller å inkomsten minskad 
med visst belopp eller att skatten 
skall utgå med särskilt angiven pro
cent av inkomsten. 

1 Lagen omtryckt 1972: 75. 

myndighet föreskriva särskild be
räkningsgrund, exempel vi~ att skat
ten skall beräknas å viss del av in
komsten eller å inkomsten minskad 
med visst belopp eller att skatten 
skall utgå med särskilt angiven pro
cent av inkomsten. 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
2 Senaste lydelse 1983: 77. 
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Är den. som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjiinst, skattskyldigj;imval 
för annan inkomst. för garantibelopp för fastighet eller flir förmögenhet mii 
lokal skattemyndighet, dii särskilda skäl därtill föranleda. föreskriva att 
preliminär A-skatt skall erläggas jämväl för sistniimnda inkomst eller för 
garantibeloppet eller förmögenheten. Darvicl skall den skattskyldigcs preli
miniira skatt beriiknas antingen till viss procent av den huvudsakliga in
komsten av tjiinst eller enligt skattetabell å nämnda inkomst ökad med 
visst belopp eller ock utg[i med visst belopp utöver vad i skattetabellen 
angivcs för den huvudsakliga inkomsten av tjänst. 

Är i fall varom i föregående stycke sägs inkomsten vid sidan av den 
huvud~akliga inkomsten av tjiinst betydande i förhållande till denna eller 
föreligga eljest siirskilda omständigheter. mf1 lokal skattemyndighet före
skriva. att preliminiir B-skatt skall erliiggas i stället for preliminiir A-skatt. 

Örctal som uppkommer vid beriikning av skatteavdrag skall jiimnas till 
niirm<1st högre hela krontal. 

2. /'rcliminiir B-skatt skall för inkom~tilret betalas av skattskyldig. som 
inte skall betala preliminär A-skatt enligt I. Preliminär B-skatt skall betalas 
för inkomster fran den skattskyldigcs samtliga förviirvskällor samt för 
garantibelopp för fastighet och för förmögenhet. Preliminär B-skatt skall 
betalas enligt särskild debitering. 

Den lokala skattemyndigheten får besluta att fysisk person, som har 
inkomst av sådan uppdragsverksamhet som avses i 4 § lagen ( 1982: 1006) 
om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättning
ar. skall betala preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett sådan 
beslut fär meddelas om den för inkomsti1ret beräknade slutliga skatten kan 
antas till huvudsaklig del bli betald genom avdrag för skatt. 

4§ 

I mom.' För inkomst av tjänst som hänför sig till bestämd tidsperiod och 
uppbärs vid regelbundet återkommande tillfallen clkr till arbetsanställning 
som är avsedd att vara kortare tid än en vecka skall preliminär A-skatt utgå 
med belopp, som anges i skattetabeller. om inte lokal skattemyndighet har 
bestämt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatt som be
löper på olika inkomstbelopp, beräknade för månad eller den kortare tid 
som anges i tabellerna. Regeringen eller myndighet som regeringen be
stämmer fasbtäller för varje inkomstår sådana tabeller. 

Tabellerna skall grundas på följande förutsättningar, nämligen 
att inkom~ten är oförändrad under inkomståret. 
all den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som 

anges i tabellen. 
att den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt eller avgift som avses 

i denna lag iin statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt, 
att skattskyldig som avses i 2 mom. första stycket 2 erhåller skattere

duktilm. 

all den skattskyldige vid taxering 
for inkomsten inte erhåller andra 
avdrag än grundavdrag. 

'Sena~le lydelse J':l84: 348. 

att den skattskyldige vid taxering 
för inkomsten inte erhåller andra 
avdrag än grundavdrag samt {/l'

drag som avses i 33 § 2 mom. kom-
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På tillkommande skatt skall 
skattskyldig betala ränta (respit -
r ii n ta). Räntebelopp som under
stiger femtio kronor påförs inte. 
Ränta utgår för visst kalenderår ef
ter den räntesats som 1·id drn årliga 
dehiteringen det året gäller vid he
riikning 01· c'i-skatteriinta med til
lägg av tre procentenheter. Vid be
räkning av ränta för tid som infaller 
efter utgången av det år da skatten 
debiteras tillämpas dock den ränte
sats som gäller for debiteringsåret. 

Vid beräkning av respitränta gäller, 

36 

Fiireslagl'n lydelse 

m1111alskattclu1?e11 ( 1928:370) med 
ett belopp m· I 500 kronor. dock 
hiigst .frm procent a1· inkomsten. 

12 §4 

I fräga om inkomst som inte he
riittigar till 01·drug som m·ses i 33 .~ 
2 mom. kommunalskattelagen 
( 1928:370! skall preliminär A-.1katt i 
fall som avse.1· i 4 och 40 §.~ lltgå 
enlir.;t de grunder som w11:es i sist
nämnda paraf:rt~frr med hcaktande 
ai· att riitt till sädant m·draR inte 
.fi'irc/igga. 

Pä tillkommande skatt skall 
skall skyldig berala ränta i respit
r ii n ta). Räntebelopp som under
stiger femtio kronor påförs inte. 
Ränta utgår .för visst kalenderår ef
ter en räntesats som mot.1T<ir1.Jr det 

m· riksbanken fast.Hällda diskonto 
som gällde vid utgånr.;cn av när
mast förc1:iJ.endc kalenderår med 
tillägg av tre procentenheter. Vid 
beräkning av ränta för tid som infal
ler efter utgången av det år då skat
ten debiteras tillämpas dock den 
räntesats som gäller för debiterings
året. 

att i den tillkommande skatten icke inräknas skattetillägg eller förse
ningsavgift enligt taxeringslagen och ej heller kvarskatteavgift. respitränta 
och anstii.ndsränta; 

att ränta utgår från och med den I april året näst efter taxeringsåret, 
dock att ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som aterhetalts 
enligt 68 § 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall utgå från utg~mgcn 
av den månad, då beloppet utbetalts; 

att ränta utgår till och med den månad, då skatten förfaller till betalning 
eller, om skatten skall betalas under två uppbördsmånadcr, till och med 
den första uppbördsmånaden, dock ej i något fall för längre tid än två år, 
samt 

att ränta utgår i helt krontal, vurvid öretal hortfaller. 
Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny heräkning av ränta. 
Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas pä 

respitränta. 

4 Förutvarande 12 ~ upphiivd genom 1978: 927. 
'Senaste lydelse 1983: 977. 



Prop. 1984/85: 180 37 

i\'111·uranJe lvJelse Fört·slagc11 lydelse 

69~ 

I mom. 6 Om preliminär skatt, som har inbetalats eller som, utan att så 
har skett. skall gLittskrivas skattskyldig p~i. grund av att arbetsgivaren gjort 
skatteavdrag, överstiger den slutliga skatten skall ränta (ii-skatteriinra) 
beräknas p~I det överskjutande beloppet. Vid ränteberäkningen gäller he
stämmelscrna i "!..7 ~ 3 mom. andra och tredje styckena i tillämpliga delar. 

Ränta utgår för en beräknad tid 
av tolv månader. Har preliminär 
skatt, som avses i 27 * 2 mom. 3. 
betalats efter den lXjanuari aret ef
ter inkomståret men senast den 30 
april samma år, skall dock riinta pf1 
sil.dan skall utgå fi.ir en tid av sex 
månader. Rämehc/oppen jilr sam
manlagt int<' iivcrstiga 100000 kro
nor. Öretal som uppkommer vid 
ränteberäkningen bortfaller. 

Riinta hcriiknas enligt den ränte
sats som motsvarar det av riksban
ken fastställda diskonto som gäller 
vid utgången av december året före 
taxeringsf1ret. 

Riinta utgår för en beräknad tid 
av tolv månader. Har preliminär 
skatt, som avses i 27 * 2 mom. 3, 
hetalats efter den 18 januari året ef
ter inkomståret men s1.:nast d1.:n 30 
april samma år, skall dock ränta på 
si1dan skatt utga för en tid av sex 
månader. Öretal som uppkommer 
vid ränteberäkningen bortfaller. 

Riinta beräknas på d1'11 del m· 
ö1·crskj11tandc helopp som inte 
Öl'erstiger 20000 kronor enligt en 
räntesats som motsvarar halva det 
av riksbanken fastställda diskonto 
som gäl/dr:.' vid utgången av året 
före taxeringsåret ocli pd ö1·rig del 
enligt en riintesms som mot.1Tarur 
f]iirdedden m· diskontot. 

Rtintesatsema bestäms till pro
centtal med hiigst en decimal. som 
i f('irekommande fall avrundas upp
åt. 

Bestiimrnclserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på 
ö-skatteränta. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986 och tillämpas första gången i 
fråga om preliminär skatt för år 1986 och i fråga om ränta som beräknas 
enligt den årliga debiteringen år 1986. 

0 Senaste lydelse 19~3: 977. 
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4 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 4 ~ lagen ( 1959: 551 l om heriikning av pensions
grundande inkomst enligt lagen ( 196:!: 381 J om allmän försäkring 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nu1•11rnnJe /vJelsc Föreslagen lyJel.~e 

H~ 

Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall. utöver vad som 
framgär av lagen om allmän försäkring. gälla följande. 

Värdet av naturaförmån i form av kost. hostad eller bil till arbetstagare, 
som skall betala sjömansskatt. skall uppskattas i enlighet med vad som 
föreskrivs av regeringen t:ller den myndighet som regeringen best~immer. 
Värdet av bilförmån skall uppskattas enligt de grunder som giiller för 
värdering av förmånen vid upphörd av arbetsgivaravgifter enligt lagen 
<1981: 691 J om socialavgifter. Vad nyss sagts gäller också beträffande 
förmån av kost. bostad eller bil i fall som avses i 3 ~ första stycket. 

Vid beräkning av inkomst av an
ställning skall avdrag göras för 
kostnader som arbetstagaren haft 
att bestrida i inneha vd anställning. i 
den mån kostnaderna. minskade 
med erhållen kostnadsersättning. 
överstiger ettusen kronor. 

Vid beräkning av inkomst av an
ställning skall avdrag göras för 
kostnadcr som arbetstagaren haft 
att bestrida i innehavd anställning. i 
den mån kostnaderna. minskade 
med erhållen kostnadsersättning. 
överstiger tretusen kronor. 

Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angående be
riikning av sådan inkomst av anställning. som enligt lagen ( 1947: 576) om 
statlig inkomstskatt hänförs till intäkt av jordbruksfastighct eller intiikt av 
rörelse. 

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av en 
viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1985 eller 
tidigare år. 

1 Lagen omtryckt 197ti: 1015. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 197ti: 1015. 

~ Senaste lydelse 1984: 67'2. 
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5 Fi>rslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) 

Härigenom föreskrivs att 2 ~ skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lyJel.~e 

2~ 

Den som till ledning för myndighets beslut i fr[iga om skatt eller avgift 
uppsiltligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder 
att skatt eller avgift påföres med för lågt belopp eller tillgodoräknas med 
för högt belopp dömes för skattchedriigcri till fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt eller avgift skall påföras 
med för lågt belopp underlåter att avge deklaration elkr därmed jämförlig 
handling och därigenom föranleder att för lågt helopp påföres honom eller 
den han företräder. 

Får skattehedrägcri skall också 
den dömas som med m·sikt att skatt 
skall påföras med får lå1-:t belopp 
ö1•erenskommer med sin arhNsgi-
1·are eller annan som är uppg{lis
skylclig enligt 37 § taxerings/agen 
I 1956:623), alt denne skall underlå
ta alt ful/giira sin uppg{lisskyl
di1:hN. och som däri1:e1wm fiiran
lcder att skatt på 1:rundl'lil m· .fiir
enk/ad .1jä/1•deklaration påförs ho
nom med för lågt hel upp. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyl
dighet beträffande vissa uppdragsersättningar 

Härigenom föreskrivs att 8 ~ lagen ( 1982: IOOn) om avdrags- och upp
giftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar <,kall ha nedan an
givna lydelse. 

N111·arn11de lydelse 

Den som i sin allmiinna självde
klaration skall redovisa fastighet. 
för vilken intäkten skall beräknas 
schablonmässigt enligt 24 * 2 mom. 
kommunalskattelagcn ( 1928: 370), 
aktie i bostadsaktiebolag eller andel 
i bostadsförening skall för va1:ie 
uppdragstagare, till vilken under 
beskattningsåret ersiittning betalats 
för uppdrag enligt 4 ~ 1-3 heträffan
de fastigheten eller bostadslägenhct 
som hör till aktien eller andelen. i 
deklarationen lämna uppgift om 

1. namn och postadress samt i 
förekommande fall registrerings
nummer till mervärdeskatt: 

2. ersättningens storlek. 

Fi)rcslagen /vdelsc 

Den som i sin självdeklaration 
skall redovisa fastighet, för vilken 
intäkten skall beriiknas schablon
mässigt enligt 24 * 2 mom. kom
munal skattelagen ( 1928: 370), aktie 
i bostadsaktiebolag eller andel i 
bostadsförening skall för varje upp
dragstagare, till vilken under be
skattningsåret ersättning betalats 
för uppdrag enligt 4 ~ 1-3 beträffan
de fastigheten eller bostadslägenhet 
som hör till aktien eller andelen. i 
deklarationen lämna uppgift om 

1. namn och postadress samt i 
förekommande fall registrerings
nummer till mervärdeskatt; 

2. ersättningens storlek. 

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger inte. om ersättningen 
är mindre än I 000 kronor. 

I ersättningen skall inte räknas in vad som utgör betalning för material 
och dylikt. 

Denna lag träder i kraft den I juli I 985. 

1 St:naste lydelse 1983: 856. 
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7 Förslag till 

Lag om upphävande av lagen (1977: 1071) om basenhet 

H~irigcnom föreskrivs att lagen ( 1977: 1071) om hascnhet skall upphöra 
att giill<t vid utgången av juni 1985. Den upphävda lagen gäller dLJck 
fortfarande i fr:\ga om hasenhct vid 1986 och tidigare års taxeringar. 
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8 Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen I 1947: 576) om statlig inkomst
skatt 1 

dels att I 0 ~ 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas ett nytt moment. 10 * 2 mom .. av nedan 

angivna lydelse. 

10 ~ 

Nurnrandc lvdelsc 

I mum.~ För fysiska personer och dödsbon beräknas grundbdopp och 
tilläggsbelopp enligt följande skalor. 

Grundbeloppet utgör: 
när beskattningsbar inkomst inte överstiger 9 basenheter cnlif.:T luf.:en 

( 1977: 1071 I om basenhel: 
4 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 

I basenhet; 
när beskattningsbar inkomst överstiger 

9 men inte 10 basenheter: grundbeloppct för 9 ba~enheter och l.'i '7r av iitcr~toden 
I 0 " .. 18 .. " " 10 .. " 20 % " .. 
18 . . 21 .. .. 18 .. 24 '·'' .. .. 
21 basenheter " 21 .. 20 % .. .. 

Tilläggsbeloppet utgör: 
när underlaget för tilläggsbelopp enligt 3 mom. inte överstiger 19 basen

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

underlaget överstiger 

19 men inte 21 basenheter: tilläggsbeloppet för 19 basenheter och JOS:( .. av återswden: 
21" .. 23" .. .. 21" " l.'i"'t" .. 
23 .. 26 .. . . 23 . . 20 % .. .. 
26 .. 45 .. .. 26 . . 25 <;( .. .. 

45 basenheter " 45 .. 30 % .. .. 

Föreslagen lydelse 

I mom. För fysiska personer och dödsbon beräknas grundbelopp och 
tilläggsbelopp enligt följande skalor. 

Grundbeloppet utgör: 
när beskattningsbar inkomst inte överstiger 9 basenheter: 
4 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 

I basenhet; 
när beskattningsbar inkomst överstiger 

9 men inte 10 basenheter: grundbcloppet för 9 basenheter och 15 <.:; av återstoden; 
I 0 .. .. 18 '. " " I 0 " " 20 % .. " 
18 .. 21 .. .. 18 .. 24 <;;. .. .. 
21 basenheter ·· 21 " 20%" " 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770. 
2 Senaste lydelse 1984: 1061. 
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Tilläggsbeloppet utgör: 

niir underlaget för tilläggsbelopp enligt 3 mom. inte överstiger 19 basen

heter: 

5 procent av den del av underlaget som i:ivcrstiger 16 basenheter: niir 

underlaget överstiger 

19 men inte 21 basenheter: tilläggsbeloppet for 19 basenheter och I 0 i;; av i1terstrn.kn: 
21" .. 23"' .. "21" .. 15r.:;"" 
23.. 26 .. 
26.. 45 .. 
45 basenheter 

N111"11rande lydelse 

.. 23 .. 

.. 26 .. 

.. 45 .. 

Fiireslagcn lydelse 

20<.:.; .... 
::!5 r:; .. .. 
:'HV;" " 

2 mo 111.' En hascnhct iir 7 NOO 

kronor. 

Denn<t lag tr~lder i kraft den I juli 1985 nch tillämpa~ första gången vid 

1987 iirs taxering. 

1 Förutvarande 10~ 2 mom. upphävd genom 1984: 1061. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning a,· skatt i vissa 
fall 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1970: 172) om hcgränsning av skatt i 
vissa fall 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'liranJe lydelse FiiN·slagen lvJelse 

Vid prövning av skattebegränsningen fastställs ett spiirrbelopp med h~in
syn till den beskattningsbara inkomst m:h det underlag för tilliiggsbelopp 
som heräknats för den skattskyldige enligt lagen ( 1947: 576) om statlig 
inkomstskatt, i förekommande fall efter sådan justering som skall ske 
enligt andra och tredje styckena. 

Den beskattningsbara inkomsten och underlaget för tilläggshelopp skall 
ökas med vid taxeringen medgivet särskilt investeringsavdrag. 

Om den skattskyldige erlagt sjömansskatt under beskattningsiiret. skall 
den beskattningsbara inkomsten och underlaget för tilläggsbelopp ökas 
med den till sjömansskatt beskattningsbara inkomsten och dagpenning 
som är skattepliktig enligt I * 2 mom. lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 

Sp~irrbeloppet utgörs av summan av 
I. 50 procent av den justerade beskattningshara inkomsten, 
2. 25 procent av det justerade 2. 25 procent av det justerade 

underlaget för tilläggsbelopp till underlaget för tilläggsbelopp till 
den del detta underlag inte över- den del detta underlag inte över-
stiger 45 basenheter enligt laRen stiger 45 basenheter enligt 10 § 2 
( 1977:1071 i 0111 hasenhet. mom. lll!,!!'11 ( 1947:576) om statlig 

3. 30 procent av det justerade un
derlaget för tilläggsbelopp till den 
del detta underlag överstiger 45 
hasenheter enligt nämnda la,;. 

inkomstskatt, 
3. 30 procent av det justerade un

derlaget för tilläggsbelopp till den 
del detta underlag överstiger 45 
basenheter enligt nämnda nwment. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången vid 
1987 års taxering. 

1 Senaste lydelse av lagen~ rubrik 1974: 772. 
~Senaste lydelse 19l:C: 419. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

45 

vid regeringssammantriide 

1985-03-:!I 

Närrnrandc: statsministern Palme, ordförande. och statsråden Lundkvist, 

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

son. Bodströrn. Göransson. Gradin, Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hell

~trörn. Thunborg. Wicl;.hom 

Fiircdragandc: statsrådet Fcldt 

Proposition om förenklad självdeklaration 

Inledning 

En allmän uppfattning är att det svenska skattesystemet är komplicerat 

och svåröversk[1dligt. Det gäller inte bara företagsbeskattningen. där en 

relativt komplicerad lagstiftning är ofrånkomlig, utan också enskilda per

soners beskattning. Det ekonomiska livet föriindras snabbt. De många 

lagändringarna inom sl;.atteområdet under årens lopp för att klargöra be

skattningen i situationer som tidigare inte förutsetts och för att tillgodose 

rättvisesynpunktcr har medfört att systemet blivit invecklat och tungrott. 

Detta skapar problem både för de skattskyldiga och för skattemyndighe

terna. Flertalet ~kattskyldiga vill först{1 reglerna och kunna klara av det 

arliga arbetet med att upprätta sin deklaration snabbt och enkelt. Myndig

heterna har också intresse av att granskningsarbetet går snabbt och frik

tionsfritt. En mängd merarbete och irritationsmoment både för skattskyldi

ga och skattemyndigheter elimineras genom enklare och klarare regler. 

Sådana regler skapar förutsättningar för ett bättre samarbete och mer 

service från myndigheterna. Skattemyndigheterna kan inrikta sin verksam

het på väsentligheter. I stället för att ingående granska löntagardeklara

tioner med detaljändringar som följd kan befintliga resurser användas för 

granskning av mer komplicerade deklarationer. 

Den 13 maj 198:! tillsattes en kommittc <B 198:!: 03) med uppdrag att se 

över taxeringsförfarandet och skattcproces~cn. Kommitten har antagit 

namnet skatteförenklingskommitten. Som ett led i översynsarbctet har 

kommitten tidigare avlämnat rapporten <Os Fi 1983: 16) Vissa ändringar i 

taxcringsförfarandet som föranlett lagstiftning. 
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Kommitten har nu avgivit betänkandet (SOU 1984: 21 l Förenklad själv

deklaration 1. Sammanfattningen av och lagförslagen i betänkandet bör 

fogas till protokollet i dt:tta ärende som hilagu I resp. 2. 

Betänkandet har remisshehandlats. En förteckning över remissinstan

serna hör fogas till protokollet som bilaga 3. En sammanställning av 

remissyttrandena har upprättats inom finansdepartementet och finns till

gänglig i lagstiftningsärendet mnr 993/84). 

Regeringen beslutade den 14 februari 1985 att inhämta lagrådets yttrande 

över inom finansdepartementet upprättade förslag till lagändringar på 

grundval av bt:tänkandet. Lagr;idsremissen innehöll också förslag som 

rörde taxeringslagens I 1956: 623l bestämmelser om taxeringsrevision. Där

vid behandlades bl. a. en av ribskatt<.:verkct !RSY) i november 1984 till 

regeringen överlämnad rapport. !RSY Rapport 1984: IOl ADB och för<.:

tagsgranskning. Avsikten med regeringens förslag rörande taxeringsrevi

sion var att klarlägga innehållet i gällande riitt. niimligen att möjlighet finns 

att kontrollera att alla typer av inkomster deklarerah riktigt. Vit samma 

~iitt som i fråga om löntagare mäste skattemyndigheterna ha rätt att stäm

ma av t. ex. näringsidkares och aktieägares deklarerade inkomster mot 

uppgifter som inhämtas från tredje man. Kontrollaktioner i dessa syften 

har med stöd av taxeringslagen kontinuerligt företagits sedan år 1956 utan 

att denna rätt tidigare har ifrågasatts. 

Det lagförslag som remitterades till lagrådet mötte mycket kraftig kritik. 

Man hävdade på sina håll att det skulle ge fritt fram för alla tänkbara 

integritetsintr~ing och övergrepp. Enligt min mening finns det inga skäl för 

farhågor av det slaget. Det finns inte någon grund att anta att skattemyn

digheterna i framtiden skulle komma att utföra taxeringsrevision efter 

mindre noggranna överväganden än som görs i dag. Kritiken har dock 

uppenbarligen skapat en osäkerhet och oro bland allmänheten om den rätta 

innebörden av förslaget. Mot den bakgrunden är det en brist att lagstift

ningen pii området saknar närmare regler om hur kontrollen skall gå till. 

Därför ansåg regeringen att det var l~impligast att avvakta med ändringar i 

56 * taxeringslagen till dess att man hunnit överväga i vad mån lagen kan 

förses med regler som tydligt anger de allmänna begränsningar som hör 

gälla för taxeringsrevision. Genom beslut den 18 mars 1985 återkallade 

regeringen därför sin begäran om lagrådets yttrande såvitt gällde förslaget 

rörande revision och något förslag till lagändring i den delen lägger jag inte 

fram nu. 

Lagrådet har yttrat sig över följande lagförslag, nämligen 

I. lag om ändring i kommunalskattelagen (19~8: 370). 

2. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623). 

1 LcJamiiter vid avgivandet av betänkandt:! var gcncralJirek1ören Gösta Ekman. 
ordförande. riksdagsledamöterna Tage Sundkvist. Knu1 Wachtmeiser. Hans-Olov 
Wcs1bcrg. Anna Lindh och Karl-Erik Svanberg. rektorn Wilhclm Gustafsson. läns
ri1dct Sven Gunnarsson och lagmannen Bertil \\/enncrg:ren. 
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3. lag om ändring i uppbördslagen I 1953: 272), 

4. lag om iindring i lagen I 1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen I 1962: 381) om allmän försiikring, 

5. lag om ändring i skattebrottslagen I 1971: 69). 

6. lag om ändring i lagen ( 1982: I 006) om avdrag~- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragsersättningar. 

De granskade förslagen bör fogas till protokollet som hi/aga 4. 

Lagrådets yttrande över förslagen bör fogas till protokollet som hilaga 5. 

Jag återkommer i det följande till yttrandet i avsnitt 8 i forfattningskom

mentarerna till de tre lagrum. vilkas utformning lagrådet lämnat syn

punkter på. nämligen 33 ~ 2 mom. kommunalskattdagen och 37 ~ 2 mom. 

och 120 ~ taxeringslagen. I övrigt har lagriidet lämnat lagförslagen utan 

erinran. 

Jag tar ocksii upp n[1gra förslag till lagiindringar där lagr[1dets yttrande 

inte har inhämtats. Det gäller dels ett förslag om att utvidga möjligheterna 

att slippa redovisa ersiittningar för resekostnader i självdeklarationer och 

kontrolluppgifter (se avsnitt 4.1. l under rubriken Kustna<lsersättningarl. 

dels ell förslag om att uttaget av preliminär skatt skall bestämmas med 

beaktande av det höjda schablonavdraget under inkomst av tjänst (se 

avsnitt 4.8). Slutligen gäller det ett förslag om att avskaffa den automatiska 

indexregleringen av den statliga inkomstskatten (se avsnitt 6). 

2 Allmänna synpunkter 

2. I Skattesystemet behöver förenklas 

Det svenska skattesystemet iir mycket invecklat och svilröverskådligt. 

Detta är delvis en följd av att det ekonomiska livet blivit mer komplicerat 

och nödvändiggjort regleringar i flera avseenden iin tidigare. Det iir dock 

fr~imst i fråga om näringsidkare som utvecklingen av skattesystemet låter 

sig förklaras på detta sätt. Systemet har emellertid blivit krtmgligt också 

när det gäller vanliga löntagare med enkla inkomstförhallanden. Här iir 

förklaringen att söka främst i strävandena att tillgodose olika rätt visekrav. 

Men även andra faktorer har bidragit till att skattereglerna hlivit krångliga. 

Det har t. ex. av olika skiil inte alltid varit möjligt flir lagstiftaren att vid 

reformarbetet samordna olika regelsystem och skapa helhetslösningar. 

Snabba förändringar i samhället på det ekonomiska planet har siilunda inte 

s~illan framtvingat siirregleringar på skalleomrädet med regel kollisioner 

eller andra tillämpningssvårigheter som följd. 

Ett komplicerat skattesystem skapar inte bara merarbete för de skatt

skyldiga och myndigheterna utan medför ocks{1 att skattereglerna miinga 

girngcr slår fel. De ger inte de effekter som har äsyftats. Detta beror i en del 

fall på att de ~katt skyldiga inte förstår reglerna och därför inte kan utnyttja 

dem pfr det ~~itt som är meningen. I andra fall iir det sä att brister i 
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regelsystemet utnyttjas av vissa skattskyldiga för att uppnå inte avsedda 

effekter. Det komplicerade systemet föranleder ocksf1 misstag frtin skatte

myndigheternas sida och liber fast resurserna vid detaljfrt1gor och rättstill

Wmpningsfrågor. Detta medför att för den skattskyldige viktig information 

och service mt1st eftersiittas. Det skapar ocksä mfrnga onödiga skattepro

cesser. vilket i sin tur leder till ökad arhetsbelastning i domstolarna och 

liinga väntetider där. Myndigheterna får inte heller tid att med tillräcklig 

kraft ägna sig åt att följa upp mer komplicerade ckklarationer och diirige

nom motverka skatteundandragande och skattefusk. Alla dessa omstiin

digheter leder till olikformighet vid beskattningen och gör att hela skatte

systemet for den enskilde ofta framstår som orättvist. 

Det är enligt min mening uppenbart att värt nuvarande skattesy~tem inte 

fungerar tillfredsstiillande i nu berörda av~eenden. Det är därför nödvän

digt att genomföra iitgärder som pätagligt förenklar och förbättrar skatte

systemet. I annat fall finns det risk för att skattemoralen allvarligt under

griivs. Det finns ocks~i en stor risk för att de som arbetar i skatteadminis

trationen och domstolarna inte orkar med trycket av den allt större arbets

bördan. Vad jag nu har sagt gäller främst i fråga om inkomsttaxeringen och 

det iir den saken jag kommer att koncentrera mig på i den fortsatta 

framstiillningen. 

Vissa reformer som varit inriktade pa förenkling och förhättring av 

taxeringsarhctet har genomförb under senare år. Dessa har i första hand 

gällt de administrativa systemen. Jag tänker i första hand pii den s. k. 

RS-reformen. Den innebar omfattande rationaliseringar av de administrati

va rutinerna, hl. a. genom införandet av ett utökat ADB-stöd vid taxering

en. RS-reformen innebar också att taxeringsperioden förlängdes och att 

skattemyndigheterna fick ett kraftigt resurstillskott på ca I 500 personer. 

Det kan emellertid konstateras att de vinster som RS-reformen medförde 

till stor del har konsumerats av ett ständigt växande granskningsmaterial. 

Det har sälunda hela tiden blivit fler deklarationer och antalet nya regler 

som skall tillämpas har ocksä ständigt ökat. Beräkningar pekar mot att det 

nu skulle krävas ett resurstillskott på ytterligare ca I 500 tjänstemän för att 

man skulle kunna förverkliga de principbeslut angående service. kontroll

nivå m. m. som riksdagen fattade när man antog RS-reformen. Som exem

pel kan nämnas att ett mål med RS-reformen var att alla deklarationer 

skulle granskas av tjänstemän. Vid 1984 års taxering granskades fortfaran

de mer än hälften av den totala deklarationsmängden av fritidsfunktio

närer. Ett annat mål var att 60 000 arbetsdagar skulle ägnas åt fördjupad 

kontroll i form av s. k. taxeringsbcsök och taxeringsrevisioner. Vid de 

senaste årens taxeringar har endast ca 20000 dagar ägnats iit sådan kon

troll. Detta ger en antydan om storleken av problemen och visar att det 

behövs genomgripande förändringar i systemet för att lösa dessa. Det är 

uppenbarligen varken lämpligt eller möjligt att försöka bygga bort pro

blemen genom resursförstärkningar. 
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'{tterligarc rationaliseringar av själva taxcringsarbctet är givetvis ange

lägna och kan f1stadkomma vissa förbiittringar. En sådan rationalisering 

har f.ö. under våren 1984 beslutats av riksdagen. nämligen slopandet 

fr. o. m. 1985 iirs taxering av skyldigheten för fysiska pers~ner med fastig

het eller rön:be i annan kommun ~in hemorlskl)mmunen att lämna särskild 

självdeklaration. Även den i december 1984 beslutade reformen om slopad 

kommunal skall för juridiska personer kommer <1ll underlätta skattemyn

digheternas arbete: Det är emellertid helt klart att det inte räcker med 

åtgärder av detta slag. Det behövs även åtgärder som förenklar hantering

en av den stora majoriteten deklarationer för att uppnii en mera piitaglig 

förbättring av kvaliteten på taxeringarna. 

Ett siitt att försöka komma till rätta med problemen som har prövats 

planmiissigt de senaste åren ~ir att omprioritera arbetet på sf1 sätt att man 

bara gör en teknisk granskning av vissa löntagardeklarationer och i stället 

inriktar resurserna på de svärkontrollerade deklarationerna. Det är emel

lertid enligt min mening olämpligt att förlita sig p<i en metod som innebär 

att man underlåter att tillämpa vissa besUimmelser därför att de i det 

enskilda fallet kan antas resultera i en ganska liten taxeringsändring. Det 

huvudsakliga skiilct mot en sådan metod är givetvis rent principiellt - vad 

som föreskrivs i lagen skall tilliimpas, annars bör bestämmelsen ändras 

eller upphiivas. Men man måste också ha klart för sig att metoden i det 

långa loppet utnyttjas av vissa skattskyldiga. t. ex. genom medvetet över

drivna avdragsyrkanden. Metoden lämnar s[1ledes utrymme för ett visst 

godtycke fran myndigheternas sida och gynnar skattskyldiga som är bered

da att utnyttja systemets svagheter. Starka rättssäkerhetsskäl talar därför 

för att man slår in på en annan väg för att höja kvaliteten på taxeringarna. 

Av vad jag hittills har anfört framgår att en grundförutsättning för att 

uppnå en påtaglig förbättring av taxeringsarbetet är att man kan minska 

antalet kontrollmoment i deklarationerna från den stora majoriteten skatt

skyldiga. Ett sätt att åstadkomma detta är att förenkla skattereglerna så att 

man slipper kontrollera vissa uppgifter. Detta kan åstadkommas främst 

genom att vissa inkomster görs skattefria eller att vissa avdrag slopas eller 

schabloniseras. Men man kan också' i viss utsträckning göra sii att arbetsgi

vare och andra utbetalare åläggs all lämna kontrolluppgifter på ett sådant 

sätt att dessa direkt kan läggas till grund för taxeringen. 

Mot åtgärder av nu angivet slag kan man naturligtvis ocksit rikta invänd

ningar. Vad först beträffar schabloniseringar och andra ändringar i skatt

skyldigheten som görs bara i förenklingssyfte kan hävdas att man genom 

sådana åtgiirder förlorar i rättvisa. Detta kan vara riktigt på det teoretiska 

planet, men i praktiken är det som jag nyss har antytt annorlunda. En 

detaljreglering kan inte alltid upprätthållas i praktiken utan följden blir ofta 

- liksom när det gäller ett schablonsystem - att vissa skattskyldiga vinner 

p[1 systemet på bekostnad av andra skattskyldiga. Men skillnaden är som 

jag tidigare påpekat att ett detaljreglerat system gynnar dem som behärskar 

4 Riksdagen J984i85. I Jam/. Nr 180 
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systemet och fr~imst dem som är beredda att utnyttja dess svagheter. 

Kravet pf1 en i det stora hela mer rättvis och likformig taxering bör därför 

ha företräde framför det teoretiska kravet på millimeterrättvisa i det enskil

da fallet. 

När det sedan gäller kontrolluppgiftsskyldigheten kan invändas att man 

genom en sådan delvis flyllar över bestyret med och kostnaderna för 

skattekontrollen på arbetsgivare och andra organ utanför det allmänna. Till 

detta vill jag säga att det är ofrånkomligt att skalle kontrollen till stor del 

bygger på att arbetsgivare och andra som gör utbetalningar inom näringsli

vet lämnar kontrolluppgifter. Så har varit fallet i vårt land sedan lång tid 

och detsamma torde gälla i det stora flertalet industriländer. Restriktivitet 

bör givetvis iakttas när det gäller att utvidga nuvarande uppgiftsskyldig

heter. Den reform som det hiir gäller är emellertid enligt min mening av 

sådan betydelse att den mer än väl motiverar en utvidgad uppgiftsskyl

dighct i de avseenden detta är en förutsättning för reformen. Jag äterkom

mer strax till detta. 

Den förenklingsreform jag förordar i det följande bygger på sehabloni

seringar och innebär att de allra flesta löntagare får en icke oväsentlig 

skatteliittnad. Det medför ett betydande skattebortfall. Reformen måste 

därför vägas mot andra åtgärder p[i skatteområdet som också är kost

nadskrävande, exempelvis en sänkning av skatteuttaget genom justering 

av basenheten. 

Vid denna avvägning är att beakta att det under åren 1983-1985 har 

genomförts en mycket omfattande reformering av inkomstskatten. Denna 

har medfört att marginalskatterna för det helt övervägande antalet skatt

skyldiga nu uppgår till högst 50 %. Nära 90 % av samtliga inkomsttagare 

har 1985 en inkomst som ligger under den s. k. brytpunkten och därmed en 

marginalskatt som är högst 50 %. Samtidigt har värdet av underskottsav

dragen begränsats. 

I och med att takten i de nominella inkomstökningarna och av inflatio

nen kommer att väsentligt dämpas under 1985 torde denna bild av ett 

väsentligt sänkt uttag av inkomstskatt kvarstå även 1986. 

I det ekonomiska läge vi befinner oss måste prioriteringar vad gäller 

skattesystemet ske. Jag anser att den förenkling och reformering av in

komstbeskattningen som jag här föreslår bör prioriteras under inkomståret 

1986. Därefter bör basenheten änyo kunna anpassas till löne- och prisut

vecklingen så att marginalskatterna kan hållas på en rimlig nivå. 

Enligt min mening har vi nu kommit till en punkt där det är nödvändigt 

att snabbt vidta åtgärder för att upprätthålla tilltron till skattesystemet och 

skapa en bättre arbetssituation för skatteförvaltningen inför framtiden. 

Detta bekräftas av att man i massmedia och annars i den allmänna debatten 

i ökande utsträckning uppmärksammar fall av olikformighet vid taxering

en. Ett stöd för en sådan reform kan man också finna vid en internationell 

jämförelse. Ma'? kan till att börja med peka på att många av industriländer-
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na - t. ex. Storbritannien. Västtyskland och Danmark - 'iedan länge har 

någon form av förenklad löntagarbeskattning och att ett fiirenklingsarhctc 

pågår i llera andra länder. t. ex. USA och Norge. Jag vill ocksi1 nämna att 

enligt de undersökningar som gjort~ av en arhetsgrupp inom RSV och som 

redovisats i rapporten Skatter och skattekontroll !RSV Rapport 1983: 2l sa 
ligger Sverige långt ned på listan när det gäller storleken av schablonav

drag från anställningsinkomst och som en följd av hl. a. detta högt p<l listan 

när det gäller hur stor del av granskningsresurserna som satsas på vanliga 

löntagardeklarationer. 

Bakom de av kommitten framlagda förslagen om en förenklad löntagar

beskattning har stått en bred majoritet av kommittens ledamöter. Remiss

instanserna har också nästan genomgående vitsordat det stora behovet av 

förenklingar och tillstyrkt att en förenklingsreform nu genomför~. De llesta 

anser att kommitten snarast varit för försiktig i sina förslag och efterlyser 

längre gående schahloniseringar. Men det finns också instanser som anser 

sig inte kunna gå med på de föreslagna schabloniseringarna, eftersom 

des~a anses medföra orättvisor i de enskilda fallen. 

Av vad jag tidigare har sagt framgår att vad det nu gäller är att anpassa 

löntagarheskattningen till den praktiska verkligheten. Jag kan därför inte 

finna att de argument som anförts mot förenklingsreformen är bärkraftiga. 

Jag föreslår alltså att man i enlighet med vad kommitten och det stora 

flertalet remissinstanser förordat inför en förenklad löntagarbeskattning 

som bygger på enklare och mer schabloniserade skatteregler. 

Fördelarna med en sådan reform är som kommitten har påpekat många 

och en del av dem har jag redan herört. För de skattskyldiga består de 

positiva effekterna främst i att det blir färre regler att hålla reda på och att 

de regler som finns hlir enklare att förstå. Därmed ökar möjligheten för 

deklaranten att få tillräcklig överblick över alla regler för att kunna iaktta 

sin rätt. Vidare blir det möjligt att göra deklarationsblanketterna enklare. 

vilket underlättar det årliga deklarationsbestyret. En annan konsekvens 

blir att de skattskyldiga inte behöver besväras med frågor från skattemyn

digheterna om olika saker. eftersom möjligheterna till missförstånd blir få 
liksom behovet av utredningar. Framför allt kan myndigheterna undvika 

att ställa frågor om detaljer. vilket bör bidra till ett bättre förhållande 

mellan myndigheter och enskilda. 

En radikal förenkling för ett stort antal skattskyldiga har stor betydelse 

också för myndigheterna. Resultatet av en sådan reform blir att deklara

tionsmassan minskas kraftigt och att gransknings- och registreringsbeho

vet minimeras. Därigenom lösgörs resurser som kan användas för en bättre 

information och annan service till allmänheten och för en fördjupad 

granskning av de svårkontrollerade deklarationerna. Därmed uppnår man 

en rimlig förskjutning av tillgängliga resurser mot deklarationer där det kan 

förekomma mer omfattande skatteundandragande. 
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2.2 Val av metod för en förenklad liintagarbeskattning 

Ett fön:nklat system för löntagarheskattning kan utformas pi1 i huvudsak 
två olika sätt. 

Det forsla representeras av den typ av system som tillämpas bl. a. i 

Storbritannien. Västtyskland och Östen·ikc och som i Sverige brukar kal

las definitiv källskatt. I det systemet tillgodoför~ en löntagare redan på 

källskattestadiet alla de avdrag han är berättigad till enligt schablon eller 

ett särskilt beslut om jämkning. Omprövning av avdragen efter inkomst

årets utgäng skall normalt inte äga rum. Någon egentlig taxering sker inte 

av de personer som ingår i systemet. Den svenska sjömansskatten är ett 

exempel på ett delvis genomfört sådant system. 

Det andra sättet k:innetecknas av att källskattc- och taxeringsförfaran

dena i allt viisentligt behalls oförändrade. Däremot ändras de materiella 
heskattningsreglerna samt reglerna beträffande deklarationsskyldighet och 
uppgiftsskyldighet till ledning för annans taxering. 

Kommitten har övervägt dessa två system och dessutom en siirskild 
variant av sistnämnda system, nämligen en långtgående deklarationsmed

verkan från skattemyndigheternas sida i form av förtryckta deklarations

stommar. 
Kommitten konstaterar att en övergång till definitiv källskatt skulle 

medföra stora förändringar på den direkta beskattningens område och få 

vidsträckta konsekvenser inom uppbördsområdet. Ett genomförande 

torde enligt kommitten därför inte kunna ske annat än på lang sikt och först 

efter en omfattande utredning om förslagets konsekvenser. Kommitten 

påpekar att remissvaren på ett tidigare betänkande <SOU 1972: 11) Förenk

lad löntagarbeskattning - vari redovisades ett principförslag till definitiv 

källskatt - i huvudsak var kritiska och att det ifrågasattes om systemet 

verkligen skulle innebära någon påtaglig förenkling om man såg till de 

samlade effekterna för löntagare, arbetsgivare och skattemyndigheter. 

Kommitten har mot denna bakgrund inriktat sig på lösningar som kan 

genomföras på kortare sikt och som enligt kommittens uppfattning ger 

jämförbara forenklingseffekter för såväl skattskyldiga som skattemyndig

heter utan att innebära långtgående systemändringar. 

Två lösningar av förenklad deklarationsredovisning för löntagare m. fl. 

diskuteras. 

Den ena lösningen innebär att skattemyndigheterna förtrycker deklara

ticmsblanketter för ett stort antal skattskyldiga med alla de uppgifter om de 

skattskyldigas inkomst- och förmögenhetsförhållanden som myndigheter

na redan har i sina register eller erhåller i form av kontrolluppgifter från 

arbetsgivare m. fl. Lösningen medför att vissa skattskyldiga bara behöver 

underteckna deklarationen. medan andra behöver tillföra denna ett mycket 

begränsat antal uppgifter, t. ex. angående avdragsyrkande som skattemyn

digheterna saknar kännedom om. 
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Den andra lösningen innebär ocksa att deklarationsblankellerna för

trycks med vissa uppgifter. Förtryckningen omfattar dock inte kontroll

uppgifterna utan inskränker sig till övriga registeruppgifter. t. ex. om fas

tighctsinnehav o. d. Uppgifterna i kontrolluppgifterna skall enligt denna 

lösning över huvud taget inte behöva redovisas i den förenkladt: deklara

tionen utan det räcker att den skattskyldige när så är fallet försäkrar att han 

inte haft andra inkomster iin som framgår av de kontrolluppgifter han fått. 

Denna lö~ning bygger således pf1 att skattemyndigheterna och de skattskyl

diga för likalydande kontrolluppgifter. Även med denna lösning är det 

meningen att vissa skattskyldiga bara skall behöva underteckna deklaratio

nen inkl. nämnda försäkran. medan andra för tillföra denna tilläggsupp

gifter angf1ende avdragsyrkanden m. m. 

Kommitten föresbr att den sistnämnda lösningen viiljs. dvs. en förenk

lad deklaratiom.rcdovisning med försäkran angående innehället i kontroll

uppgifterna. Det huvudsakliga skälet för detta är att lösningen med för

tryckning av informationen i kontrolluppgifterna skulle försena taxerings

och debiteringsarbetet med minst tv{I miinadcr. 

Rcmissinstanserna iir till den helt övervägande delen av samma uppfatt

ning som kommitten. 

För egen del får jag anföra följande. 

Jag är ense med kommitten och det stora flertalet remissinstanser om att 

man bör bygga en förenklad löntagarbeskattning på nuvarande taxerings

och uppbördssystem och således inte införa ett system med definitiv 

källskatt. Ett viktigt skäl för detta iir den säkerhet som ligger i att kunna 

bygga en reform som herör så många människor och så mycket material på 

nuvarande ordning. En sådan reform kan också genomföras relativt snabbt 

medan en definitiv källskatt förutsätter betydligt liingre genomförandetid. 

Vidare skulle en definitiv kiillskatt innebära ett merarbete för arbetsgivar

na. Det finns inte heller något som talar för att en definitiv källskatt skulle 

innebära s~örre förenklingar för de skattskyldiga eller skattemyndigheterna 

än som kan uppnås genom ett förenklat deklarationsförfarande som bygger 

på nuvarande ordning. Jag förordar således at det införs ett system med 

förenklad självdeklaration. men jag vill samtidigt framhålla att den av mig 

förordade lösningen inte lägger hinder i vägen för en övergång till definitiv 

kiillskatt om en siidan reform i framtiden skulle anses lämplig. 

De båda metoder med en förenklad självdeklaration som kommitten 

diskuterar har många gemensamma drag. De förutsätter till att börja med i 

stort sett samma förenklingar och schabloniseringar av det materiella 

regelsystemet. Vidare gör båda metoderna det möjligt att innefatta huvud

delen av löntagarna och pensionärerna. Valet av metod torde däii"ör endast 

marginellt påverka antalet berörda deklaranter. Båda metoderna kan utfor

mas så. att deklaranterna endast behöver fylla i sådana uppgifter som 

skattemyndigheterna inte känner till men som behövs för taxeringen. Sum

meringar, överföringar och sammanställningar kan praktiskt taget helt 

undvikas. 
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För deklaranten är metoden med förtryckning av kontrolluppgifterna 

något lättare att tillämpa. På deklarationsformuläret får han information 

om de uppgifter skattemyndigheterna vid tryckningstillfället hade tillgång 

till och han kan redan vid c.leklarationstillfället rätta eventuella felaktighe

ter i de förtryckta uppgifterna. Behovet av att i efterhand informera om 

resultatet av taxeringen kan inskränkas till de uppgifter som i dag finns på 

skattsedeln för slutlig skatt och i förekommande fall underrättelse om 

avvikelse från de uppgifter som den skattskyldige tillfört deklarationen. 

Metoden med en begränsad förtryckning och en försäkran innebär som 

nämnts att informationen på kontrolluppgifterna inte förs in på deklara

tionsblanketten. Den skattskyldige har därför inte vid deklarationstillfället 

någon uppgift om vilka kontrolluppgifter som skattemyndigheterna har 

fått. Han kan dock förutsätta att myndigheterna har samma uppgifter som 

han själv. Metoden förutsätter emellertid att deklaranterna informeras om 

vilka uppgifter skattemyndigheterna lagt till grund för taxeringen. Detta 

kan ske genom ett särskilt dokument som sänds ut när ett första ställnings

tagande till taxeringen föreligger. 
Av det anförda framgår att det finns vissa fördelar med en fullständig 

förtryckning. Men det finns också nackdelar med en sådan metod. Det 

torde sålunda bli nödvändigt att tillställa alla skattskyldiga, som myndighe

terna fått kontrolluppgift för. samma sorts förtryckta blankett. För att 

blanketten skall ge utrymme för deklaranter med invecklade inkomstför

hållanden att fullgöra sin deklarationsskyldighet korrekt krävs det en blan

kett av ungefär dagens utseende. 

Den största nackdelen med att förtrycka även kontrolluppgifterna är 

emellertid att en sådan förtryckning kommer att förskjuta deklarationstid

punkten med minst två månader. Detta gäller inte enbart skattskyldiga 

med enkla inkomst- och förmögenhetsförhållanden utan även skattskyldi

ga som har komplicerade deklarationsförhållanden. Härigenom skulle star

ten för deklarationsgranskningen komma att försenas med minst två måna

der. En sådan konsekvens är som kommitten har påpekat synnerligen 

olycklig. Det är angeläget att ha en så lång granskningsperiod som möjligt 

och man kan inte gärna kompensera en försenad start med en senarelägg

ning av perioden som helhet. Dels kommer granskningen da att ske lång tid 

efter beskattningsåret. dels måste i så fall tidpunkten för sluta vräkning och 

slutskattsedel förskjutas. Besvärstiden skulle behöva senareläggas. Alla 

dessa åtgärder strider mot en naturlig strävan att så snabbt som möjligt 

hantera deklarationsmaterialct och ge deklaranterna besked om utfallet av 

taxeringen. Det kan också nämnas att kommitten överväger att i ett kom

mande betänkande föreslå att skattsedelsutskriften tidigareläggs med 4- 5 

mänader i det förenklade deklarationssystemet. I så fall kan återbetalning 

av överskjutande skatt liksom inbetalning av kvarstående skatt tidigareläg

gas i motsvarande mån. Väljs metoden med förtryckning av kontrollupp

gifterna går ett sådant förslag - på grund av den senare deklarationstid

punkten - inte att genomföra. 
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Med hänsyn till vad jag nu har anfört finner jag i likhet med kommitten 

att det förenklade deklarationssystemet bör bygga på modellen med en 

begränsad förtryckning och en försäkran angäende innehållet i kontroll
uppgifterna. 

2.3 Utformningen av ett förenklat deklarationssystcm 

Allmiint om förfarandet 

Jag har i det föregående kommit fram till alt det bör införas ett förenklat 

deklarationssystem av den modell kommitten har förordat. 

Systemet innebär att skattskyldiga med enkla inkomst- och förmögen

hetsförhällanden får använda en starkt förenklad dcklarationshlankett. 

Den skattskyldige behöver i denna endast redovisa siidana uppgifter som 

skattemyndigheterna inte redan har kännedom om. Beträffande övriga 

uppgifter, dvs. sådana som framg[fr av kontrolluppgifter från tredje man 

(arbetsgivare m. 11.) eller annars finns tillgicingliga i skattemyndigheternas 

register, t. ex. uppgifter om fastighetsinnehav. har han bara att intyga 

uppgifternas riktighet. 

Systemet bygger alltså på den grundläggande förutsättningen att den 

skattskyldige och skattemyndigheterna i stor utsträckning har tillgång till 

samma information. I fråga om tjänsteintäkterna skall arbetsgivare m.11. 

uppgiftslämnare skicka likalydande kontrolluppgifter till den enskilde och 

skattemyndigheterna. I den förenklade deklarationen behöver den skatt

skyldige bara försäkra att hans inkomster överensstämmer med de kon

trolluppgifter han fått. Övriga uppgifter i myndigheternas register kommer 

att förtryckas på blanketten. Det gäller bl. a. fastighetsuppgifter - taxe

ringsvärde och intäktsberiikning - och uppgifter om sambeskattningsfor

hällanden. 

I den mån man anser att den förenklade deklarationen skall omfatta 

ytterligare uppgifter får dessa lämnas som tilläggsuppgifter. Det kan vara 

inkomster som den skattskyldige inte fått kontrolluppgifter pä eller under

lag för avdragsyrkanden som skattemyndigheterna inte kan ha kännedom 

om på annat sätt. Jag skall strax redogöra för min instiillning till vilka 

intäkter och avdrag som bör få vara med i den förenklade deklarationen. 

Uh mig bara först som bakgrund till detta säga nagra ord om hur kommit

ten har tänkt sig att de förenklade deklarationerna skall hanteras. 

Tanken ä~ att taxeringarna skall utföras maskinellt med ledning av 

kontrolluppgifterna och den information ~om registrerats friln deklara

tionsblankctten. Maskinella kontroller av olika slag genomförs i samband 

härmeJ. Ett mindre antal deklarationer kommer att granskas manuellt. 

främst till följd av att de maskinella kontrollmomenten givit utslag om 

eventuella felaktigheter. Den som använder den förenklade deklarations

hlanketten fär i juni ett meddelande om vilka uppgifter skattemyndigheter

na lagt till grund för taxeringen samt uppgift om taxerad inkomst. Den 
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skattskyldige har sälcdes möjlighet att på grundval av informationen i 

taxeringsmeddelandet begära omprövning under återstoden av taxerings

pcrioden om han anser att taxeringen blivit felaktig. 

Gru11dpri11ciper_f;'ir e11 .fi'irenk/ad dck/ar(//i<in 

Det nya deklarationssystemet skall som niimnts bygga på en deklara

tionsblankctt som är enkel för de skattskyldiga att fylla i och btt för 

myndigheterna att hantera och granska. Det innebär att den bara i myck..:t 

begränsad omfattning bör innehålla uppgifter som förutsätter manuella 

kontroller av granskarna. Utredningar och skriftviixling skall således i 

möjligaste mån undvikas. Företeelser som ofta leder till meningsskiljaktig

heter angäcnde tolkning eller tillämpning hör inte omfattas av det förenkla

de ~ystemet. I detta bör man i stället i huvudsak hantera inkomster och 

avdrag som kan kontrolleras med hjälp av ADB på grundval av upplysning

ar <kontrolluppgifter o. d.J från tredje man. 

Samtidigt m{1sk den förenklade deklarationen omfatta den stora majori

teten löntagare och pensionärer. För all åstadkomma detta krävs det som 

jag nyss har antytt vissa schabloniseringar och andra förenklingar av de 

materiella beskattningsreglerna så att dessa grupper inte behöver redovisa 

smärre avdragsyrkanden. Dessutom behövs en viss utvidgning av kontroll
uppgiftsskyldigheten så att en detaljredovisning kan undvikas ocksä när 

det gäller intäktssidan. Om man vill få med de allra flesta skattskyldiga 

med okomplicerade inkomst- och förmögenhetsförhitllanden räcker det 

emellertid inte med sådana åtgärder utan det måste finnas möjlighet för de 

skattskyldiga att själva lämna vissa uppgifter i deklarationen. Det är nämli

gen inte möjligt att genom förenklingar av de materiella reglerna och 

utvidgning av kontrolluppgiftsskyldigheten fånga in alla vanliga företeelser 

som bör beaktas vid taxeringen. Jag kommer i ett senare avsnitt att 

närmare redogöra för de förutsättningar under vilka en förenklad självdek

laration får lämnas och vilka ändringar som bör göras i de materiella 

reglerna. Jag skall emellertid redan här redovisa några huvudlinjer i dessa 

avseenden. 

Kommittens .fors/ag i hu\'uddrag 

Kommitten anser att man till att börja med bör se till att det stora 

flertalet löntagare och pensionärer kan använda den förenklade deklaratio

nen. 

Vad först beträffar intäktssidan är det meningen att arbetsgivarna och 

pcnsionsanstalterna liksom i dagsläget skall lämna kontrolluppgifter och 

att de skattskyldiga i regel bara skall behöv<1 försäkra på blanketten att 

tjiinsteintäktcrna är i enlighet med kontrolluppgifterna. Arbetsgivarnas 

uppgiftsskyldighet utökas något. De skall i kontrolluppgifterna ange inte 

bara förekomsten av en förmån utan också värdera den i de fall det rör sig 

om fri bostad. fri lunch, fri bil m. m. 
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I friiga om avdragssid::m är det enligt kommittens mening inte Wmpligt att 

avdrag för olika kostnader redovisas i den förenklade tkklarat ioncn, utan 

endast de som yrkar schablonavdrag bör fri begagna denna. För att fil med 

t_i[in~teinkomstcrna i så stor utstri\ckning som möjligt före slits diirför bl. a. 

att det nuvarande schablonavdraget höjs. Vidare föreslås att arhetsgivar

nas kontrolluppgiftsskyldighet rörande traktamenten och rescersättningar 

vid tj~insteresor skall slopas i de fall ersättningarna inte överstiger vissa 

normalbelopp och all dessa beskattningsfrågor skall handläggas pii kiill

skattestadiet. I denna del hygger förslaget på traktamcntsbcskattningssak

kunnigas betiinkande !SOC 1983: 3J Skatteregler om traktamenten m. m. 

Niir det sedan gäller pensionärerna anser kommitten att det extra avdraget 

bör kunna hcakta~ i det förenklade systemet och föresltir ptt grund härav 

att beriikningen av det extra avdraget förenklas bl. a. i de fall förmögenhet 

föreligger. I fråga om avdragssidan i övrigt föreslås att vissa avdrag och 

skattereduktioner skall slopas. Det gäller förvärvsavdragct, avdraget för 

underhåll av inte hemmavarande barn samt skattereduktionerna för gift 

skattskyldig med hemmamake och ensamst[tende med barn. Vidare före

slås att förmögenhet skall fä redovisas i den förenklade deklarationen om 

den inte uppgår till beskattningsbart belopp. 

Kommitten har övervägt att stanna vid dessa förslag. vilket skulle inne

bära att den skattskyldige kunde fullgöra sin deklarationsskyldighet genom 

att underteckna blanketten. Det skulle således inte finnas nagot utrymme 

för tilläggsuppgifter. En sådan lösning skulle emellertid inbegripa högst två 

miljoner skactskyldiga och enligt kommitten är detta en otillräcklig förenk

ling. Kommitten ktimmer fram till att även inkomst av kapital och av 

schablonbeskattad annan fastighet samt vissa smärre realisationsvinster 

skall ingf1 i det förenklade systemet: 

För att fä med kapitalinkomsterna föreslås att banker och andra kreditin

stitut skall lämna kontrolluppgifter pä inlaningsräntor, så att dessa kan 

omfattas av en försäkran på samma sätt som tjänsteintäkterna. Avdrag för 

skuldräntor skall enligt förslaget yrkas som tilläggsuppgift i deklarationen. 

Det s. k. sparavdraget, som f. n. kan utnyttjas gemensamt av sambeskat

tade personer, föreslås bli individualiserat och höjt. 

I fråga om schablonbeskattad fastighet föreslås att bara en sådan skall få 

redovisas i deklarationen och att intäkten skall beräknas maskinellt på 

grundval av de uppgifter som finns hos skattemyndigheterna. Avdrag för 

skuldräntor skall yrkas som tilläggsuppgift. När det sedan gäller aktievins

terna föreslås att ett schablonavdrag införs för s. k. korttidsaktier och att 

det nuvarande schablonavdraget för äldre aktier individualiseras. Slutligen 

skall enligt kommittens förslag tilläggsuppgifter få lämnas i två avseenden. 

nämligen dels i fråga om tjänsteintäkter för vilka kontrolluppgift ej erhål

lits. dels i fråga om allmänt avdrag för pensionsförsäkringspremicr. 

Utanför den förenklade deklarationen hamnar enligt förslaget inkomst 

av rörelse, inkomst av jordbruksfastighet, inkomst av konventionellt be-
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skattad annan fastighet samt i huvudsak inkomst av tillfällig förvärvsverk

samhet. Detsamma gäller tjänsteintäkter som avser företagsledare eller 

delägare i fåmansföretag. I den förenklade deklarationen skall inte fä 
förekomma avdrag i inkomstslaget tjiinst utöver schablonavdraget samt 

inte heller förlustavdrag eller extra avdrag på grund av sjukdomskostnader 

eller existensminimum. Härutöver föreslås vissa begränsningar som gäller 

mindre frekventa fall. 

Remissinstanscmas instiillning 

Remissinstanserna godtar i allm~inhet kommittens förslag ang{1endc för

utsiittningarna för att få lämna en förenklad deklaration. liksom de därav 

betingade ~indringarna av de materiella beskattningsreglerna och av kon

trolluppgiftsskyldigheten. Det är på det hela taget en mycket positiv in

ställning som redovisas frän myndigheter. organisationer och näringsliv. 

Men det förekommer en hel del kritik mot skilda delförslag. Bl. a. riktas 
invändningar mot förslagen att slopa avdraget för underhåll till inte hem

mavarande barn och skattereduktionerna för gift med hemmamake resp. 

ensamstående med harn. Som jag tidigare har nämnt anser ganska många 

att man inte gått tillräckligt långt i förcnklingssträvandena och förordar 
bl. a. högre schablonavdrag. Kritik riktas också från en del håll mot försla
gen om ökad uppgiftsskyldighet. 

Min inställning 

Vid utformningen av den förenklade självdeklarationen måste man som 

jag tidigare har antytt försöka tillgodose tvii delvis motstridiga krav, nämli

gen å ena sidan att deklarationen skall vara enkel att hantera för både 

skattskyldiga och myndigheter och å andra sidan att deklarationen skall 

kunna användas av så många skattskyldiga som möjligt. 

Jag anser i likhet med huvuddelen av remissinstanserna att kommittens 

förslag i stort sett innebär en lämplig avvägning mellan dessa båda krav. 

Jag delar således uppfattningen att den förenklade deklarationen bör kunna 

användas av det stora flertalet löntagare, pensionärer och villaägare med 

enkla inkomstförhållanden. Det innebär att det normalt bör vara möjligt att 

använda denna om man har inkomst av tjänst, inkomst av kapital eller 

inkomst av schablonbeskattad fastighet. Smärre aktievinster hör också 

rymmas i det förenklad·: systemet. Jag kan också i huvudsak ansluta mig 

till de förslag till sarskilda begränsningar i användningsrätten som kommit

ten föreslagit. Jag tänker främst på förslaget att avdrag i inkomstslaget 

tjänst bara skall medges med schablonavdrag och inte för verkliga kostna

der. 

Kommitten har också övervägt möjligheten att den förenklade deklara

tionen skall kunna användas av i stort sett samtliga löntagare. En fördel 

med detta alternativ är att ändrade förhållanden för den skattskyldige från 

ett år till ett annat inte medför att blankettbyte måste ske. Alternativet 
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innebär emellertid bl. a. att blanketten måste ta upp en miingd företeelser 

som bara berör ett litet antal skattskyldiga, vilket på ett avgörande sätt 

försvårar möjligheten att göra blanketten och informationen om den lättbe

griplig. En gemensam blankett försvårar också möjligheten att bygga upp 

rationella administrativa rutiner. kontrollsystem m. m. för de enklare he

skattningsfallen. En stor nackdel med en sådan lösning är vidare att den 

förutsätter en blankett med mer än två sidor. Inte minst från psykologisk 

synpunkt är det viktigt att den nya blanketten ges en utformning som klart 

visar förenklingen och den bör därför vara tvåsidig. Jag vill därför inte 

förorda detta alternativ. utan tillstyrker den av kommitten valda lösningen 

där bara de vanligaste företeelserna ryms på blanketten. 

En nackdel med den av mig förordade lösningen är som jag nyss antydde 

att blankettbyte måste ske i viss utsträckning. Olägenheterna med detta 

bör emellertid i hög grad kunna lindras genom att den fullständiga blanket

ten utformas på ungefärligen samma sätt som den förenklade. Det torde 

också var möjligt att åtminstone på liknande sLltt förtrycka den fullständiga 

blanketten med civilståndsuppgifter och fastighetsuppgifter. Det kan vara 

lämpligt att RSV gör en översyn av den nuvarande blanketten och till 1987 

års taxering utarbetar en ny som anpassas till den förenklade blanketten. 

Ett särskilt problem är att sända rätt slag av blankett till varje deklarant. 

Som kommitten har påpekat får utsändningen av blanketten i första hand 

styras av de inkomst- och förmögenhetsförhållanden som gällde vid före

gående års taxering. Systemet kan kompletteras med vissa hänsynstagan

den till förhållanden som inträffat under beskattningsåret. Kriterierna för 

urvalet kan iakttas maskinellt. De som på grund av ändrade inkomst- eller 

förmögenhetsförhållanden under ett beskattningsår övergår till att uppfylla 

förutsättningarna för förenklad deklaration eller omvänt får använda blan

ketter som inte iir förtryckta. 

När det sedan gäller kommittens förslag till ändringar av de materiella 

beskattningsreglerna och kontrolluppgiftsskyldigheten kommer jag strax 

att redovisa min inställning i varje sakfråga för sig. Men det finns anledning 

att behandla några speciella frågor redan här. 

Kommitten föreslår som jag nyss nämnde att vissa avdrag och skattere

duktioner skall slopas. Jag kan i och för sig hålla med om att det är 

önskvärt att de ifrågavarande avdragen och reduktionerna rensas ut från 

skattesystemet. Ett av dessa avdrag, det s. k. förvärvsavdraget, har f.ö. 

redan slopats genom lagstiftning våren 1984. Men en utrensning kan inte 

göras isolerat utan förutsätter ingående överväganden om i vad mån de 

som går miste om skatteförmånerna bör kompenseras genom åtgärder 

inom det familje- eller socialpolitiska området. Sådana överväganden har 

inte varit möjliga att göra inom ramen för detta lagstiftningsärende utan de 

får göras i annat sammanhang. Som jag kommer att påvisa senare innebär 

mitt ställningstagande i denna fråga inte någon mera påtaglig nackdel från 

förcnklingssynpunkt. 
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Kommitten tar vidare upp frägan om beskattningen av fri kost. fri bostad 

och fri biL men Higger inte fram några konkreta förslag om iindringar av de 

materiella reglerna. Kommitten förutsätter dock att uppgiftsskyldigheten 

för arbehgivarna ut vidgas så att kontrolluppgifterna skall inne hälla värden 

på s[idana förmtina. 

Praktiskt taget samtliga remissinstanser som har yttrat sig i fragan godtar 

principen att arbetsgivaren åläggs att värdera förmånen. Det betonas emel

lertid att en grundläggande förutsätlning för detta iir att enkla och Hlt1illäm

pade bestämmelser införs. 

Det nya förfarandet förutsätter som jag tidigare har sagt att beskattning

en till stiirsta delen sker med utgångspunkt i kontrolluppgifter från tredje 

man och i begränsad utstriickning med ledning av uppgifter som den 

skattskyldige sj~ilv redovisar i deklarationen. Detta talar för att arbetsgiva

ren skall värdera de förmäner som de anställda har fått. En förutsättning 

för att utvidga uppgiftsskyldigheten är emellenid att reglerna för värdering 

av dessa förmåner görs enkla och schabloniserade. Förmånsbeskattningen 

övervägs f. n. inom förmåm.beskattningskommittcn (B 1978: 02) och RSV 

och resultatet av detta arbete bör avvaktas innan lagstiftningsåtgärder 

vidtas p:'i området. 

Ett väsentligt inslag i kommittens förslag är att man skall genomföra 

traktamentsbeskattningssakkunnigas förslag i betänkandet (SOU 1983: 3) 

Skatteregler om traktamenten m. m. om att traktamenten och avdrag nor

malt skall hanteras på källskattestadiet och inte vid taxeringen. Mycket 

talar också enligt min mening för att så bör ske. Traktamentsbeskattnings

sakkunnigas förslag går emellertid också ut på ändringar i de materiella 

reglerna och frågorna bör enligt m;n mening behandlas i ett sammanhang. 

En lagstiftning i ämnet förbered~. i finansdepanementet med sikte på en 

proposition till hösten. Det är därför knappast troligt att nya regler kan 

tillämpas samtidigt med att den förenklade självdeklarationen tas i bruk. 

Inte heller detta bör emellertid utgöra någon avgörande försvagning av det 

förenklade systemet. Jag vill erinra om att enligt gällande regler behöver 

statliga traktamenten inte redovisas i deklarationen och detsamma gäller 

traktamenten på det privata området som inte avser mer än 24 dagar för år 

räknat eller som är undantagna från kontrolluppgiftsskyldighet på grund av 

dispens för den enskilde arbetsgivaren. Även de som uppbär traktamenten 

bör därför i stor utsträckning kunna använda den förenklade deklarationen 

redan första aret. 

Jag vill nämna att jag redan i det här sammanhanget kommer att föreslå 

att de förfaranderegler som traktamcntsbeskattningssakkunniga föreslagit 

beträffande traktamenten till viss del överförs på reseersättningar från 

arbetsgivarna. Det innebär att ytterligare grupper kan föras in i det förenk

lade systemet redan från början. 

Jag vill också förutskicka att några av förslagen i detta lagstiftningsären

de går längre än vad kommitten har föreslagit i den meningen att det blir 
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större möjligheter att använda den förenklade deklarationen. Som exempel 

kan nämnas att mina förslag i några fall innebär större schablonavdrag än 

vad kommitten föreslagit och att jag dessutom föreslår att inte bara en utan 

två schablonfastigheter skall rymmas ptt blanketten. 

Sammantaget kommer mina förslag att ge i stort sett samma förenklings

dfåt som kommittens förslag. Det innebär att den förenklade blanketten 

kan utformas på i huvudsak det sätt som kommitten har förordat och att 

den kan beräknas omfatta drygt fyra miljoner skattskyldiga. 

2.4 Uppgiftsskyldighet och ADB 

Inledning 

En viktig beståndsdel i förslaget om ett förenklat deklarations- och 

taxeringsförfarandc iir att de skattskyldiga inte skall behöva uppge sådant 

som skattemyndigheterna får kännedom om genom kontrolluppgifter fdn 

tredje man eller genom utdrag ur myndigheternas register. Redovisnings

skyldigheten utformas så att deklaranterna endast behöver lämna ett fatal 

uppgifter till ledning för sin taxering. Förslaget bygger således till stor del 

på möjligheten att bygga ut och utnyttja kontrolluppgifter o, d. Arbetsgi

varnas och andras medverkan blir i ett sådant system än viktigare än vad 

den är i dag. 
Systemet medför betydande förenklingseffekter. För deklaranten inne

bär det att uppgifter som framgår av kontrolluppgifter inte behöver dekla

reras, sii länge uppgifterna är riktiga och godtas av deklaranten själv. 

Genom att han själv får en kopia av den uppgift som lämnas till skattemyn

digheten kan riktigheten kontrolleras. Även för skattemyndigheterna inne

bär systemet en stor förenkling. Beskattningsuppgifter som annars m:'iste 

inhämtas genom manuell hantering av varje deklarants redovisning på 

deklarationsblanketten kan oftast på ett enkelt sätt överlämnas på magnet

hand direkt från uppgiftslämnaren. Skattemyndigheternas kontroll av upp

gifternas riktighet kan flyttas från de skattskyldiga till uppgiftslämnarna. 

dvs. kontrollen kan ske på väsentligt färre ställen. Det skapar förutsätt

ningar för en mer enhetlig och rätt vis kontroll. 

Metoden innebär i allmänhet merarbete för uppgiftslämnarna. Omfatt

ningen av merarbetet varierar med uppgifternas art och antal. Av betydel

se iir ock sa vilka uppgifter som ~indå lämnas till den enskilde. Merarbetet 

blir mindre betungande om uppgifterna som skall lämnas till skattemyndig

heterna redan av andra ~käl sammanställs och siinds till deklaranterna. Av 

stor betydelse iir nawrligtvis också möjligheterna att utnyttja ADB för 

uppgiftsliimnandet. 

Det är enligt min mening självklart att man bör vara ytterst restriktiv nfa 

det gäller att införa nya uppgiftsskyldigheter. Förenklingsreformen iir dock 

enligt min mening av sadan vikt att det är befogat med en utvidgning av 

skyldigheten. särskilt 5om resultatet av en s[tdan uppgiftsskyldighet tntalt 
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sett blir en arbetsbesparing genom alt man ersätter deklaranternas manu

ella arhcte med maskinella bearbetningar. 

Förslagen om ökad uppgiftsskyldighet särskilt beträffande bankerna och 

användningen av ADB har föranlett några remissinstanscr att komma med 

invändningar från integritetsskyddssynpunkt. Man ifrågasätter om inte 

förslagen innebär ett obehörigt intrång i den personliga integriteten. Jag tar 

i det följande upp denna fråga. 

UppR{fter om bankräntor 

Det finns anledning att säga några ord också om de uppgifter som den 

senaste tidens debatt om skattemyndigheternas kontrollrätt främst har 

handlat om, nämligen bankernas uppgifter om gottgjorda riintor. 

Det kan då till att börja med konstateras att det inte finn~ någon principi

ell skillnad mellan dessa uppgifter och andra uppgifter som f. n. omfattas 

av kontrolluppgiftsskyldighet. t. ex. löneuppgifter. aktieutdelningsupp
gifter och uppgifter om näringsidkares köp och försäljningar. Det är i 

samtliga fall fråga om uppgifter om kundförhållanden e. d. Vidare är det 

fråga om uppgifter som den skattskyldige är skyldig att ange i självdeklara
tionen. Man kan alltså inte rimligen hävda att uppgifterna är av känslig 

natur i sig eller att det skulle vara något hot mot den personliga integriteten 
att skattemyndigheterna får ta del av dessa. Man måste dessutom beakta 

att uppgifterna ingår i bokföringen hos dem som skall tillhandahålla uppgif

terna. Kreditinstitutens inlåningsräntor är ju en avdragsgill kostnad i insti

tutens rörelse. Skattemyndigheterna måste därför självfallet få ta del av 

uppgifterna för taxeringskontroll och det är också lika självklart från såväl 

principiella som praktiska synpunkter att man inte kan begränsa denna 

kontroll så att den får avse bara kreditinstitutets redovisning. 

Det är ju också så beträffande bankräntorna att skattemyndigheterna har 

haft en generell rätt att infordra kontrolluppgifter i fråga om inte namn

givna räntetagare ända sedan år 1935. Denna rätt har också under årens 

lopp många gånger utnyttjats för att genomföra generella räntekontroller. 

Att denna rätt bara tillkommer RSV betingas av hänsyn till uppgiftsläm

narna och har ingenting att göra med uppgifterna som sådana. 

Jag kommer alltså fram till att det från integritetsskyddssynpunkt inte 

kan riktas några principiella invändningar mot att utvidga den nuvarande 

skyldigheten att lämna kontrolluppgifter på bankräntor så att det blir en 

skyldighet att lämna uppgifterna självmant. Tvärtom bör det vara en fördel 

från denna synpunkt att den enskilde känner till att uppgifterna lämnas till 

skattemyndigheterna. Det bör också påpekas att en obligatorisk kontroll

uppgiftsskyldighet på bankräntor förekommer i flera andra länder. bl. a. i 

Danmark och USA. 
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Anviindningen ll\' ADB 

Det förenklade deklarationssystemet förutsätter som jag tidigare har 

nämnt en ökad användning av ADB vid taxeringen. Här skall jag redovisa 

några allmänna synpunkter på frågan. 

Vad beträffar den ökade ADB-användningen med anledning av det nya 

förenklade dcklarationssystemct så är det i huvudsak två kategorier av 

uppgifter som kommer att tillföras skatteregistren. Det giiller uppgifter om 

bankräntor och banktillgodohavanden samt uppgifter om aktieutdelningar 

och aktieinnehav. Som jag tidigare har nämnt skiljer sig dessa uppgifter 

inte i princip från de uppgifter som redan förekommer i skalleregistren. 

Den reglering som finns i fråga om skatteregistren bör därför kunna gälla 

också för dessa uppgifter. Den nya ordningen förutsätter emellertid vissa 

iindringar i skatteregisterlagen ( 1980: 343). och jag avser att i el! senare 

sammanhang föerkomma med förslag härom. 

När det sed<:i.n gäller användningen i allmänhet av ADB på skatteområ

det och fråg<:i.n om integritetsskyddet vill jag börja med att stryka under 
några uttalanden som dåvarande departementschefen gjorde i samband 

med att skatteregisterlagen antogs (prop. 1979/80: 146 s. 20). Departe

mentschefcn uttalar där bl. a. följande. Det integritetsskyddade området 

bestäms ytterst av omfattningen av dels skyldigheten att lämna uppgifter 

till ledning för beskattningen. dds rätten för skattemyndigheterna att kon

trollera att denna uppgiftsskyldighet har fullgjorts. De ökade möjligheterna 

att använda ADB innebär i och för sig inte någon ändring i dessa <:i.vseen

den. Ändringen ligger bl. a. däri att kontrollen kan göras effektivare än 

hittills. Sådana kontroller som enligt statsmakternas beslut får och skall 

äga rum men som på grund av bristande manuella resurser hittills inte har 

kunnat ske i önskvärd utsträckning kan i det datoriserade systemet företas 

i större omfattning. En sådan utveckling ligger i linje med strävandena mot 

ökad rättvisa och likformighet vid taxeringen. Riksdagen har också ut

tryckligen tagit ställning för att kontrollen skall effektiviseras med stöd av 

ADB. 

Jag kan helt ansluta mig till dessa uttalanden. Den omständigheten att 

man tar ADB-tekniken till hjälp vid skattekontrollerna och därigenom på 

ett effektivare sätt än hittills utnyttjar de uppgifter som lämnas för beskatt

ningsändamål kan sålunda i och för sig inte anses innebära något otillbör

ligt från integritetssynpunkt. Det måste tvärtom vara önskvärt att myndig

heterna får bästa möjliga tekniska hjälpmedel för den beskattningskontroll 

som enligt riksdagens beslut skall utföras. 

Diskussionen rörande skyddet för den personliga integriteten med anled

ning av användningen av ADB får sålunda enligt min mening inte under 

några omständigheter leda till att det anses som ett obehörigt integritetsin

trång så snart man från skattemyndigheternas sida använder ADB för att 

kontrollera sådana uppgifter som enligt gällande bestämmelser skall läm

nas till ledning för beskattningen. I stället bör man inrikta sig på frågan om 
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siikerhetsanordningar mol obehörig åtkomst i ADB-systemen samt sekrc

tesskyddet och därmed sammanhängande frågor. Vad det gäller är all så 

Hlngt möjligt eliminera riskerna för att hemliga beskattningsuppgiftcr blir 

tillgängliga utanför den krets av myndigheter och tjänstemän som behöver 

dem för beskattningsvcrksamhcten. 

3 Materiella beskattningsregler 

3.1 Avdrag i inkomstslaget tjänst 

Mitt förslag: Avdragen från anställningsinkomst indelas f. n. i tre grup

per. nämligen kostnader i samband med tjänsteresor \ökade levnads

kostnader och resekostnader). kostnader för resor mellan bostad och 

arbetsplats \arbetsresor) samt övriga kostnader. Avdrag för tjiinstere

sor och arbetsresor medges med faktiska kostnader. dock att kostnader 

för arbetsresor är avdragsgilla bara till den del de överstiger I 000 kr. 

Avdrag för övriga kostnader medges enligt två alternativ. Antingen 

medges avdrag med ett ~chablonavdrag på I 000 kr. eller också medges 

avdrag för de faktiska kostnaderna om dessa är högre. Jag föreslår 

sådana iindringar att det blir två avdragsgrupper. nämligen kostnader 

för tjänsteresor resp. övriga kostnader. Arbetsresekostnaderna förs 

sålunda till övriga kostnader och samtidigt slopas avdragsbegränsning

en pa 1000 kr. Avdrag inom gruppen övriga kostnader medges liksom 

f. n. med verkliga kostnader eller med ett schablonavdrag. Väljer man 

alternativet med ett schablonavdrag för övriga kostnader får man av

drag med 3000 kr .. dock högst 10% av intäkterna. 

Avdragsrätten under inkomst av tjänst ändras i ytterligare två av

seenden. För det första slopas det schablonavdrag på 100 kr. som f. n. 

medges den som inte har arbetsinkomst. För det andra flyttas av<lrags

riitten för riintor till inkomstslaget kapital. 

Kommittens förslag: Samma som mitt med två undantag. nämligen att 

avdragsbegränsningen på I 000 kr. för arhetsresor bchtills och att schablon

avdraget bcstiims till 2 000 kr. 

Remissinstanscrna: Flera remissinstanser befarar att schablonavdraget är 

så snävt tilltaget att ett stort antal skattskyldiga kommer att uteslutas från 

möjligheten till förenklad redovisning. En del remissinstanser anser att 

gränsen för avdragsrätt för resor till och från arbetet bör höjas. Vissa 

ifrågasätter ocksa om rätten till avdrag för dessa resekostnader över huvud 

taget skall behållas. Några framhåller att kommittens konstruktion av 

schablonavdraget iir svår att först:\ och vissa förordar att avdrag för kost

nader for arbetsresor inte inordnas i schablonavdraget utan redovisas 

siirskilt. 
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Skälen för mitt förslag: För en förenklad löntagarbeskattning är det givetvis 

av största betydelse att de vanliga avdragen i inkomstslaget tjänst kan 

hanteras på dt enkelt sätt. Det går inte att i den förenklade sj~ilvdeklara

tionen ha med mer än ett mycket begränsat antal avdrag av den typ som 

förutsätter att avdragsrätten prövas i varje enskilt fall pii grundval av 

uppgifter som redovisas i deklarationen. Avsikten är ju att deklarationerna 

i princip inte skall granskas i ett manuellt förfarande. Kommitten har 

föreslagit åtgärder i huvudsakligen tre avseenden för att förenkla avdrags

hanteringen i inkomstslaget tjänst. För det första föreslås att avdragen för 

kostnader i samband med tjänsteresor (resekostnader och ökade levnads

kostnader) normalt inte skall redovisas i deklarationen utan i stället hante

ras hos arbetsgivaren. För det andra föreslås ändrade regler i fråga om 

avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor) 
och schablonavdrag. För det tredje föresläs att avdrag för räntor pa studie

skulder flyttas till inkomstslaget kapital. Förslagen skall göra det möjligt 

att få med den stora majoriteten löntagare i det förenklade systemet genom 
att det i den förenklade deklarationen inte lämnas något utrymme för 

avdragsyrkanden i inkomstslaget tjänst. De som använder den förenklade 

deklarationen skall utan särskilt yrkande tillgodoföras ett schablonavdrag 

och kan dessutom indirekt få avdrag för kostnader i samband med tjänste

resor genom att arbetsgivarens ersättning härför inte behöver redovisas. 

Jag kan i allt väsentligt hålla med kommitten om syftet med och inrikt

ningen av åtgärderna rörande avdragen i inkomstslaget tjänst. Det kan i 

och för sig i frågasättas om man inte beträffande vissa avdrag - t. ex. för 

verktyg. facklitteratur, telefon. kontorsmaterial o. d. - borde begränsa 

eller helt slopa avdragsrätten. Det kan sålunda hävdas dels att de delvis är 

av privat natur, dels att frågan om· kostnader för arbetsredskap o. d. bör 

lösas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Å andra sidan 

finns det otvivelaktigt vissa skattskyldiga som har avsevärda kostnader av 

detta slag, samtidigt som de har en sådan arbetssituation att arbetsgivaren 

inte lämpligen kan tillhandahålla redskap eller facklitteratur som behövs 

för tjänsten. Man måste också beakta att samma kostnader alltjämt skulle 

vara fullt avdragsgilla i inkomstslagen rörelse och jordbruksfastighet. Jag 

kan därför inte förorda att man annat än i vissa speciella fall bygger 

förenklingsreformen på en slopad avdragsrätt. 

Jag behandlar i det följande först förslaget angående arbetsresor och 

schablonavdrag. 

I fråga om arbetsresor och schablonavdrag gäller f. n. i huvudsak föl

jande. Kostnaderna för arbetsresor är avdragsgilla till den del de överstiger 

1 000 kr. Schablonavdrag medges för ''övriga kostnader" - dvs. andra 

km.tnader än kostnader för tjänsteresor resp. arbetsresor - med I 000 kr.. 
dock högst 5 %·av anställningsinkomstcn. Den som har högre övriga kost

nader får avdrag med det verkliga beloppet. Den som inte har några 

anställningsinkomster får avdrag med 100 kr. 

5 Riksdagt'n 1984185. I sam/. Nr 180 
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Det d1der ingen tvekan om att de nuvarand1.: reglerna är otillräckliga om 

man skall astadkomma en förenklad löntagarbeskattning. Det iir framför 

allt den omständigheten att avdrag för arbetsresor måste prövas så snart 

kostnaderna överstiger I 000 kr. som skapar problem. M<lnadskorten till 

allmänna kommunikationsmcdel kostar redan i mirnga kommuner mer än 

1 000 kr. per år. Om nf1got år när förenklingsrdormen avses träda i kraft 

torde man i de allra flesta kommuner ha passerat 1 000 kronors-gränsen. 

Om inga ändringar görs av avdragsreglerna kommer detta att innebära att 

de skattskyldiga i stor utsträckning måste redovisa sina arbetsresor på 

ungefär samma sätt som i dagens system. dvs. med angivande av arbets

plat~ens belägenhet, antal arbetsmånader etc. Detta förutsätter i sin tur i 

princip att de redovisade uppgifterna prövas i varje enskilt fall. vilket med 

hänsyn till avdragens frekvens skulle hli en avseviird belastning för syste

met. 

Jag ansluter mig därför till kommittens uppfattning att reglerna måste 

ändras sä att kostnader för arbetsresor i det helt övervägande antalet fall 
ryms inom någon form av schablon. 

En tänkbar lösning är då att medge ett schablonavdrag för kostnader för 
arbetsresor oavsett om sådana resor företagits eller ej. Ett sådant avdrag 
m~1ste emellertid för att få avsedd effekt siittas till lägst 2 500 kr. Det kan 

emellertid konstateras att ett sådant avdrag blir mycket kostnadskrävande. 

Kostnaden för en övergång till ett schablonavdrag på 2 500 kr. med ut

gångspunkt i dagens regler om arhetsresor kan beräknas till ca 4 miljarder 

kronor. Ett rent schablonavdrag för arbetsresekostnader framstår därför 

som alltför dyrhart. 

Det återstår då som jag ser det inte någon annan möjlighet än att slopa 

särbehandlingen av arbetsn:scavdraget och i stället låta detta ingå bland 

övriga kostnadsavdrag. 
Kommittens förslag innebär som jag nämnt att man har kvar avdragsbe

gränsningen på I 000 kr. för arbetsresor men låter eventuella överskju

tande arhetsrcsekostnader ingå hland de kostnader som omfattas av schab

lonavdraget på 2 000 kr. 

För egen del anser jag i likhet med rätt många remissinstanser att den av 

kommitten förordade lösningen är ganska svårgripbar. Kommitten säger 

också själv att konstruktionen kan vara svår att förstå. Vad frågan gäller är 

helt enkelt om man hör ha kvar den nuvarande begränsningen beträffande 

arbetsresor eller ej. Det huvudsakliga skälet för denna begränsning i av

dragsrätten är att kostnaderna för arbetsresor åtminstone delvis har karak

tären av privata levnadskostnader. Kostnaderna föranleds ju ofta av den 

skattskyldiges val av bostadsläge. Mot detta synsätt kan å andra sidan 

invändas att de skattskyldiga av olika skäl inte har full valfrihet vid bosätt

ningen. Enligt min mening bör begränsningsrcgeln slopas eftersom den 

dessutom lägger hinder i vägen för en enkel lösning av schablonavdragsfrå

gan. Genom att slopa begränsningsregeln blir det sålunda naturligare och 



Prop. 1984/85:180 67 

enklare att ha ett gemensamt schablonavdrag för arbetsresekostnaderna 

och övriga kostnader. 

Frfigan är då hur ston schablonavdraget bör vara. Med hänsyn till vad 

jag tidigare niimnde om kostnaderna för resor med allmänna kommunika

tionsmedel och till att avdraget skall inbegripa även andra kostnader kan 

det inte sättas lägre än 3000 kr. Detta kostar ca 3.2 miljarder kronor. 

Högre avdrag kan av kostnadsmässiga skäl inte komma i fråga. Avdraget 

bör liksom f. n. maximeras till viss procent av anställningsinkomstcrna. 

Jag föreslår i likhet med kommitten att procentsatsen bestäms till tio mot 

f. n. fem. 

Mitt förslag innebär att den som inte har några andra kostnader i in

komstslaget tjänst iin arbetsresekostnader kan ha sådana kostnader med 
upp till 3 000 kr. och ·ändå rymmas inom det förenklade systemet. Den som 

har andra kostnader med t. ex. I 000 kr. far följaktligen ha högst 2 000 kr. i 
arbetsrcsekostnadcr för att omfattas av systemet. Sammantaget ger försla

get högre avdrag för de allra flesta. lngen får lägre avdrag än f. n. Jag vill i 
detta sammanhang än en gång betona att en förenklingsreform förutsätter 

vissa schablonregler och att det är ofrånkomligt att en sådan reform gynnar 

vissa skattskyldiga och är mindre förmånlig för andra. 

Som jag tidigare har nämnt föreslår kommitten att kostnader i samband 

med tjänsteresor liksom f. n. skall behandlas för sig och således lämnas 

utanför schablonavdraget. Ett schablonavdrag som omfattar även sådana 

kostnader skulle missgynna dem som inte får ersättning av arbetsgivaren 

för sina tjänsteresor. eftersom avdragcn för kostnaderna skulle konsumera 

schablonavdraget. Med hänsyn hänill biträder jag kommittens förslag om 

alt avdrag for kostnaderna för tjänsteresor även i fortsättningen skall 

medges särskilt. 

Några remissinstanser har ansett att ytterligare kostnader skall ligga 

utanför schablonavdraget och således medges särskilt. Det gäller bl. a. 

kostnader för mätningsavgifter samt kostnader för representation o. d. som 

arbetstagaren har haft och som han fått ersättning för från arbetsgivaren. 

Enligt min mening bör det inte komma i fråga att ha en särbehandling i 

deklarationen av yttcrligare kostnadsslag. 

Schablonavdraget på 3 000 kr. skall som framgått av det anförda medges 

bara den som har anställningsinkomster. Övriga skattskyldiga som har 

inkomst av tjänst medges f. n. ett schablonavdrag på 100 kr. Detta avdrag 

avser inte längre att täcka några kostnader för intäkternas förvärvande. 

Avdraget fyller inte någon funktion och bör som kommitten har föreslagit 

slopas. De folkpensionärer som har extra avdrag bör kompenseras härför 

genom en höjning av det extra avdraget. I övrigt bör ingen kompensation 

utgå. 

Förslaget att nuvarande avdrag för räntor i inkomstslaget tjänst skall 

flyttas till inkomstslaget kapital motiveras främst av att man om möjligt bör 

undvika att urholka värdet av schablonavdraget. Men det är också så att 
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det i en del fall kan vara svårt att avgöra till vilket inkomstslag räntorna hör 

och många skattskyldiga torde därför redan i dagsläget redovisa de ifråga

varande räntorna - t. ex. ränta på studielån och på ltrn till tlyttningskost

nader - under inkomst av kapital. En förflyttning skulle därför också 

innebära en förenkling av reglerna. För de skattskyldiga kan en förflyttning 

i vissa fall medföra en mindre skatteskärpning t. ex. genom att sparavdra

get påverkas. Som jag tidigare har sagt måste man emellertid acceptera 

vissa effekter av denna typ för att få ett enklare skattesystem som ger en 

större rättvisa i det stora hela. 

Mina förslag angående avdrag i inkomstslaget tjänst förutsätter ändring

ar i 33 * I och 2 mom .. 39 § I mom. och punkt 4 av anvisningarna till 3H 

kommunalskattelagen (1928: 370). KL. 

3.2 Inkomst av kapital 

3 .2. I Ränta på överskjutande preliminär skatt 

Mitt förslag: Räntan på överskjutande preliminär skatt görs skattefri 
och på grund härav halveras räntesatsen till motsvarande halva diskon
tot. För överskjutande skatt som överstiger 20000 kr. blir dock ränte

satsen en fjärdedel av diskontot. Räntan utgår normalt för tolv månader 

men om den preliminära skatten erlagts under tiden den 19 januari-den 

30 april är räntetiden liksom f. n. sex månader. 

Kommittens förslag: Överensstf.immer med mitt. 

Remissinstanserna: Praktiskt taget samtliga remissinstanser godtar kom

mittens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Om den preliminära skatten överstiger den slutliga 

skatten får den skattskyldige ränta (ö-skatteränta) på det överskjutande 

beloppet. Ö-skatteräntan är skattepliktig inkomst. Räntesatsen är fika med 

diskontot vid utgången av året före taxeringsåret. Ränta utgår i regel för en 

beräknad tid av tolv månader. Ränta på preliminär skatt som erlagts genom 

fyllnadsbetalning under tiden den 19 januari-30 april taxeringsåret utgår 

för en tid av sex månader. Räntebeloppen får inte överstiga 100000 kr. 

Uppgiften om ö-skatteränta är f. n. maskinellt ifylld på deklarationsblan

ketten. Trots detta förorsakar den många fel genom att de skattskyldiga 

glömmer att föra över det förtryckta beloppet till redovisningen i inkomst

slaget kapital. Det administrativa bestyret för granskningspersonalen för

enklas väsentligt med ett system där ö-skatteräntan blir en skattefri intäkt. 

Systemet leder också till en förenkling för den skattskyldige i fråga om 

redovisningen. Förenklingseffekten blir störst beträffande fullständiga de-
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klarationer men även i fråga om förenklade deklarationer blir vinsterna 

stora. Även för ADB-systemet innebär förslaget en viss avlastning efter

som uppgifterna inte behöver registreras om räntan görs skattefri. Antalet 

ö-skatteräntor uppgick vid 1983 års taxering till 2.7 miljoner. Ett system i 

vilket ö-skatteräntan blir t:n skattefri intäkt innebär således många fördelar 

och bör därför genomföras. 

Skattefrihett:n medför ett inkomstbortfall för det allmänna och de nuva

rande räntesatserna måste därför sänkas för att förhindra ett skattebortfall. 

Skatteuttaget bör i stort sett kunna balanseras genom att nuvarande ränte

satser halveras. Räntan på överskjutande skatt bör därför normalt motsva

ra hälften av det av riksbanken fastställda diskonto som gäller vid utgången 

av december årt:t före taxeringsärel. Räntan på preliminär skatt som er

lagts som fyllnadshetalning hör liksom f. n. beräknas för en tid av sex 

månader. Vidare bör man bl. a. för att förhindra att ö-skattt:räntan utnytt

jas för att vinna skattefördelar ha ytterligare begränsningar när det gäller 

höga överskjutande skatter. För belopp över 20000 kr. bör räntesatsen 
bestämmas till en fjärdedel av fastställt diskonto. Bestämmelsen om att 

räntebeloppen sammanlagt inte får överstiga 100 000 kr. kan slopas med 

hänsyn till detta. Förslaget är i huvudsak kostnadsneutralt för såväl det 

allmänna som för den skattskyldige. 

Det jag nu har anfört föranleder ändring i I 9 § KL och 69 ~ I mom. 

uppbördslagen ( 1953: 272), UBL, samt en följdändring i 32 § UBL. 

3 .2 .2 SparavdraR 

Mitt förslag: Det s. k. sparavdraget, som f. n. är 800 kr. för ensam

stående och I 600 kr. för sambeskattade gemensamt, individualiseras 

och höjs till I 600 kr. 

Kommittens förslag: Avdraget individualiseras och blir på I 000 kr. 

Rcmissinstanscrna: Flertalet remissinstanser godtar kommittens förslag. 

Många förordar dock ett högre sparavdrag. Vissa motsätter sig också 

individualiseringen av avdraget. 

Skälen för mitt förslag: I syfte att stimulera sparandet och förenkla taxe

ringsarbetet infördes fr. o. m. taxeringsåret 1957 ett extra avdrag under 
inkomst av kapital, som numera brukar kallas sparavdraget. Avdraget 

avsågs även medverka till en bätlre överensstämmelse mellan preliminär 

och slutlig skatt för sådana skattskyldiga som vid sidan av annan inkomst 

hade inkomst av kapital. 

Avdraget utgjorde ursprungligen I 00 kr. för ensamstående och 200 kr. 

för sambeskattade. Beloppen har under åren höjts i olika omgångar. Nu va-
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rande hdoppsgräns1:r 800 resp. I 600 kr. tillämpas sedan 1976 års taxering. 

Vid 1982 års taxering utnyttjades sparavdraget helt eller delvis av 2,6 

milj~1ner skattskyldiga. Det allmännas kostnader för sparavdraget uppgår 

till ca I 400 milj. kr. 
En individualisering av avdraget innebilr att makar inte för tillgodoräkna 

sig <tndre makens outnyttjade avdrag. Individualiseringen är ingen absolut 

förutsättning för genomförandet av ett system med förenklad deklaration. 

Granskningsarbetet underlättas dock så väsentligt att individualiseringen 

av avdraget bör genomföras. I fråga om förutsättningarna för att få lämna 

förenklad deklaration behandlas nämligen makarna i regel individuellt. Det 

kan således inträffa all den ene maken lämnar fullständig deklaration 

medan den andre avger förenklad deklaration. Tillgång till de båda sambe

skattades deklarationer kommer i ett system med individuella avdrag inte 

att vara nödvändig. 
En del remissinstanser förordar med hänvisning bl. a. till penningvär

dcut vecklingen från år 1976 att sparavdrag skall medges med högre belopp 

än vad kommitten har föreslagit. Jag vill då först erinra om de sparfräm

jande åtgärder som vidtagits inom ramen för det s. k. allemanssparandet. 
Dessa innebär bl. a. att avkastning och värdestegring på sparade medel är 

befriade från inkomstskatt. Den högsta tillåtna miinadsinsättningen har 

nyligen höjts från 600 kr. till 800 kr. Jag anser emellenid, mot bakgnmd av 

att individualiseringen av avdraget i många fall faktiskt medför ett minskat 

avdragsutrymme och det angelägna i att främja sparandet, att jag kan 

förorda en höjning av sparavdraget till I 600 kr. 

Mitt förslag beträffande sparavdragct föranleder ändringar i 39 * 3 mom. 

KL 

3 .2 .3 A l'drt.1R för Jörvaltningskostnader 

Mitt förslag: Avdrag för förvaltningskostnader medges endast till den 

del kostnaderna överstiger I 000 kr. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt. 

Rernissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget. Från 

några håll ifrågasätts begränsningen bl. a. med hänvisning till att förmyn

dararvoden och arvoden för bankernas notariat verksamhet i samband med 

förvar av omyndigas värdehandlingar inte har karaktär av privata levnads

kostnader. 

Skälen för mitt förslag: För att underlätta genomförandet av en förenklad 

löntagarbeskattning bör avdragsrätten för förvaltningskostnader omprö

vas. Till normala förvaltningskostnader hör bl. a. kostnad för bankfack och 
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arvode till hanks notariatavdelning. I praxis förekommer en mängd olika 

slag av förvaltningskostnader, för vilka det kan föreligga svftrigheter att 

med siikerhet hedöma vad som är avdragsgillt eller inte. Förvaltningskost

nadsavdrag är dessutom en mycket frekvent avdragspost samtidigt som 

det i flertalet fall rör sig om små helopp. Ett slopande av avdragsrätten 

skulle därför medföra att manuella granskningsresurser frigörs och den 

maskinella hanteringen underlättas. Att slopa avdragsrätten helt kan dock 

enligt min mening inte förenas med principen om att avdrag medges för 

intäkternas förvärvande och bibehållande. Det kan emellertid med fog 

hävdas att förvaltningskostnader delvis har karaktären av privata levnads

kostnader. Vidare bör beaktas att det finns ett schablonavdrag i inkomsts

laget kapital. Detta avdrag är visserligen avsett främst som en sparstimu

lans. Höjningen av detta avdrag mästc emellertid också ses som en kom

pensation för att avdragsrätten för förvaltningskostnadcr begränsas. 

Avdragsrärtcn för förvaltningskostnader bör med hänsrn till det anförda 

kunna begränsas på det sätt kommitten har föreslagit. Avdrag för förvalt

ningskostnader bör således medges fysisk person bara för den del av 

kostnaderna som överstiger I 000 kr. under beskattningsåret. Detta inne

bär att avdrag för sådana kostnader i stort sett kommer att upphöra för 

fysiska personer. Detta underlättar genomförandet av en förenklad lönta

garbeskattning. Det allmännas inkomster beräknas öka med uppskatt

ningsvis 125 milj. kr. För de skattskyldiga innebär förslaget en viss skatte

skärpning, för de flesta dock mindre än 100 h. 

Förslaget förutsätter ändringar i 39 * 1 mom. KL. 

3.3 Tillfällig förvärvsverksamhet 

Mitt förslag: Det införs ett avdrag på l 000 kr. från vinster vid försälj

ning av aktier som innehafts mindre än två år. Det nuvarande avdraget 

vid försäljning av äldre aktier, som är på 3000 kr. för såväl ensam

stående som makar gemensamt, omvandlas till ett individuellt avdrag 

pft 2000 kr. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Praktiskt taget samtliga tillstyrker förslaget eller läm

nar det utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler i 35 § 3 mom. KL är 

realisationsvinst på grund av avyttring av aktier och därmed likställda 

tillgiingar i sin helhet skattepliktig om den skattskyldige innehaft egendo

men mindre än två år. Har den skattskyldige innehaft egendomen två år 

eller mer, s. k. äldre aktier, är 40 Se· av vinsten vid avyttringen skatteplik-
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tig. Från sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst på äldre 

aktier minskat med eventuella realisationsförluster för samma slags aktier 

får den skattskyldige göra avdrag med 3 000 kr. För makar och andra 

sambeskattade är avdraget gemensamt. 

För alt få med löntagare med smärre aktieinnehav i det förenklade 

deklarationssystemet krävs dels att det nuvarande avdraget individualise

ras. dvs. att det inte får delas upp mellan makar. dels att ett liknande 

avdrag införs för vinster på avyttring av korttidsaktier. Genom dessa 

åtgärder blir det nämligen möjligt för löntagare med små realisationsvinster 

att lämna förenklad deklaration. Kommitten har uppskattat att ytterligare 

200 000- 300 000 skattskyldiga kan omfattas av det förenklade deklara

tionssystemet om kommittens förslag i dessa delar genomförs. Åtgärderna 

innebär ocksf1 i övrigt en förenkling genom att redovisningen av små 
vinster vid avyttring av ett fåtal aktier. teckningsrätter m. m. kan slopa~. I 

likhet med kommitten anser jag det angeläget att löntagare med små 

vinster på aktieförsäijningar också kan inrymmas i det förenklade deklara

tionssystemet. De angivna åtgärderna bör således genomföras. För att 

uppnå avsedd effekt torde det vara tillräckligt med ett relativt lågt avdrags

belopp för vinster på korttidsaktier. Avdraget bör bestämmas till I 000 kr. 

Det nuvarande avdraget från vinster på äldre aktier bör vidare bestämmas 
till 2 000 kr. för varje skattskyldig. För ensamstående liksom för sambe

skattade där endast den ene har aktier innebär detta en minskning av 

avdraget med I 000 kr.. medan individualiseringen för sambeskattade som 
båda har aktier innebär en höjning med samma belopp. 

Vad jag nu har anfört föreslås komma till uttryck i 35 § 3 mom. KL. 

3.4 Avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn 

Mitt förslag: Rätten till avdrag för underhåll av icke hemmavarande 

barn behålls. Däremot avskaffas den nuvarande regeln att avdragsyr

kandet skall styrkas med intyg som skall fogas till deklarationen. 

Kommittens förslag: Avdraget slopas. I andra hand lämnas ett förslag som 

överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser som yttrat sig i denna fråga 

anser att avdragsrätten bör upphöra först när denna har ersatts av någon 

stödform utanför skattesystemet. Praktiskt taget samtliga tillstyrker andra

handsförslaget eller lämnar det utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 46 § 2 mom. 4 KL får den skattskyldige göra 

avdrag för belopp som han under beskattningsåret betalat för underhåll av 

icke hemmavarande barn under 18 ar. Avdrag medges dock till dess barnet 
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fyllt 21 år om det genomgår grundskola, gymnasieskola eller därmed jäm

förlig grundutbildning. Avdrag får göras med högst 3 000 kr. per harn. En 

förutsättning för avdrag är vidare att den skattskyldige styrker sitt yrkande 

med intyg eller annat skriftligt bevis som skall fogas till självdeklarationen. 

Antalet skattskyldiga som utnyttjar avdraget har heräknats till omkring 

200000. Detta stora antal oc:h det högt ställda heviskravet innebär att 

deklarationsgranskarna måste ägna förhallandevis mycket tid [it dessa 

yrkanden. Vid 1·981 års taxering vidtog sålunda taxeringsfunktionärerna 

åtgärder med anledning av avdragsyrkandena i 30000 fall. 

För skattemyndigheterna och i strävandena att förenkla heskattnings

reglerna skulle därför ett avskaffande av avc.lragsrätten vara välkommet. 

Det finns också mer principiella skäl som talar för en avveckling av 

avdraget. Sålunda förordar ensamförälderkommitten i sitt betänkande. 

( SOU 1983: 51) Ensamföräldrarna och deras barn. att det stöd till barnfa

miljerna som ges inom beskattningssystemet avvecklas till förmlln för stöd 
i andra former. Enligt kommitten bör bl. a. ifdgavarande avdragsrätt om
fördelas till annat stöd, bl. a. förlängt och förhöjt bidragsförskott, bidrag 

till resekostnader vid umgänge och ekonomiskt stöd till hushåll med en

samboende vårdnadshavare. 

Som många remissinstanser framhållit är det emellertid inte lämpligt att 

slopa avdraget förrän det har klarlagts hur man bör utforma stödet till 

ensamföräldrarna. Till detta kommer att ett slopande får till följd att redan 

fastställda underhållsbidrag kan behöva omprövas. eftersom man vid be

räkningen av förmågan att betala bidrag beaktar den skattelättnad som 

avdragsmöjligheten ger. Slutsatsen blir därför att avdraget I. v. bör vara 

kvar och att frågan om ett slopande får tas upp i samhand med familjepoli

tiska överväganden. 
Genom att i stället slopa intygskrave\ bör en kraftig minskning ske av de 

nuvarande olägenheterna med avdraget. Lättnader uppkommer för både 

skattemyndigheterna och de enskilda. Slopandet av intygskravet innebär 

att bevisläget blir detsamma som i fråga om flertalet andra avdrag. 

Det bör vara tillräckligt att den skattskyldige i deklarationen anger 

avdragsbeloppet samt barnets namn och personnummer. Detta innebär 

dock inte att han skall vara befriad från att på begäran styrka sin rätt till 

avdrag på samma sätt som gäller för de flesta andra avdragsyrkanden. 

Mitt förslag föranleder ändring i 46 § 2 mom. KL. 

3.5 A \'drag för nedsatt skatteförmåga 

3.5.J Sjukdomskostnader 

Mitt förslag: Avdraget på grund av sjukdomskostnader behålls t.v. 



Prop. 1984/85: 180 74 

Kommittens förslag: Avdraget p;i grund av sjukdomskostnader slopa~ och 

ersätts med ett bidragssystem som administreras av de allmänna försäk

ringskassorna. 

Remissinstanscrna: I stort sett samtliga anser att avdraget på grund av 

sjukdomskostnader bör slopas. 

Skälen för mitt förslag: Reglerna om avdrag för nedsatt skatteförmiiga pli 

grund av sjukdomskostnader (50 * 2 mom. andra stycket KL och 9 * 2 
mom. första stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. SIL.l är 

avsedda att ge skattelättnader till flera olika grupper skattskyldiga, bl. a. 

till handikappade och personer med kroniska sjukdomar. Vid 1982 års 

taxering fick ca 255 000 skattskyldiga avdrag pi1 grund av sjukdomskost

nader, varav ca 220000 var folkpensionärer som fick extra avdrag också på 
den grunden att de uppburit folkpension. 

Yrkandena om avdrag på grund av sjukdomskostnader kräver ofta bety

dande insatser av taxeringsfunktionärerna. Ett yrkande förutsätter nämli

gen inte sällan en närmare utredning från granskan:ns sida och en tämligen 
ingående prövning av olika förhållanden. RSV har i fråga om 1984 års 

taxering utfärdat anvisningar (RSV Dt 1983: 18) vari anges hl. a. den per

sonkrets som företrädesvis bör vara berättigad till avdraget. vilka merut
gifter som hör beaktas. vilket beviskrav som bör gälla samt hur avdraget 

skall beräknas med hänsyn bl. a. till inkomstens storlek och den skattskyl

diges försörjningsbönla. Av anvisningarna framgar bl. a. att merutgifterna 

för personer som på grund av sin sjukdom är i behov av särskild kost kan 

variera mellan 700 och 6100 kr. beroende på sjukdomens art. Detta ger en 

bild av de nuvarande tillämpningssvårighctcrna och även av svårigheterna 

att förenkla reglerna genom schabloniseringar. 

För skatteadministrationen och inte minst från förenklingssynpunkt 

skulle det naturligtvis vara av stort värde om den stora grupp deklaranter 

som är i behov av stöd med anledning av sjukdomskostnader kunde få 

detta utanför beskattningssystemet. Den nuvarande stödformen har genom 

sitt samband med taxeringen också direkta nackdelar för den enskilde. En 

olägenhet är att skattenedsättningen kommer den skattskyldige till godo i 

allmänhet först efter debiteringen av den slutliga skatten för taxeringsåret. 

dvs. ofta i december året efter utgiftsåret. Det är vidare klart att taxerings

funktionärerna inte är bäst lämpade att göra de bedömningar av social och 

medicinsk karaktär som dessa avdragsyrkanden inte sällan förutsätter. 

Jag delar därför kommittens och remissinstansernas uppfattning att av

dragsrätten bör avskaffas. En slopad avdragsrätt förutsätter emellertid att 

ifrågavarande personers behov av ekonomiskt stöd kan tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt. Till grund för en förändring måste ligga en kartlägg

ning av de olika stödformer som sjuka och handikappade i dag kan få del 

av. En sådan kartläggning pågår f. n. på regeringens uppdrag inom statens 
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hamlikappr{id. Denna skall vara klar före utgtingcn av juni 1985. Jag har av 

chefen för socialdepartementet inhiimtat att han pä grundval av kartlägg

ningen avser att överväga vilka åtgärder som behövs för att den nuvarande 

skattelindringen skall kunna avskaffas. Det förefaller dock f. n. inte möjligt 

att förändra stödformerna redan till inkomståret 1986. 

Enligt min mening bör det vara möjligt att övergfmgsvis låta dem som 

yrkar avdrag for sjukdomskostnader använda den förenklade deklaratio

nen. De deklarationer som innehåller sådana yrkanden får behandlas enligt 

nftgon Himplig särrutin. 

3 .5 .2 Existc11.1mi11im11m 

Mitt förslag: Reglernaom existensminimum beh{tlls. 

Kommittens förslag: Överensstiimmcr med mitt. 

Remissinstanscrna: Förslaget lämnas i allmiinhet utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Existensminimum beaktas vid beskattningen på tvii 

skilda sätt. nämligen dels genom extra avdrag vid beräkning av preliminär 

och slutlig skatt. dels genom nedsatt skatteavdrag för kvarstående skatt. 

Det senare fallet berör endast den lokala skattemyndigheten och kronofog

demyndigheten medan det förra hanteras av den lokala skattemyndigheten 

och taxeringsnämnden. Reglerna om existensminimum vid taxeringen 

finns i 50 § 2 mom. tredje stycket KL med anvisningar och i 9 * 2 mom. 

första stycket SIL. 

I samband med 1982 års taxering medgavs omkring I 500 skattskyldiga 

avdrag med stöd av reglerna om existensminimum. Denna ringa förekomst 

medför att det inte är motiverat att i det här sammanhanget göra en mer 

ingående bedömning av avdragsreglerna. Det kan emellertid konstateras 

att skattemyndigheternas prövning av rätten till avdrag är omständlig och 

arhetskrävande och att det trots detta ofta förekommer stora avvikelser 

mellan avdraget vid beräkningen av den preliminära skatten och avdraget 

vid taxeringen. till följd varav kvarstående skatt påförs. 

Riksdagen har under föregående riksmöte uttalat att existensminimireg

lerna delvis är föråldrade och att behov av en översyn föreligger (SkU 

1983/84: 50, rskr 395). Riksrevisionsverket har därefter i en till regeringen 

överlämnad revisionsrapport. Systemet för ekonomisk minimistandard. 

bl. a behandlat existensminimistödet och dess samband med socialbidrag. 

Enligt verkets mening talar starka skäl för att systemet med existensmini

mum i samband med taxeringen bör avskaffas. Detta ger anledning att i ett 

senare sammanhang återkomma i den här frågan. 
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3 .5 .3 Folkpensionärer 

Mitt förslag: De nuvarande reglerna om avdrag för folkpensionärer på 

grund av nedsatt skatteförmåga behålls utom såvitt avser den uppräk

ningsregel som si..:all tilH.impas när pension utgått under endast en del av 

året. 

Kommittens fö.-slag: Regeln om att man heträffamle makar skall beräkna 

avdraget med hänsyn till värdet av makarnas sammanlagda förmögenhet 

slopas. Nya regler införs för värdering av bostadsfastighet som ingår i den 

skattskyldiges förmögenhet. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak 

med mitt. 

Remissinstanserna: Meningarna är delade om förslaget angående beräk
ningen av makars förmögenhet och värdet av hostadsfastighet. Många 

efterlyser en närmare helysning av vilka effekter förslagen skulle få. För

slaget rörande den särskilda uppräkningsregeln lämnas utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Vid 1982 års taxering fick nästan 1.2 miljoner 
folkpensionärer avdrag för nedsatt skatteförmåga. Det är sälede~ en sådan 

frekvens på avdraget att detta måste kunna omfattas av en förenklad 

deklarationsredovisning. 
En viktig förutsättning för att hanteringen av dessa avdragsfall skall bli 

rationell är att avdraget kan beräknas maskinellt, utan kompletterande 

manuell granskning eller andra manuella åtgärder. Redan i dag har grans

karna i viss utsträckning ADB-stöd for att beräkna avdraget som - om inte 

särskilda omständigheter föranleder annat - medges i enlighet med tabell

värden som RSV fastställer (vid 1985 års taxering tillämpas RSV: s före

skrifter m. m. RSV Dt 1984: 10). 

För att förenkla hanteringen av avdragsfallen är de förhållanden som 

skall beaktas vid beräkningen och som kräver manuella insatser av grans

karen av särskilt intresse. Vissa av dessa förhållanden är emellertid sådana 

att de inte påverkar det förenklade deklarationssystem som föreslås i det 

här ärendet, eftersom de berörda skattskyldiga ändå inte kan omfattas av 

systemet. Så är fallet i fråga om pensionärer som uppburit sjöinkomst eller 

som medgetts investeringsavdrag. Övervägandena bör i stället främst gälla 

de situationer då den skattskyldige haft pension under endast en del av året 

eller förmögenhet som skall föranleda jämkning av avdraget. 

Den skattskyldige är enligt författningstexten (50 § 2 mom. fjärde stycket 

KL med anvisningar) berättigad till extra avdrag om inkomsten till inte 

obetydlig del utgjorts av folkpension. Den omständigheten att pensionen 

varit låg till följd av att den inte utgått under hela beskattningsåret utgör 

dock inte hinder mot avdrag. Avgörande för hedömningen är huruvida 

pensionen. om den hade utgått hela året, skulle ha utgjort en inte obetydlig 
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del av inkomsten. RSV har i de nämnda föreskrifterna för detta fall angett 

att föreskrifternas tabellvärden bör tillämpas om folkpensionen räknat för 

helt år uppgått till minst 6 000 kr. eller minst en femtedel av den samman

räknade inkomsten, dvs. summan av inkomsterna från olika inkomstslag. 

Vid tidigare taxeringar har beloppet varit 3 000 kr. 

Bestämmelsen om att det beträffande pension som utgått under endast 

en del av året är avgörande vad pensionen skulle ha uppgått till om den 

utbetalats hela året medför att avdraget inte i sin helhet kan beräknas 

maskinellt. En möjlighet att förenkla hanteringen av dessa fall är att slopa 

regeln att folkpensionen skall ha uppgått till minst en femtedel av inkoms

ten eller 6000 kr. och alltså beräkna avdrag så snart en folkpensionsförmån 

har utgått. 
En annan möjlighet är att inte företa nfigon omräkning när pensionen har 

utgått under bara en del av året. Regeln att pensionen skall ha uppgått till 

minst 6000 kr eller minst en femtedel av den sammanlagda inkomsten görs 

då absolut. Detta ger minskade avdragsmöjligheter för den som inte upp
burit pension under hela beskattningsåret. Eftersom det för avdragsrätt är 

tillräckligt att 6 000 kr. har erhållits i pension och detta belopp svarar mot 

mindre än tre månaders oreducerad pension kommer begrånsningen dock 

främst att gälla skattskyldiga som uppbär pension för första gången under 

året. Den nackdel som detta innebär för en begränsad krets skattskyldiga 

uppvägs enligt min mening klart av de fördelar som erhålls genom att 6000 

kronors- och en femtedelsregeln kan iakttas maskinellt. Någon erinran mot 

en sådan justering av förutsättningarna för avdrag har inte heller framförts 

vid remissbehandlingen. 
Enligt RSV: s föreskrifter bör vid beräkningen av avdrag för nedsatt 

skatteförmåga hiinsyn också tas till vissa inte skattepliktiga inkomster och 

förmögenhetstillgångar. Dessa skall därvid räknas med på samma sätt som 

skattepliktiga inkomster och tillgångar. Av särskilt intresse är utländska 

pensioner och utländsk förmögenhet som genom dubbelbeskattningsavtal 

har undantagits från beskattning här i landet. Den skattskyldige måste själv 

redovisa dessa eftersom skattemyndigheterna inte på annat sätt får infor

mation om dem. Det finns emellertid inte anledning att i det här samman

hanget föreslå ändringar på dessa punkter. Som jag senare kommer att 

utveckla närmare förordar jag nämligen att skattskyldiga med inkomster 

från utlandet eller med utländska förmögenhetstillgtrngar inte skall få läm

na en förenklad självdeklaration. 

Folkpensionärens förmögenhetsinnehav skall heaktas vid beräkning av 

avdrag för nedsatt skatteförmåga. De gällande reglerna föranleder övervii

ganden i främst två avseenden. nämligen dels i fråga om hänsynstagandet 

till andra makens förmögenhet, dels vad gäller beräkningen av förmögen
hetsvärdet av bostadsfastighet. 

Beträffande makar skall på vardera maken anses belöpa hälften av 

makarnas sammanlagda skattepliktiga förmögenhet. Detta gäller även om 
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endast ena maken är folkpensionär. Denna sammanläggning av förmögen

heterna kräver alltid tillgång till uppgifter från båda makarnas deklaratio

ner. En övergång till individuell avdragsberäkning såvitt avser förmögen

het skulle därfor underlätta granskning- och taxeringsarbetet. Man skulle 

då också nå överensstämmelse med vad som gäller i fråga om inkomster. 
Vid avdragsbcräkningen tas nämligen ingen hänsyn till de inkomster som 

andra maken haft. Den gällande beräkningsgrundcn i fråga om förmögen

het infördes emellertid så sent som vid 1983 års taxering på grundval av 

förslag från kommitten om folkpensionärernas skattelättnader. Denna ut

talade i betänkandet <Ds B 1981: 7) Folkpensioniirernas beskattning att det 

rent principiellt vore önskvärt med en individuell beskattning även i detta 

fall men att det till följd av skattdlyktsrisken inte var lämpligt med en 

sådan förändring. Med skatttlyktsrisk avsåg kommitten bl. a. att en över
gång till en individuell prövning kunde ge incitament till formella förmö

genhetsöverforingar mellan makar och leda till att de i sina deklarationer 
gjorde en felaktig uppdelning av förmögenhetstillgangarna i syfte att få 

största möjliga avdrag. Vid den nu företagna remissbehandlingen har 

många remissinstanser framhållit att dessa skäl fortfarande talar emot en 
individuell prövning. Skälen är ocksä enligt min mening av sådan tyngd att 
man inte nu bör göra någon ändring i de nuvarande reglerna om samman
läggning av förmögenheter. 

Vid beräkningen av förmögenheten beaktas bl. a. värdet av schablonbe

skattad villa eller fritidshus enligt särskilda regler. Dessa innebär att som 

förmögenhet räknas tio procent av skillnaden mellan fastighetens taxe

ringsvärde och lånat i fastigheten nedlagt kapital i den mån skillnaden inte 

uppgår till 250000 kr. Den del av mellanskillnaden som överstiger 250000 

kr. värderas i sin helhet som förmögenhetstillgång. Reglerna skall på 

motsvarande sätt tillämpas i fråga om sådan bostadsbyggnad meci tillhö

rande tomt på jordbruksfastighet som används som bostad av den skatt

skyldige. 

Ingår schablonbeskattad fastighet eller jordbruksfastighet i den skatt

skyldiges förmögenhet blir beräkningen av det särskilda förmögenhets

värde som kan komma att reducera avdraget komplicerad för både dekla

ranter och skattemyndigheter. Förenklade regler på detta område utgör 

dock inte en nödvändig förutsättning för det förenklade deklarationssyste

met. I detta bör det nämligen vara möjligt att beräkna avdraget - som skall 

tillföras av skattemyndigheterna utan att den skattskyldige framställer 

något yrkande därom - med hjälp av ADB genom att bl. a. uppgifter om 

ltrnat i fastigheten nedlagt kapital siirredovisas och registreras från deklara

tionshlanketten. Å andra sidan är det önskvärt med regler som är enklare 

att tillämpa och lättare att förstå för de skattskyldiga och som minskar de 

tröskeleffekter de nuvarande bestämmelserna ger. Kommittens förslag om 

ett enhetligt. icke omräknat, förmögenhetsbegrcpp där hänsynstagande till 

bostadsfastighetens del av förmögenhetsmassan görs genom differentiera-



Prop. 1984/85: 180 79 

de avtrappningsintervall är ett steg i den riktningen. Man bör dock såsom 

flera remissinstanser framhåller inte i det här avseendet iindra de gällande 

reglerna - som f.ö. prövades av kommitten om folkpensionärernas skatte

lättnader - utan en mer genomgripande översyn iin som varit möjlig att 

företa nu. 

3.6 Skattereduktioner 

Mitt förslag: Nuvarande regler om skattereduktioner hchålls. 

Kommittens förslag: Skattereduktionen för den som har hemmamake och 

för den som är ensamstående med hemmavarande barn slopas. 

Rcmissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig pa denna punkt anser 

i allmänhet att ett slopande förutsätter att det först tillskapa~ ett annat 
stödsystem. 

Skälen för mitt förslag: Skattereduktion utgår f. n. i tre former. Den som 

taxeras som gift skattskyldig medges skattereduktion på I 800 kr. om andra 

maken saknar statligt taxerad inkomst. Om maken har taxerad inkomst 

men denna understiger 6 000 kr. utgår skattereduktion med ett reducerat 

belopp. Om inkomsten överstiger 6000 kr. utgår ingen skattereduktion. 

Den som taxeras som ogift skattskyldig medges skattereduktion på I 800 

kr. om han den I november under heskattningsåret haft hemmavarande 

harn under 18 år. Den tredje formen av skattereduktion medges den som 

har betalat medlemsavgift till arbetstagarorganisation. 

Skattereduktionen för fackföreningsavgift behöver inte ändras med an

ledning av den förenklade självdeklarationen. Reduktionen sker nämligen i 

samband med uppbördsförfarandet utan att vara beroende av uppgifter i 

deklarationerna. 

De b<lda övriga skattereduktionsformerna som regleras i 2 ~ 4 mom. 

U BL är emellertid utformade så att de måste beaktas vid uppgiftslämnadet 

i deklarationen och vid taxeringsarbetet. Vad gäller den s. k. hemmama

kereduktionen mi1ste det sålunda bl. a. finnas uppgift om andra makens 

bosiittningsförhållanden och beträffande den s. k. ensamförälderreduk

tionen krävs att det finns uppgift om att den skattskyldige haft hemmava

rande barn vid viss tidpunkt. 

För ett förenklat system skulle det diirför vara värdefullt att reduktioner

na slopas. Detta gäller särskilt ensamföräldcrreduktionen. eftersom denna 

efter avskaffandet av rätten till förvärvsavdrag utgör det enda skälet till att 

skatteadministrationen för varje skattskyldig mfiste infordra information 

rörande hans barn. 

Det är emellertid som en del remissinstanser framhåller inte lämpligt att 
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avskaffa dessa skattereduktioner innan det finns underlag för att ta ställ

ning till i vilken mån och på vilket sätt ifrågavarande skattskyldiga skall 

kompenseras för ett ökat skatteuttag. För detta talar inte minst att skatte

reduktionerna tillkommer personer som inte sällan har en ansträngd eko

nomisk situation. Jag kommer således fram till att frftgan om ett slopande 

av skattereduktionerna får lösas i samband med familjepolitiska övervä
ganden. 

3. 7 Pensionsgrundandc inkomst 

Mitt förslag: Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) skall 

avdrag göras för kostnader som arbetstagaren haft i anställningen i den 

mån kostnaderna minskade med erhållen kostnadsersättning överstiger 
3 000 kr. F. n. är beloppsgr~insen I 000 kr. 

Kommittens förslag: Beloppsgränsen föreslås bli 2 000 kr. 

Remissinstanserna: Så gott som samtliga remissinstanser godtar kommit

tens förslag. Två remissinstanser förordar dock att PGI bestäms till samma 

belopp som nettointäkten av tjänst. 

Skälen för mitt förslag: Inkomstbelopp som går åt för att täcka kostnader i 

anställningen räknas i princip inte som pensionsgrundande. Med kostnader 

i tjänsten avses endast utgifter som den anställde fått vidkännas i direkt 

samband med arbetet. Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats 

är inte kostnader som hänförs till tjänsten och påverkar inte PGI-beräk

ningen. För att förenkla den administrativa hanteringen finns en regel som 

innebär att kostnaderna måste uppgå till visst belopp för att inkomsten vid 

PGl-beräkningen skall reduceras. Avdrag skall göras för kostnader som 

arbetstagaren haft i anställningen i den mån kostnaderna minskade med 

erhållen kostnadsersättning överstiger I 000 kr. Överskjutande belopp 

skall dras av från den anställdes inkomst vid beräkningen av PGI. 

Två remissinstanser framhåller att det från förenklingssynpunkt vore 

lämpligast att PGI bestämdes till samma belopp som nettointäkten av 

tjänst. Det är givet att en sådan metod är att föredra om man ser bara till 

förenklingsaspekten. Den skulle dock medföra en allmän sänkning av de 

pcnsionsgrundande inkomsterna. Jag vill därför inte förorda en sådan 

lösning. 

Mitt förslag innebär att avdrag vid PGI-beräkningen görs först när kost

naderna minskade med erhållen kostnadsersättning överstiger 3 000 kr. 

Detta medför att avdrag aldrig behöver göras om den skattskyldige nöjer 

sig med schablonavdraget under inkomst av tjänst. PGI bestäms då till 

samma belopp som bruttosumman av anställningsinkomstcrna. Förslaget 
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innebiir inga försiimringar för de försäkrade. obetydliga merkostnader för 

det allmänna samt en enkel tillämpningsrutin för skattemyndigheterna. 

förslaget förutsätter ändring i 4 § lagen ( 1959: 551) om beriikning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen I 1962: 381) om allmän försiikring. 

4 Förfaranderegler 

4. I Deklarationsskyldigheten 

.J. I. I Allmänna hegriin.rningar i dl'kiarntionsskyldiglzctcn 

K 11st 1wdscrsii T t 11 inga r 

Mitt förslag: Möjligheterna att slippa redovisa resekostnadsersättning i 

deklarationer och kontrolluppgifter utvidgas. Beträffande traktaments

ersättning behålls de nuvarande reglerna t.v. 

Kommittens förslag: Traktamentsbeskattningssakkunnigas förslag om att 

traktamenten och avdrag normalt skall hanteras på källskattestadiet ge

nomförs och detta förfarande skall omfatta även reseersättningar i enskild 

tjänst. 

Rcmissinstanserna: Flertalet har inte haft nagot att erinra mot den grund

läggande uppfattningen att kostnadsersättningar inte skall behöva redovi

sas utan i stället hanteras av arbetsgivaren. 

Skälen för mitt förslag: Ersättningar för tjänsteresor eller representation 

som ej överstiger 500 kr. behöve,· enligt 37 § 1 mom. I g taxeringslagen 

1 1956: 623 l, TL. inte tas upp i kontrolluppgift. Detsamma gäller trakta

mentsersättning. som sammanlagt ej överstiger 500 kr. eller inte avser mer 

än 24 dagar för år räknat. om det anmärks i kontrolluppgiften att trakta

mentsersiitlning utgått. Ersättningar som omfattas av stadgandet behöver 

enligt 25 ~ första stycket 3 TL inte redovisas i deklarationen. 

Som jag tidigare framhållit bör principen vara att kontrollen av de 

intäk1er som tillkommer löntagare m. fl. i s[t stor utstriickning som möjligt 

flyttas från dessa till arbetsgivare och andra som betalar ut ersiittningarna. 

Hiirav följer att mottagaren av en ersättning i princip inte skall behöva 

redovisa ersiittningen i sin deklaration. Detta är också den bärande tanken 

i systemet med förenklad självdeklaration. Den angivna ordningen med 

kontrollen förlagd hos arbetsgivarna bör enligt min mening kunna tillämpas 

i högre grad än f. n. i fråga om kostnadsersättningar. I de fall där ersätt

ningen är lika stor som den anställdes kostnader bestar redovisningen i den 

anstiilldes deklaration endast av en öppet redovisad kvittning. En sådan 

redovisning framstår i många fall som onödig och bör således kunna 

6 Rik.1d11gc11 1984185. I sam/. Nr 180 
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slopas. Att fullt ut genomföra en siidan ordning skulle emellertid kunna 

inbjuda till att maskera en del av lönen som kostnadsersättning. Möjlighe

ten att underliita redovisning hos den anställde bör diiri-ör i princip begriin

sas till att avse ersättningar där avdragsriitten för den motstående kostna

den är !titt att bedöma och kostnaden li:itt att veriliera. 

När det gäller traktamentsersättningar bör som jag tidigare niimnt fnlgan 

L'm ett förenklat redovisningsförfarande tas upp i samband med behand

lingen i höst av traktamentsbeskattningssakkunnigas förslag. I det ~arn

manhanget bör ocks~1 behandlas andra kostnadsersiittningar siisom rese

oc:h repre~entationser~ättningar. Jag tar därför här bara upp en del av 

problematiken rörande resckostnadscrsättningar och börjar dii med sl1dana 

ersiittningar för resa i tjänsten inom riket med allmänna kommunikations

medel som motsvarar gjorda utliigg. De kostnader som svarar mot ~{1dana 

crsiittningar iir utan vidare avdragsgilla enligt bestämmelserna i KL och iir 

lätta att verifiera. Detsamma giiller kostnader för taxiresor därvid inbegri

pet s. k. limousineservice. Enligt min mening behöver ~adana ersiittningar 

inte tas upp i kontrolluppgift och därmed inte heller i mottagarens deklara

tion. 

När det gäller kostnadsersättningar för tjänsteresa med egen bil kan 
dessa utgå efter många olika beriikningsgrunder. En öppen redovisning i 

den anställdes deklaration av erhållen ersättning och havda kostnader bör 

däri.ör i princip alltjämt ske. Redovisning bör dock kunna underlåtas då 

den sammanlagda ersättningen under ett år uppgår till endast mindre 

belopp. Jag föreslår därl'ör en regel med innebörd att resekostnadsersätt

ning sorn uppgår till högst I 000 kr. inte behöver tas upp i deklarationen. 

Denna regel föreslås så utformad att den omfattar all kostnadsersättning 

för resor i tjänsten som inte avser allmänna kommunikationsmedel eller 

taxi. t. ex. ersättning för egen bil och leasingbil. l de nu nämnda situatio

nerna fär det anses tillräckligt all det i kontrolluppgiften markeras att 
resekostnadsersättning utgått. 

Den lättnad i skyldigheten att redovisa resekostnadsersättningar som jag 

här förordat innebär förenklingar för såväl arbetsgivare som löntagare. 

Den innebär också att ett större antal skattskyldiga kan begagna sig av den 

förenklade dcklarationsblanketten. Däremot påverkas inte möjligheterna 

att utnyttja schablonavdraget. eftersom kostnader för tjiinsteresor ligger 

helt utanför detta. 

Förslaget förutsätter ändring i 37 ~ l mom. I g TL. 

Akt ieförsä/jnin;;ar 

Mitt förslag: Redovisning av aktieförsäljningar får underlåtas om för

säljningssumman uppgår till högst I 000 kr. för aktier som innehafts 

mindre än två år och högst 6600 kr. för äldre aktier. 
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Kommittens förslag: Öven:nsstämmer med mitt bL,rtsett fhrn att gränsen 

för redovisning av försäljning av äldre aktier be5tiims till 7 OtlO kr. 

Remissinslanserna: Praktiskt taget samtliga tillstyrker förslaget eller liim

nar det utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Jag har nyss före;lagit att det skall införas ett 

avdrag pfi I 000 kr. som fär utnyttjas vid försiiljning av korttidsaktier och 

att det nuvarande avdraget p~1.3000 kr. vid försiiljning av äldre aktier skall 

individualiseras och bestämmas till'.! 000 kr. Syftet med dessa förslag ii.r att 

göra det möjligt för personer med mindre aktievinster att använda den 

förenklade deklarationen. För att uppn{i detta behövs emellertid också 

bestiimmdser som gör att smärre aktieförsäljningar inte behöver redovisas 

i den förenklade deklarationen. Enligt min mening är det lämpligt att 

bestl'tmmd,crna görs tilfämpliga generellt. dvs. oeksi1 på den vanliga de

klarationen. Restii.mmclserna bör innebiira att redovisning av aktieförsälj

ningar for umkrlatas om bru1toförsiiljningssumman understiger visst be

lopp. För korttidsaktier bör redovisningsgränsen sättas lika med det skat

tefria beloppet. För äldre aktier bör redovisningskravet avvägas så att det 

ungefärligen svarar mot den summa som den skattskyldige sk<.illefritt kan 

siilja äldre aktier for om man tar hänsyn till det sär~kilda avdraget och den 

s. k. schablonmetoden. Denna innebär att anskaffningskostnaden beräknas 

till 25 l'{ av aktiens försäljningspris. Med dagens regler innebär det att 

vinster p{i försäljningar upp till 6667 kr. blir skattefria. Gränsen för redo

visning hör lämpligen bestämmas till 6600 kr, 

Vad jag nu har anfört föreslås komma till uttryck i en ny paragraf. 25 d § 

TL. 

./.1.2 Förutsiittnin~ar.fi'ir att fil m•ge 1'11 färenklad sjiili·deklaration 

Inkomst al' (iiin.1·t 

Mitt förslag: Alla kontanta intäkter i inkomstslaget tjänst utom utlands

inkomster kan omfattas av den förenklade deklarationen. I fraga om 

avdrag fär bara schablonavdraget pi13000 kr, förekommi1. 

Kommittens förslag: Inget undantag för utlandsinkomst eller naturaför

måner. Vad gäller naturaförmåner bygger kommittens förslag på att värdet 

av dessa anges i kontrolluppgifter. I fråga om avdrag överensstämmer 

förslaget med mitt. 

Remissinstanserna: Flertalet lämnar förslaget utan erinran. Några anser att 

endast inkomster som framgår av kontrolluppgifter skall omfattas. En del 

vill all det skall vara möjligt att lämna uppgift om avdrag för resor till och 

från arbeteL 
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Skälen för mitt förslag: Det klart dominerande intäktsslaget under för

värvskällan inkomst av tjänst iir anställnings- och uppdragsförmåner för 

vilka kontrolluppgiflsskyldighet enligt 37 * TL föreligger. Har denna skyl

dighet fullgjorts och den skattskyldige inte haft andra tjiinstcinkomster bör 

det kunna vara tillräckligt all han intygar i deklarationen att hans inkoms

ter av tjänst stämmer överens med de kontrolluppgifter han fått. 

När det gäller de fall da komrolluppgiftsskyldighet inte föreligger eller 

föreligger men inte har fullgjorts är fragan om den skattskyldige skall ges 

möjlighet atl lämna tilläggsuppgift om erhållna inkomster. 

De fall där någon skyldighet att liimna kontrolluppgift inte föreligger 

avser främst inkomster i form av periodiskt understöd. Den grupp som 

erhåller sådant skattepliktigt understöd är ganska liten. Enligt beräkningar 

av RSY rörde det sig om ca 13 000 personer vid l 983 års taxering. 

Av större intresse är de fall diir den skattskyldige inte fått föreskriven 

kontrolluppgift. Även om dessa fall torde vara relativt ovanliga talar prin

cipiella skäl för att det bör finnas ett utrymme att lämna tilläggsuppgifter. 

Men det finns ett siirskilt problem med detta. Jag tänker på sådana fall där 

skattemyndigheterna men inte den skattskyldige fäll kontrolluppgift. vilket 

kan inträffa t. ex. i samband med flyttning. och fall där den skattskyldige 
inte kan återfinna kontrolluppgifterna vid deklarationstillfallet. Om han då 

lämnar uppgift om inkomsten på den förenklade blanketten finns en pfttag

lig risk att inkomsten blir beskattad tvi! g[inger. Normalt kommer ju taxe

ringen maskinellt att grundas p{1 såväl kontrolluppgiften som tilliiggsupp

giften. 

Enligt vad jag inhämtat från RSV bör det emellertid vara möjligt att 

ordna en särskild kontrollrutin som i det närmaste eliminerar riskerna för 

dubbel beskattning. Med hänsyn härtill förordar jag att det skall var:i möj

ligt att lämna tilliiggsuppgifter nm tjiinsteintäkter som inte finns med pft 

kontrolluppgifterna. 

Den som erhåller inkomst frän utlandet måste deklarera fullstiindigt. I 

fråga om tjänst bör detta gälla alla som haft inkomst av anställning utom

lands. Skälet härtill är att inkomsten kan beskattas också i utlandet och 

därför föranleda tillämpning av ett dubbelbeskattningsavtal eller av våra 

interna regler om avr:ikning för utländsk skatt. 

Kommitten har förordat att arbetsgivarna i kontrolluppgifter i förekom

mande fall skall ange inte bara förekomsten av vissa na!Uraförmåner (kost. 

bostad och bil), vilket görs i dag. utan ocksf1 viir<let av dessa. De skattskyl

diga skulle då inte behöva lämna någon särskild uppgift i den förenklade 

självdeklarationen om sådana icke kontanta förmåner. Som jag tidigare 

niimnt övervägs emellertid beskattningsfrilgan av förmåner f. n. inom för

månsbeskattningskommitkn och RSV. Jag anser diirför inte att man i det 

här sammanhanget bör företa mlgon ändring i den gällande ordningen. Mot 

den bakgrunden och <lä de nuvarande reglerna om förmånsviirderingen i 

manga fall är komplicerade hör de som uppbär förmåner i annat än pengar 

enligt min mening t. v. inte få anviin<la den förenklade blanketten. 
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Vad giiller avdragen i förviirvskällan innehär förslaget om ett schahlon

avdrag p{1 3 000 kr. att flertalet skafökyldiga inte kommer alt ha avdrags

gilla kostnader utöver vad som täcks av schahlonavdraget. Om avdrag 

yrkas med högre hclopp bör en fullständig deklaration liimnas. Fick den 

skattskyldige lämna tilläggsuppgifter om detta i den förenklade deklaratio

nen skulk förenklingseffektcrna för skattemyndigheterna i stor utsträck

ning komma alt utehli. Den manuella granskningen skulle d~ inte kunna 

h<illas nere pil den låga nivå som systemet annars möjliggör. 

De hiir angivna förutsättningarna bör liksom Je som jag i det följande tar 

upp i det här avsnittet regleras i en ny 24 ~ i TI. och d~ir utgöra ett andra 

och ett tn:dje moment. 

/n/,.omsr m· a1111anfi1s1ig/rel 

Milt förslag: Innehav av högst två schahlonbeskatta<lc fastigheter får 

redovisas i den förenklade deklarationen om de innehafts hela heskatt

ningsiirct. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt med endast den skillnaden 

att bara en fastighet får förekomma. 

Remissinstanserna: EH par av dem som yttrat sig i denna fråga anser au tvi! 

fastigheter bör fä redovisas. 

Skälen för mitt förslag: J den förenklade redovisningen bör endast schab

lonheskattade fastigheter ingå. Konventionellt hcskattad annan fastighet 

får alltså inte redovisas i denna. Dessutom bör gälla att <len skattskyldige 

innehaft fastigheten under hela beskattningsåret. Har fastigheten sålts 

under året skall den skattskyldige lämna en särskild redovisning om reali

sationsvinsten, vilket kräver att en fullständig deklaration lämnas. En 

begränsad innehavstid. oavsett om <len beror på köp eller försäljning. 

innebär vidare att schablonintäkten, det extra avdraget och garantihelop

pel för fastigheten skall justeras med hiinsyn till innehavstiden vilket 

omöjliggör en maskinell heräkning av den skattepliktiga inkomsten av 

fastigheten. Anledningen till detta är att skattemyndigheterna bl. a. på 

grund av en eftersläpning med lagfartsuppgifterna saknar tillgång till säkra 

uppgifter om fastighetsinnehavet. 

Kommitten har föreslagit att <len skattskyldiges innehav skall avse en

dast en schablonheskattad fastighet. Med en sådan ordning skulle emeller

tid skattskyldiga med t. ex. en villafastighet o\.:h en fritidsfastight:l inte 

!.:unna inordnas. Som några remissinstanser framhällit hör därför den för

enklade deklarationen utformas så att två fastigheter kan redovisas i den. 

Rätten till avdrag för omkostnader i förvärvskällan hör inte påverka 

möjligheten att anviinda den förenklade deklarationen. Det bör silledes 

vara möjligt att göra avdrag fört. ex. rkintor i denna. 
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ln/...omst a1· /...apitul 

Mitt förslag: Den som inom inkomstslaget kapital bara skall redovisa 

intäkter i form av riinta på bankmedel. obligationer o. d. eller utdelning 

pä svenska aktier eller p{1 andelar i svenska aktiefonder eller ekonomis

ka föreningar clicr. för medlem i bostadsförening, intiikt i form av värde 

av bostad - under förutsättning att den inte har avyttrats under be

skattning~året - fö.r lämna en förenklad självdeklaration. Kostnadsav

drag far göras endast för skuldriinta. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt utom siitillvida att intiikten 

i form av bL1stad skall avse hela beskattningsåret. 

Remissinstanserna: Försbget lämnas utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Inom inkomstslaget kapital är riinta p!t medel 

innestäende på bankkonton och liknande den dominerande intiiktsposten. 

Skattskyldiga med intäkter av sådan ränta liksom av ränta på obligationer 

eller andra värdepapper hör omfattas av den förenklade redovisningen. 

Detta bör ocksii gälla i fråga om de mycket vanliga intäkter som utgörs av 

utdelning på aktier och andelar i aktiefonder eller ekonomiska föreningar. 

Till inkomst av kapital räknas iiven den beskattning som i vissa fall 

träffar bl. a medlemmar i bostadsriittsföreningar pf1 grund av deras bo

stadsinnehav. I likhet med vad som giilkr för inkomst av annan fastighet är 

det bara de enklare beskattningssituationerna. som dock samtidigt utgör 

flertalet, som passar i det förenklade systemet. Har liigenheten avyttrats 

bör inkomsten redovisas i en fullständig deklaration. Om bostaden ägts 

under endast en del av året på grund av att den då förvärvats, blir emeller

tid inkomstberäkningen inte mer komplicerad iin att den - till skillnad frän 

vad som bör gälla i fråga om annan fastighet - bör kunna redovisas i en 

förenklad deklaration. Däremot bör en fullständig deklaration lämnas när 

lägenheten hyrts ut i sådan omfattning att vederlaget skall tas upp som 

intiikt för medlemmen i bostadsriittsföreningen. En förenklad deklaration 

hör diirmed få avges av bostadsriittsinnehavarc vars ho~tadsinnchav inte 

föranleder annan inkomstbeskattning än schablonbeskattning av bostads

viirdet enligt punkt 2 andra stycket av anvisningarna till 38 * KL. Bostads

riitten fär dock inte ha avyttrats under beskattningsåret. 

Har den skattskyldige haft andra intiikter av kapital iin som nu nämnts 

bör han deklarera fullständigt, t. ex. om han haft intäkt .tv fastighet i 

utlandet eller av utomlands självständigt bedriven rörelse. 

1 det förenklade systemet bör den skattskyldige fä yrka avdrag endast 

för skuldränta. 

När det giillcr avdrag för förvaltningskostnader medför mitt nyss fram

förda förslag om att avdrag skall medge~ för kostnader bara till den del de 
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överstiger I 000 kr. all endast en mindre grupp skattskyldiga kommer att 

heröra~ av avdragsrätten. Vidare torde sådana avdragsyrkanden många 

gilnga ge anledning till särskilda granskningsiitgärdt:r. 

Extra avdraget !sparavdraget) i förviirvskällan bör tillgodofiira~ utan att 

den skattskyldige yrkar det. 

!11kPms1 in· riirl'lsl' 111.111. 

~itt förslag: Förenklad sjiilvdeklaration Gir inte lämnas av den som 

skall redovisa inkomst av jordhruksfastighet. konventionellt beska11ad 

annan fastighet, rörelse eller tillfällig förviirvsverksamhet dlcr av den 

som yrkar förlustavdrag. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget godtas. 

Skälen för mitt förslag: Det förenklade deklarationssystemet bör i första 

hand omfatta de for löntagare och pensionärer vanligaste inkomstslagen. 

inkomst av tjänst, kapital och annan fastighet s[1vitt gälkr s. k. schablonvil

lor. I det nya systemet passar inte inkomstslag som i allmänhet iir svtlrkon

trollerade. Detta giiller främst inkomstslag som är typiska för näringsidka

re. Skattskyldiga som skall redovisa inkomst av rörelse. jordbruksfastighet 

eller konventionellt beskattad annan fastighet eller som yrkar förlustav

drng hör diirför också i fortsä1tningen lämna fullsUindig självdeklaration. 

Aven inkomstslaget tillfiillig förvärvsverksamhet hör lämnas utanför 

sy~temet. Det iir visserligen inte ovanligt att skatt~kyldiga med i övrigt 

tiimligen enkla inkomstförhållanden mftste redovisa inkomst av tillfällig 

förvärvsverksamhet på grund av avyttring av fastighet, bostadsrätt. aktier 

m. m. Beskattningen vid sådana avyttringar hygger emdkrtid på ett gans

ka komplicerat regelverk som stiilkr krav på en utförlig redovisning i 

deklarationen. Detta gäller inte minst vid avyttring av fastighet där omfat

tande realisationsvinstberäkningar måste göras. Vad gäller realisations

vinst pit grund av avyttring av aktier och liknande värdepapper vill jag 

erinra om att jag föreslagit ändringar som innebär att avyttringar diir 

för<iljningsvärdet uppgår till mindre belopp undantas från redovisnings

skyldighct. 

All111ii1111u (/\·drag 111. m. 

Mitt förslag: I den förenklade självdeklarationen far. utöver de avdrag 

som hiinför sig till visst inkomstslag. bara tas upp vissa allmänna 

avdrag, nämligen avdrag for underskott i förvärv skälla, för underhåll av 

icke hemmavarande barn och för avgift för pensionsförsiikring. Dessut

om för tas upp extra avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionä

rer och för sjukdomskostnader. 
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Kommittens förslag: Överensstämmer i allt vii~entligt med mitt utom sii till 

vida att avdragsrätten slopas för underhåll av icke hemmavarande barn 

och för extra avdrag för sjukdomskostnader. 

Remissinstanserna: Förslaget godtas allmänt. 

Skälen för mitt förslag. För det förenklade ~y~temet innebär det normalt 

inga ohigenheter om underskott skulle uppkomma vid beräkningen av 

inkomsten av annan fastighet eller av kapital. Om däremot underskottet 

inte helt kan avriiknas enligt 46 ~ I mom. KL eller H I mom. SIL och 

bristen - till följd av att den skattskyldige samtaxeras - skall avräknas 

fr~ln den andra makens inkomst uppstår beräkningssvårigheler som bör 

hindra att en förenklad deklaration liimnas. 

Med utgängspunkt i att den förenklade redovisningen inte hör avse 

företeelser som är mindre vanliga eller som inbjuder till särskilda gransk

ningsinsatser bör avdragsmöjlighetcn i fdiga om allmänna avdrag i övrigt 

begriinsas till två fall. Det gäller avdrag för underhållsbidrag till icke 

hemmavarande barn och för premier för pensionsförsäkring. Beträffande 

avdraget för underhållsbidrag vill jag erinra om att jag nyss föreslagit att 

det nuvarande intygskravet rörande utgivet belopp slopas. 

Avdraget för nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer enligt 50 * 2 

mom. Gärde stycket KL kan beaktas också i ett förenklat system. Något 

yrkande därom behöver den skattskyldige inte framställa. Däremot kan 

skattemyndigheterna inte utan att den skattskyldige yrkar det medge av

drag for nedsatt skatteförmåga med tillämpning av reglerna om sjukdoms

kostnader eller om existensminimum. Som jag tidigare framhållit bör extra 

avdrag för sjukdomskostnader t.v. kunna hanteras inom det förenklade 

systemet. Däremot bör den som yrkar avdrag på grund av existensmini

mum lämna en fullständig deklaration. 

Bosiittning, samtaxerin[!.. förmögenhet m. m. 

Mitt förslag: För all få lämna en förenklad självdeklaration måste både 

den skattskyldige och. om samtaxering skall ske. maken ha varit bosat

ta här hela beskattningsåret. Den som under beskattningsåret varit 

skyldig att betala sjömansskatt eller haft inkomster från utlandet eller 

där innehaft förmögenhet får inte lämna en förenklad självdeklaration. 

Det får inte heller den göra som är företagsledare eller delägare i 
fåmansföretag eller är närstående till sådan företagsledare eller make 

till näringsidkare. Den som skall redovisa räntetillägg för räntefria lån 

undantas också. Att förmögenhetsskatt skall påföras hindrar inte att en 

förenklad självdeklaration används. Denna får också innehålla uppgift 

enligt lagen ( 1982: I0061om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande 

vissa uppdragsersättningar (AUU samt kompletterande upplysningar i 
övrigt. 
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Kommittens förslag: Makens bosät1ningsförh~11landen saknar betydelse för 

den skattskyldige~ rätt att använda en förenklad deklaration. Riintetillägg 

får redovisas. varvid förutsiitts att värdet av tifögget har angetts i kontroll

uppgift. Den som skall påföras förmögenhetsskatt far inte liimna fön:nklad 

deklaration. Denna får inte innehålla uppgift enligt AUI.. eller upplysningar 

utöver vad deklarationsformuliird föranleder. I övrigt överensstämmer 

förs I aget med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget lämnas i stort utan erinran. Några anser att 

uppgift enligt AUL hör Ht lämnas. 

Skälen för mitt förslag: Tilliimpningsomriidet för den förenklad.: deklara

tionen bör begränsas yt1erligare niigot för att inte fä med bl. a. vi~sa 

uppgifter som förutsiitter särskilda granskningsrutiner. 

Ett krav bör vara att både den skattskyldige sjiilv och, om han samtaxe

ras, hans make har varit bosatta här under hela faet. En kortare bosiittning 

föranleder bl. a. bedömning av antalet mi1nader som den skattskyldige 

skall medges grundavdrag för. Makens bosiittningsförh<lllanden har bety

delse för den skattskyldiges rätt att erhålla skattereduktion enligt 2 * 4 

mom. UBL. 

Ett annat krav bör vara att den skattskyldige inte varit skyldig att erlägga 

sjömansskatt. För den som skall betala sjömansskatt gäller nämligen sär

skilda regler i fr[1ga om beräkningen av bl. a. grundavdrag. 

Som jag tidigare nämnt kan näringsidkare inte inordnas i ett system med 

förenklad deklarationsredovisning. Av kontrollskäl bör detsamma gälla 

näringsidkarens make eller annan som skall taxeras tillsammans med ho

nom enligt för gift skattskyldig gällande bestämmelser. För att det skall 

vara möjligt att göra en tillfredsställande bedömning av riktigheten i nä

ringsidkarens egen redovisning kriivs det nämligen inte sällan s. k. kontant

heräkning. vilket förutsätter tillgång till fullständiga deklarationsuppgiftcr 

även beträffande hans make. Förenklad deklaration bör inte heller få 
lämnas av företagsledare eller deliigare i fåmansföretag som drivs i aktie

bolagsform. I kontrollhänseende betraktas dessa som näringsidkare vilket 

medför att de normalt samgranskas med bolaget och övriga delägare. Pf1 så 

siitt är det liittare att följa och bedöma de skattemässiga konsekvenserna 

av transaktioner mellan dessa personer och bolagen. Denna granskning. 

som också förutsätter fullständig redovisning i deklarationerna. bör bibe

hållas. 

Vad gäller räntetillägg för räntefria lån föreslår jag i det följande (avsnitt 

4.2.4) att nuvarande regler om kontrolluppgiftsskyldighet t.v. skall behiil

las. I likhet med vad jag föreslagit i fråga om naturaförmåner bör den som 

skall redovisa räntetillägg inte få använda en förenklad självdeklaration. 

Till skillnad från kommitten anser jag att skyldigheten enligt AUL att i 

självdeklarationen lämna uppgifter om vissa utbetalningar hör få fullgöras 
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även i den förenklade deklarationen. Att sidana uppgifter har lämnah i en 

förenklad självdeklaration torde nämligen inte nämnvärt försvara den ma

nuella genomgången eller taxeringsarhetet i övrigt hetriiffande den deklara

tionen. eftersom de kontrollfögärder snm kan komma att vidtas inte i första 

hand riktar sig mot den som lämnat uppgifterna. Det kan vidare med fog 

antas att sådana uppgifter liimnas i en inte ohetydlig omfattning. 

Kommitten har föreslagit en regel som innebiir att den förenklade sjiilv

deklarationen får uppta hara förhållanden ~om iir siirskilt markerade pii 

blanketten. Den som avser att lämna kompletterande upplysningar skulle 

diirför hiinvisas till den fullständiga deklarationsblanki:tten. En sadan regel 

skulle ha vissa praktiska fördelar. Enligt min mening finns det emellertid 

ingen anledning att befara all en motsatt ordning skulle föranleda siirskilt 

m{inga upplysningar eller nitgra nämnvärda obgenheter vid granskningen 

niir upplysningar väl liimnas. Med tanke pfa detta och pä den hammande 

effekt regeln skulle ha på den som t. ex. niigot enstaka iir vill liimna 

kompletterande upplysningar i en förenklad deklaration anser jag att det i 

och för sig bör vara tilltnet att meddela ytterligare uppgifter i den förenkla

de sjiilvdeklarationen. En annan sak är att det kan finnas anledning att i 

informationsbroschyrer o. d. rekommendera den som vill komplettera sina 

uppgifter att använda den fullständiga blanketten som ju är mer lämpad för 

detta. 

Innehav av förmögenhet av sådan storlek att förmögenhetsskatt skall 

utgå bör enligt min mening inte hindra att en förenklad självdeklarartion far 

användas. De förmögenhetsuppgifter som enligt kommittens förslag skall 

liimnas på den förenklade blanketten är enligt min mening tillräckliga för 

att täcka kontrollbehovet även i de fall förmögenhetsskatt utgår. särskilt 

med heaktande av att kontrolluppgifter skall lämnas om tillgodohavanden 

på bank och i form av VPC-registrerade aktier. 

-1.1.3 RcJol"i.rningen i Jen fiirenkladc .1jiili·dek/aratio11c11 

/ 11k11ms tred01·is11i11ge n 

Mitt förslag: Den skattskyldige skall inte behöva lämna närmare upp

gifter om inkomster som framgar av kontrolluppgifter som. han fatt. 
Vidare tillgodoförs utan yrkande vissa schablonavdrag som inte förut

s~Hter någon utredning samt. i fråga om ensamstående med harn. skat

tereduktion för barn som är kyrkobokfört hos honom eller henne. 1 
övrigt ansvarar den skattskyldige för att den förenklade deklarationen 

har tillförts för taxeringen erforderliga uppgifter antingen genom för

tryekning eller genom att han sjiilv angett dessa. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Förslaget liimnas i huvudsak utan erinran. 
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Skälen för mitt forsla~: Genom införandet av en förenklad sjiilvdcklaration 

öpprnts möjlighet att kraftigt begränsa den skalhkyldiges uppgiftsläm

nande. S11111 niimnts bör man sil t:ingt möjligt befria den skalhkyldige friin 

att liimna uppgifter om förhållanden -.om iir väl Linda for skattemyndighe

tern<1. En avsevilrd lilttnad i uppgiftslämnandet bör kunna ske som en följd 

av att taxeringen pit grundval av Jen förenklade självdeklarationen kan 

bygga på kontrolluppgiftssystcmet. Kontrolluppgifterna är niimligen i dag 

med relativt fa undantag av utmiirkt kvalitet. siirskilt vad beträffar uppgift 

om kontantlön och skatteavdrag. Genom att senare utveekla kontrollupp

giftssystemet s<t att det iiven innehi11ler tillförlitliga uppgifter om bl. a. olika 

naturaflirmiincr kan man oeksil inordna dem som uppbär sf1dana förmåner i 

det förenklade deklarationsförfarandet. 

Kontrolluppgifternas tillförlitlighet i frtlga om utbetald kontantlön bör 

medföra att den skattskyldige inte närmare skall behöva redovisa lön som 

framgar av en kontrolluppgift. Det bör vara tillräckligt att han anger att 

inkomsten sUimmer överens med den kontrolluppgift han fritt. Remissin

stan.;,erna har överlag godtagit detta. 

Det finns inte heller nagon anledning att lftta den skattskyldige närmare 

ange de avdrag som taxeringsmyndighetcrna kan medge p{1 grundval av 

den känneJom om den skattskyldiges förhftllanden som myndigheterna fått 

genom den avliimnade deklarationen och genom kontrolluppgifter. Jag 

tiinker di1 p[1 schablonavdraget enligt 33 ~ 2 mom. KL sparavdraget enligt 

39 ~ 2 mom. KL och avdraget för nedsatt skatteförmaga till folkpensionii

rcr enligt 50 ~ 2 mom. ljärde stycket KL. Detsamma bör gälla i fr~iga om det 

s. k. procentavdraget enligt 45 s KL och om avdraget för underskott enligt 

46 ~ I mom. första stycket KL. 

Vid taxeringen skall även förutsättningarna for skattereduktion enligt 2 * 
4 mom. UBL bedömas. Den s. k. hemmamakereJuktioncn kommer att 

kunna tillföras berörda skattskyldiga på grundval av de uppgifter som av 

andra anledningar skall lämnas i självdeklarationerna. För den s. k. ensam

förälderrcduktionen är det diiremot nödvändigt att taxeringsmyndighc

tcrna ge~ kompletterande upplysningar. I detta syfte har den skattskyldige 

att i den nuvarande allmänna självdeklarationen lämna uppgift bl. a. om 

huruvida han den I november under inkomståret haft hemmavarande barn 

under 18 år. I det förenklade deklarationssystemet bör det emellertid med 

fördel kunna g~i att också i det här avseendet bygga pt1 registerinformation 

så att den skattskyldiges uppgiftslämnande i deklarationen reduceras. Ge

nom att knyta an till folkbokföringen och i skatteregistret beträffande 

personer som heskattas sasom ensamstaende låta anteckna om de den I 

november har kyrkobokförts tillsamman~ med barn under 18 år. bör taxe

ringsmyndighcterna s[ilunda kunna fä de upplysningar som normalt räcker 

för att ta ställning till skattereduktionen. Det kan nämligen antas att den 

som vid den avgörande tidpunkten haft hemmavarande barn d?t också varit 

kyrkobokförd med barnet. De skattskyldiga bör naturligtvis underrättas 
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om taxeringsheslutet i denna del, vilket bör ske genom det taxeringsmed

delande som jag senare närmare kommer att redogöra för och som skall 

sändas till varje skattskyldig i princip före utgången av juni under taxe

ringsfiret. Den skattskyldige får i och med det god tid att inom taxerings

perioden reagera om uppgifterna inte stiimmer. Enligt min mening iir det 

ocksii viktigt all skattemyndigheterna i samband med deklarationstillfället 

informerar om det förfarande som jag nu föreslagit och dil anger att 

taxeringsmyndigheterna, om inte den skattskyldige Himnar andra upp

gifter, kommer att medge skattereduktion med ledning av de för man

talsskrivningen antecknade folkbokföringsuppgifterna. Den skattskyldige 

fi'ir därigenom tillfälle att - om dessa uppgifter är felaktiga - förhindra att 

de läggs till grund för taxeringen genom att ange de rätta uppgifterna i den 

förenklade deklarationen. 

Vad gäller fastighetsredovisningen miiste den skattskyldige yrka avdrag 

för skuldrLinta och for tomriittsavgäld. l fråga om avdrag för skuldr;inta bör 

den skallskyldige liksom f. n. lämna uppgift om skuldbeloppets storlek och 

om långivarens namn samt. när denne är fysisk person, om dennes person

nummer eller adress (~5 c ~ TLl. En motsvarande redovisning bör göras 

om den skatts!.;yldige yrkar avdrag för skuldränt<1 inom inkomstslaget 

kapital. 
Kapitalintäkterna bör till en böi::ian redovisas fullt ut. I fråga om sädana 

intäkter hetriiffande vilka jag föreslår kontrolluppgiftsskyldighet räknar jag 

med att det senare blir möjligt att slippa från en detaljredovisning. Som jag 

äterkommer till i avsnitt 4.2. I föreslår jag att kontrolluppgifter på räntor 

läggs till grund för det förenklade förfarandet fr. u. m. 1989 års taxering. 

Ordningen kommer då att motsvara den som jag nu förordat i fråga om 

sådana inkomster av tjänst vilka framgår av kontrolluppgifter. Den skatt

skyldige måste dock själv redovisa aktieutdelningar beträffande vilka kon

trolluppgiftsskyldighet saknas. t. ex. utdelningar från bolag som inte är 

med i YPC, s. k. kupongbolag. 

Den skattskyldige måste själv lämna uppgift också om avdrag för pen

sionsförsäkringspremier, för underhf1llsbidrag till icke hemmavarande barn 

och för nedsatt skatteförmåga på grund av sjukdomskostnader. 

När det gäller utformningen av den skattskyldige> uppgiftsskyldighet i 

övrigt blir denna delvis heroende av i vilken utsträckning uppgifter kan 

förtryckas på deklarationsblanketten. Det bör liksom f. n. ankomma på 

RSY att besluta i fråga om förtryckningen och utformningen i övrigt av 

deklarationsblanketten. I detta lagstiftningsärende är det därför i och för 

~ig tillriickligt att slå fast att den skattskyldige ansvarar för att den förenk

lade blanketten har tillförts för taxeringen erforderliga uppgifter antingen 

genom förtryckning eller genom egna uppgifter. Jag avser emellertid att 

redovisa vissa synpunkter på ämnet. 

Målsättningen bör vara att hos skattemyndigheterna tillgängliga upp

gifter förtrycks. Hiirigenom ges den skattskyldige möjlighet att kontrollera 
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riktigheten av uppgifterna. vilket bl. a. mt:dför att felaktiga sådana kan 

rattas utan att han behöver beg~ira omprövning av taxeringsbeslutet. För

tryckningen av uppgifter kan av naturliga skiil bara avst: uppgifter som då 

finns tillgiingliga hos skattemyndigheterna. Om man ställer kravet att man 

bara fiir förtrycka uppgifter ~om man med s:ikerhet vet kan l!iggas direkt 

till grund för taxeringen kan förtryckningen omfatta endast administrativa 

uppgifter samt identifikationsuppgifterna. namn. personnummer och hem

vist. Den stora fördel inte minst för de skattskyldiga som en förtryckning 

innebär bör emellertid leda till att också vissa andra uppgifter förtrycks. 

Dessa kommer beroende bl. a. på alt förtryckningen äger rum innan be

skattningsi!ret gått ut visserligen att vara felaktiga i en del fall genom att 

för~indringar intriiffat under året. Men genom att den skattskyldige för 

m(~jlighet att ange den riktiga uppgiften på blanketten torde det inte upp

komma niigra olägenheter. Förtryckning bör cHirför ocksi1 kunna göra~ i 

fråga om civilstiindsuppgifter m. m. som behövs för att bestiimma huruvida 

den skattskyldige skall taxeras som gift eller ogift skattskyldig. Även 

sh:attcmyndigheternas r<:"gisteruppgifter om fastighctsinnehav är lämpliga 

för förtryckning. Denna bör kunna avse åtminstone de uppgifter som med 

anledning av fastighetsinnehavet behövs för beräkningen av intäkten och 

garantibeloppet. Att det vid tryckningen av blanketten är osäkert huruvida 

den skattskyldige kommer att inneha fastigheten under hela året och där

med också huruvida intäkten och garantibeloppet kan behöva justeras bör 

inte lägga hinder i vägen för denna metod. Den förenklade deklarationen 

bör nämligen som jag tidigare sagt fä användas endast om fastighetsinncha

vet avser hela beskattningsåret. Förtryckning hör också kunna ske av de 

uppgifter som behövs för fastställandet av underlaget för statlig fastighets

skatt. 

Kommitten har i fråga om fastighet föreslagit att deklarationsblanketten 

skall innehålla förtryckt uppgift ocksä om extra avdrag enligt 25 * 3 mom. 

andra ~tycket KL. Kommitten har diirvid förutsatt att avdraget kan beräk

nas maskinellt utan direkt yrkande av den skattskyldige. Som RSV har 

påpekat kräver detta att man via det centrala skatteregistret kan avgöra om 

ägaren är mantalsskriven pä fastigheten eller inte. Nuvarande ADB-stöd är 

inte tillräckligt för ett sädant avgörande. En utbyggnad av ADB-stödet 

skulle innebiira ett omfattande system- och programmeringsarbcte som 

lik väl inte skulle bli heltäckande. Vid tiden för förtryckningen innehåller 

skatteregistret inte heller stikra uppgifter om hur de skattskyldiga kommer 

att mantalsskrivas för taxeringsåret. Den skattskyldige bör därför i före

kommande fall själv föra fram yrkande om det extra avdraget i deklaratio

nen. Detta hör kunna ske genom en kryssmarkering eller liknande. 

Jag antydde nyss att förtryckta uppgifter som iir felaktiga hör fä riittas av 

den skattskyldige genom att de korrekta förhWandena anges i den förenk

lade sjiilvdeklarationen. Detta tog i första hand sikte pil uppgifter om 

civilst~md. adress m. m. Jag gör emellertid samma bedömning betri·iffande 
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fastighetsuppgifterna. Kommitten har däremot. dock utan att låta det 

komma till uttryck i förslaget till lagtext. ansett att felaktiga uppgifter om 

fastigheten skall frånta den skattskyldige rätt att anviinda den förenklade 

sjiilvdeklarationen. En sådan ordning, som innebiir att rätten att få använ

da sig a\' en förenklad deklaration skulle bli beroende av huruvida riktiga 

uppgifter har förtryckts. är inte tilltalande. A ven om det inte torde bli 

m~\nga fall där fastighetsuppgifterna är felaktiga bör den förenklade dekla

rationen älltsä fii användas ocks:'i i dessa. Del kan emellertid av praktiska 

skäl vara lämpligt att den skattskyldige då inte riittar i den förtryckta 

blanketten utan använder sig av en icke förtryckt blankett. 

Bcsli.immelscrna om vad som skall anges i den förenklade sjiilvdeklara

tionen bör enligt min mening las in i en särskild paragraf i TL. En lämplig 

placering iir i en ny 28 ~-

!-'iirm iig c n h c rs red1 >I' i.1·11 in g c n 

Mitt förslag: Detaljredovisning av förmögenhet skall göras om tillgång

arna uppgiir för ensamstående skattskyldig till 90 000 kr. och för gifta till 

180000 kr. för makarna gemensamt. 

Kommittens förslag: Detaljrcdovisning for den vars skattepliktiga förmö

genhet. dvs. tillgångarna minus skulderna, uppgar till 50 000 kr. 

Remissinstanserna: Förslaget lämnas i allmänhet utan erinran. Några anser 

att gränsen för detaljredovisning bör höjas. Statistiska centralbyrån föror

dar en detaljredovisning så snart tillgångarna överstiger 50000 kr. 

Skälen för mitt förslag: Enligt gällande ordning måste den skattskyldige i 

självdeklarationen utförligt redovisa sina tillgångar och skulder även om 

förmögenheten inte uppgår till skattepliktigt belopp. En utförlig redovis

ning är av betydelse främst för beräkning av avdrag för nedsatt skatteför

måga och för att upprätta s. k. kontant beräkningar i syfte att bedöma om 

den skattskyldige haft möjlighet att bestrida sina levnadskostnader m. m. 

Vid beräkningen av avdrag för nedsatt skatteförmåga tas hänsyn till 

förmögenheten endast om den överstiger visst helopp. Detta belopp är för 

ensamstående skattskyldig 90000 kr. och för makar 180000 kr. I det senare 

fallet anses att Värdera maken innehar hälften av den gemensamma förmö

genheten. På grund härav och då det ytterst sällan torde vara påkallat att 

göra kontantheräkningar i fråga om skattskyldiga i det förenklade deklara

tionssystemet ligger det nära till hands att befria från detaljredovisning när 

förmögenhetsvärdet ~ir så lågt att förmögenheten inte skall beaktas vid 

heräkningen av avdrag för nedsatt skatteförmåga. 

En lägre gräns för redovisning av förmögenhet kan emellertid motiveras 

av andra skäl. Det främsta användningsområdet för uppgifter om mindre 
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förmögenheter ligger nämligen utanför beskattning~omdtdet. Inom miinga 

allmänna hidragsformer heaktas sålunda förmögenhet i samband med 

priirningcn av stllrlekcn på utgående bidrag och uppgifterna frän förmö

gcnhetsredovisningcn i deklarationen tjimar diirvid som kontrollinforma

tion. Ett exempel ptt detta är bos1adsstödet till barnfamiljer uch hushäll 

utan barn. I det hidrags~ystemct har skattemyndigheterna ;llagts all lämna 

olika upplysningar i syfte all rit fram uppgifter om hushfillens ekonomiska 

situation. Det för skattemyndigheterna mest betungande fdiggandet bestfar 

i att ta fram förmögenhetsuppgifter för alla fysiska personer för att sedan 

övaföra dem till de myndigheter som har hand om bidragen. För skatte

myndigheterna innebär detta ett merarbete dels vid granskningen. efter

som man mi°isk tillse att förmiigenhetsredovisningen är korrekt gjord åt

minstone i formellt hänseende och att överföring skett av förmögenhcts

uppgiften till sammanstiillningen pil deklarationsblank1:ttens första sida. 

dels vid rcgi~trcringen pä grund av att samtliga uppgifter måste registreras. 

Skattemyndigheternas siirskilda åtgiirder beträffande bostadsstödet resul

terar i att ett ADB-register omfattande de personer som kan komma i fraga 

för bostadsstöd - räknat med ledning enbart av inkomsten - överlämnas 

till bostadsstyrelsen. Detta register innefattar uppgifter om inkomster och 

om skattepliktig förmögenhet. För bostadsstödsmyndigheterna innebär 

hjälpen från skatteförvaltningen framför allt att en god service kan ges de 

bidragsberättigade genom att dessa kan tillställas ansökningsblanketter 

som delvis är ifyllda med aktuella inkomst- och formögenhetsuppgifter. 

Uppgiftsöverföringen från skattemyndigheterna har emellertid också kon

trollinslag. De uppgifter som den bidragssökande lämnar i ansökningen om 

bostadsstöd kan ju kontrolleras mot skatteförvaltningens uppgifter. 

När förmögenhetsvärdet klart understiger gränsen för beskattningsbar 

förmögenhet som. med bortseende friln den tillfälliga sänkningen till 

300 000 kr. vid 1984 års taxering. är 400 000 kr.. ligger det i sakens natur att 

uppgifterna om förmögenheten i deklarationen inte utsätts för några direk

ta granskningsinsatser. För skattskyldiga med så låg beskattningsbar för

mögenhet att den är ointressant för skattemyndigheterna torde den nuva

rande omfattande redovisningsskyldigheten framstå som föga meningsfull. 

Att i ett system med förenklad deklarationsredovisning ta lika stor 

hänsyn som i dag till bostadsstödsadministrationens krav är enligt min 

mening inte rimligt. Som jag nyss antytt är förmögenhetsuppgifterna otill

förlitliga och det iir inte motiverat att avkriiva alla skattskyldiga utförliga 

uppgifter om för beskattningen praktiskt taget betydelselösa förh~dlanden 

när deklarationsredovisningcn i övrigt skall avsevärt förenklas. Jag har 

härvid samrått med chefen för bostadsdepartementet. 

När man bestämmer spärren för detalj redovisning av förmögenhet måste 

man också beakta intresset från statistiken och forskare av fullstiindiga 

uppgifter. Från dessa håll finns det ett önskemål om att man bestiimmer 

gränsen för detaljredovisning med hänsyn till storleken av tillgångarna i 

stället för behållen förmögenhet. 
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Enligt min mening bör man vid griinsbestämningen ta som utgångspunkt 

de belopp som gäller vid prövningen av avdrag för nedsatt skatteförmiiga 

för folkpensionärer. dvs. 90000 kr. resp. 180000 kr. för de skattskyldiga 

torde det vara enklare att lftta storleken av tillgångarna var avgörande för 

redovisnings~kyldigheten. Detta i förening med de intressen som föreligger 

frän bostadsbidragssidan och statistiksidan har lett till slutsatsen att en 

detaljredovisning av förmögenheten bör göras när tillgångarna uppgiir till 

90000 kr. för cnsamstiicnde och 180000 kr. för makar gemensamt. 

Det är naturligtvis möjligt att gå ett steg längre och låta de nämnda 

griinserna avse endast folkpensioniirer medan andra skattskyldiga med 

större fl.irmögenheter medges ytterligare lättnader. Jag anser emellertid att 

den förenkling som detta skulle innebära för vissa skattskyldiga inte upp

väger de nackdelar som olika gränsvärden skulle medföra genom bl. a. 

bristande enhetlighet och lättbegriplighet. 

4.2 Kontrolluppgif'tsskyldighct m. m. 

4 .2. I Bankräntor o. d. 

Oh/igatorisk uppg(fts.rkyldighetf("ir kreditinstitut m.fl. 

Mitt förslag: För kreditinstitut och andra som yrkesmässigt ombesörjer 

att pengar blir räntebärande införs en obligatorisk skyldighet att lilmna 

kontrolluppgift pt1 ränta som i den penningförvaltande verksamheten 

gottskrivits eller utbetalats till en horgenär. Uppgiftsskyldigheten gäller 

ocks[i VPC samt förening som mottagit pengar för förriintning. Innan 

uppgifterna laggs till grund för det förenklade deklarationsförfarandet 

skall systemet pwvas två år. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i princip med mitt. 

Rcmissinstanscrna: Det stora flertalet ställer sig positiva till förslaget. De 

som tillhör de presumtiva uppgiftslämnarna är tveksamma eller avvisande. 

Bl. a. åberopas de stora kostnader och de tekniska svårigheter som försla

get medför. Några anser ocksä att förslaget är oacceptabelt från banksek

retessynpunkt. Ni\gra remissinstanser pekar på att det finns risk for att 

hankkunderna viiljer att placera sina sparmedel i andra former iln traditio

nell bankinl?rning. Ett par remissinstanser anser att viss försi.iksvcrksam

hct borde hedrivas. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nu gällande regler finns ingen skyldighet för 

kreditinstitut att utan anmaning liimna uppgifter om insiittarnas riintor och 

inncstilcnde medel. En skyldighet att lämna si!dana uppgifter föreligger 

först efter anmaning. 



Prop. 1984/85: 180 97 

Jag har tidigare redovisat skälen för en utvidgad uppgiftsskyldighet för 

kreditinstituten. Sblen kan sammanfattas enligt följande. Skattekontrol

len bygger i mycket stor utsträckning p~t obligatoriska kontrolluppgifter. 

Betriiffandc löner och andra inkomster av tjänst är denmi ordning sedan 

länge vedertagen liksom när det gäller vissa slag av inkomster i jordbruk 

och rörelse. Aven i fråga om aktieutdelningar erhåller skattemyndigheter

na i dagsläget kontrolluppgifter. I princip har ränteinkomster och kapital

behfölningar inte någon särställningjilmfört med andra beskattningsobjckt. 

En obligatorisk uppgiftsskyldighet för bl. a. banker i fråga om ränteinkom

ster medför inte att andra uppgifter än de som nu redovisas eller bör 

redovisas i deklarationerna kommer fram. Enligt min mening är det en 

naturlig utveckling att förfarandet i allt större utsträckning bygger på 

kontrolluppgifter. En generell skyldighet för kreditinstitut att lämna kon

trolluppgifter på räntor gör det möjligt att på ett avgörande sätt förenkla 

redovisningen och kontrollen av intäkterna i inkomstslaget kapital. En 

grundförutsättning för att det förenklade systemet skall kunna omfatta 
iivcn kapitalinkomskr är att kontrolluppgiftslämnandet omfattar även 

bl. a. bankräntor. 

För att skapa ett konkurrensneutralt system bör uppgiftsskyldigheten 

utformas så att den träffar samtliga som från allmänheten yrkesmässigt tar 

emot och förvaltar pengar med individuell räntegottskrivning. Uppgifts

skyldigheten bör definieras med utgångspunkt i den bedrivna verksamhe

ten. Även verksamhet som inte kan betecknas som yrkesmässig penning

förvaltning men som har en likartad karaktär bör omfattas av uppgiftsskyl

digheten. Sålunda bör t. ex. föreningar som mottar medel mot förräntning 

bli uppgiftsskyldiga. Förräntning av medel som härrör från annat än egent

liga insättningar eller liknande bör normalt inte föranleda uppgiftsskyl

dighct. Räntegottgörelser i samband med normala affärsförhållanden bör 

lämnas utanför. 

Uppgiftsskyldigheten kommer att omfatta ett mycket stort antal kontrol

luppgifter från många uppgiftsskyldiga. Både uppgiftslämnare och skatte

myndigheter måste anpassa sina ADB-rutiner till de krav som uppgifts

skyldigheten ställer och det sätt på vilket uppgifterna skall användas. För 

skattemyndigheterna är det nödvändigt att skapa säkerhet i rutinerna och 

testa hanteringen av och kvaliteten i uppgifterna innan steget tas att lägga 

dessa till grund för det förenklade deklarationssystemet. Innan kontroll

uppgifterna med räntetillgodohavanden läggs till grund för det förenklade 

förfarandet bör systemet därför provas ett par år samtidigt som kontroll

uppgifterna då används för kontrolländamäl. Det är naturligtvis av värde 

att uppgiftsskyldigheten under provåren så mycket som möjligt stämmer 

med den som skall gälla när systemet första gången används i det förenkla

de förfarandet. Men samtidigt måste givetvis beaktas dels de övergångs

problcm som uppkommer för uppgiftslämnarna, dels att skattemyndighe

terna inte har möjlighet att under provåren utnyttja samtliga kontrollupp

i Riksdagen 1984/135. J sam/. Nr 1130 
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gifter för kontrolländamål. Som jag aterkommer till kan det därför vara 

liimpligl att införa beloppsgränser för uppgiftsskyldighelen. 

Berörda kreditinstitut kan självfallet få svårigheter i arbetet med all 

identifiera kontohavare. komplettera ofullständiga konton med person

cller organisationsnummer samt att kontrollera identitetsuppgifter. Detta 

bör dock kunna klaras genom frivillig medverkan fran kunderna samt med 

den hjiilp som myndigheterna kan erbjuda genom sina register. Det är 

viktigt alt ha korrekta person- eller organisationsnummer i systemet. Det 

ligger även i skattemyndigheternas intresse att kontrolluppgifterna är för

sedda med rätt identifikationsnummer. I möjligaste mån bör kreditinstitu

tens kompletteringsarhete underliitta~. Det statliga person- och adressre

gistret (SPARI kant. ex. med ledning av adress lämna uppgift på tänkbara 

personnummer eller med födelsetid som grund ange hela persl~nnumret. 

Denna service från myndigheternas sida bör vara kostnadsfri för de upp

giftsskyldiga. Myndigheternas service kan dock inte helt ersätta metoden 

att göra erforderliga kompletteringar genom direktkontakt med kontoha-

v<1rna. 
Några remissinstanser anser det önskvärt att s·tatsverkct ersätter dem 

för de kostnader som uppgiftslämnandet medför. Det har under många är 
varit en grundläggande princip att skyldigheten att redovisa kontrollupp

gifter till ledning för annans taxering inte berättigar till ersättning för 

kostnader som ett sådant uppgiftslämnandc medför. Den omständigheten 

att uppgifterna avser ett stort antal och en viss kategori skattskyldiga bör 

enligt min mening inte medföra att kostnadsfrågan nu bedöms på annat 

sätt. Ersättning frän stats verket bör därför inte utgå. 

Jag vill slutligen erinra om att banker m. fl. sedan länge enligt 4lH TL 

kan åläggas att lämna uppgifter om bl. a. gottgjorda räntor. Mitt förslag om 

en obligatorisk skyldighet att lämna kontrolluppgifter får den effekten att 

40 * kommer att i det närmaste förlora sin betydelse för att om några år helt 

ha spelat ut sin roll. Paragrafen hört. v. kunna kvarstå. 

Bestämmelserna angående uppgiftsskyldighetcn för kreditinstitut tas in i 

ett nytt 8 mom. i 37 * TL. 

Be/oppsgriinser m. m. 

Mitt förslag: Den uppgiftsskyldige skall lämna en kontrolluppgift för 

varje borgenär som fätt ränta gottskriven eller till vilken r~inta utbeta

lats. Kontrolluppgiften skall ange under året gottskrivcn eller utbetald 

ränta samt borgenärens fordran på den uppgiftsskyldige vid årets slut. 

Förfarandet genomförs i två steg. De två första åren behöver uppgift 

lämnas bara om räntan uppgår till minst 500 kr. Vidare behöver ingen 

uppgift lämnas om konto som saknar person- eller organisationsnum

mcr under förutsättning att det öppnats före den I januari 1985 och 

räntan på kontot inte uppgår till I 000 kr. I ett andra steg, fr. o. m. 1989 
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ilrs taxering. tas 500 kr.-gränsen bort och undantaget för ej person num

mersatta konton begränsas till att gälla konton med ränta som inte 

uppgår till 100 kr. Riinta pii skattesparkonto liksom ränta i allemam

sparanJet undantas från uppgiftslämnandet. 

Kommittens förslag: Uppgiftsskyldighetens omfattning hestäms med ut

gångspunkt i tiåde kapitalbehallning och räntebelopp. I fråga om räntan iir 

den generella beloppsgränsen för provåren 500 kr. och därefter 100 kr. Den 

speciella bcloppsgränsen för ej personnummersatta konton iir för provåren 

500 kr. Överenssti-immer i övrigt med mitt. 

Remissinstanserna: N~1gra remissinstanser förordar högre beloppsgriinscr 

för uppgiftsskyldigheten än vad kommitten föreslagit. 

Skälen för mitt förslag: Syftet med kontrolluppgiftsskyldighctt:n är som 

nämnts främst att lägga grunden för en förenklad löntagarbeskattning. Den 

omständigheten talar i och för sig för att man redan från bör:ian ger 

uppgiftsskyldigheten största möjliga omfattning. Å andra sidan är det 

uppenbart att ett mycket stort antal konton inte skulle beröras av upp

giftsskyldigheten om en beloppsgräns införs. Kostnaderna för att införa 

systemet torde kunna reduceras avsevärt om arbetet med att komplettera 

de konton som saknar person- eller organisationsnummer sprids ut över en 

längre tidsperiod. Arbetet med att förse dessa konton med nummer kan då 

ske efter hand i samband med uttag eller insättning. Systemet bör därl"ör 

innehålla beloppsgränser som under provåren kan vara ganska generösa. 

Som huvudregel bör för provåren gälla den av kommitten föreslagna 

bcloppsgränsen 500 kr. För att ytterligare underlätta genomförandet bör 

visst undantag göras i fråga om konton som inte har knutits till ett person

eller organisationsnummer. Konton med ränta under 1 000 kr. bör undan

tas från uppgiftsskyldigheten till dess att personnummer kan anges. Un

dantaget skall endast gälla konton som öppnats före 1984 års utgting. Av 

förenklingsskäl förordar jag att omfattningen av uppgiftsskyldigheten be

gränsas med utgångspunkt endast i räntebeloppet och inte i kapitalbehåll

ningen. 

Efter provåren bör det vara möjligt att slopa den generella beloppsgrän

sen. Kreditinstituten skickar ju normalt redan i dag räntebesked till konto

havarna även på små räntebelopp och uppgiftslämnandet sker till största 

delen med hjälp av ADB. En beloppsgräns skulle i mtinga fall bara kompli

cern det hela eftersom särskilda program då milste till. Alternativet är att 

de skattskyldiga själva skall lämna tilläggsuppgifter på småbeloppen i den 

förenklade deklarationen oc.:h att dessa skall registreras av skattemyndig

heterna, vilket sammantaget innebär ett betydligt osmidigare förfarande. 

Det kan dock givetvis finnas anledning att på nytt överväga frågan om en 
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helopp~griim för tiden efter provåren niir man vunnit erfarenheter av 
uppgifbWmnandet. 

När det däremot gäller ej personnummersatta konton kan förutses större 

problem för kreditinstituten och därför hör en heloppsgräns gälla även 

efter provåren. 

Ränta på s. k. skattesparkonto samt i det s. k. allemanssparandet är i 

princip fri från inkomstskatt medan kapitalhehållningen är skattepliktig vid 

förmögcnhetstaxcringen. Räntan på skattesparkontona liksom ränta i alle

manssparandet bör därför undantas från uppgiftslämnandct. 

Kretsen il\' rii11telaKtll"I:' 

Mitt förslag: Kontrolluppgift skall inte lämnas i de fall bank, hypoteks

institut. försäkringsanstalt. akticholag och förening som tilldelats or

ganisationsnummcr iir borgenär. 

Kommittens förslag: Innehåller inga begränsningar. 

Remissinstanserna: Synpunkter saknas. 

Skälen för mitt förslag: I princip bör uppgifter lämnas p[i alla dem som 

lånat ut pengar mot ränta till kreditinstituten. I vissa fall kommer dock en 

sådan uppgiftsskyldighet att bli alltför omfattande. För en förenkling av 

löntagarbeskattningen är det i och för sig tillräckligt om uppgifter lämnas 

beträffande fysiska personer. Jag anser emellertid att det från kontrollsyn

punkt är olämpligt att helt undant<tjuridiska personer. Det är dock inte av 

intresse att banker och hypotek:;institut skall lämna uppgift om lån hos 

varandra. Likaså bör försäkringsanstalternas utlåning undantas. För att 

begriinsa uppgiftslämnandet bör också aktiebolag och föreningar som till

delats organisationsnummer undantas. Uppgift skall således inte lämnas i 

de fall dessa är borgenärer. 

Kontrol/uppg{ficns inne/ull/ m. m. 

Mitt förslag: Kontrolluppgifter lämnas i huvudsak på det sätt och med 

det innehåll som gäller för andra typer av kontrolluppgifter. Om ett 

konto innehas av mer än en kontohavare skall på kontot helöpande 

ränta och kapital fördelas lika mellan kontohavarna om dessa inte 

meddelat banken att fördelning skall ske efter annan grund. 

Kommittens förslag: På kontrolluppgiften skall en notering göras om flera 

kontohavare innehar ett konto. Överensstämmer i övrigt med mitt. 

Remissinstanserna: Synpunkter saknas. 
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Skälen för mitt förslag: Det underlag på vilket det nya systemet skall bygga 

måste vara fast och enhetligt. Det är därför uppenbart att i de fall kontroll

uppgifterna framställs manuellt de bör lämnas pä blankett enligt fastställt 

formulär. Dessa kontrolluppgifter bör lämnas i huvudsak i enlighet med 

nuvarande ordning for manuellt framställda kontrolluppgifter. 

Det fär emellertid förutsättas att den helt övervägande delen av kontroll

uppgiftsmaterialet kommer att lämnas i en sadan form att det kan behand

las ADB-mässigt hos skattemyndigheterna. Beräkningar under tidigan: 

utredningsarbete tyder på att materialet från bankerna, som kommer att bli 

de helt dominerande uppgiftslämnarna. kan komma att lämnas på magnet

band till omkring 90 9<·. 
För att undvika en särskild redovisning av räntebelopp i den förenklade 

deklarationen är det nödvändigt att fördelning av rt\nta och fordran görs av 

banken i de fall kontot innehas tillsammans med en eller flera andra 

kontohavare. Den lämpligaste lösningen är enligt min mening att ränta och 

kapital fördelas lika mellan kontohavarna. Har dessa meddelat banken att 
fördelning skall ske efter annan grund skall dock denna tillämpas vid 

kontrolluppgifternas upprättande. 

4 .2 .2 Aktieinnehav 

Mitt förslag: Uppgiftsskyldigheten utvidgas till att omfatta aktieinneha

vet för fysiska personer vid årets utgång. 

Kommittens förslag: Innehåller förslag om att värdet av aktieinnehavet 

skall redovisas för samtliga aktieägare. 

Remissinstanscrna: Några remissinstanser påpekar att kontrolluppgifter 

med uppgift om värdet av aktieinnehav vid årets utgång i åtskilliga fall kan 

komma att innehålla uppgifter som avviker från det faktiska förhållandet. 

En remissinstans ifrågasätter om inte uppgiftsskyldigheten kan begränsas 

till vissa kategorier aktieägare. 

Skälen för mitt förslag: Olika regler gäller f. n. i fråga om uppgiftsskyl

dighet för utdelning i aktiebolag beroende på om bolaget är med i VPC eller 

ej. I fråga om bolag som inte är med i VPC, s. k. kupongbolag. lyfts 

utdelningen mot företeende av kupong. Var och en som uppbär utdelning 

på svenska akcier i sådana bolag är enlig! 43 * I mom. TL skyldig att lämna 

särskild uppgift om den mottagna utdelningen till den som betalar ut 

beloppet. Uppgiften är avsedd som kontrolluppgift vid inkomsttaxeringen. 

Den som har inlöst en kupong (banker m. tl.) sänder uppgiften tillsammans 

med kupongen till bolaget som i sin tur översänder dem till RSV i samband 

med redovisning av kupongskatt. 
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I den förenklade aktiehanteringen inom VPC är aktiebreven kuponglösa 

och VPC ombesörjer utbetalning av utdelningen. I 37 § I mom. 4 a TL finns 

en skyldighet för den som utbetalar utdelning på aktier i detta system, dvs. 

YPC och svenska förvaltare. att lämna kontrolluppgift till ledning för den 

utdelningsberättigades taxering. Om beloppet lyfts för annan~ räkning. 

vilket är vanligt beträffande förvaltarregistrerade aktier eller aktier i nota

riatdepa, lämnar banken eller fondmäklaren kontrolluppgift. F. n. finns 

ingen skyldighet att till inkomsttagaren översända uppgift med de upplys

ningar som Himnas i kontrolluppgiften. Som jag återkommer till i avsnitt 

4.2.3. föreslår jag dock en komplettering bl. a. i detta avseende. 

Några remissinstanser har ifrågasatt kvaliteten på uppgifterna om ak

tieinnehavet vid beskattningsårets utgång. YPC framhåller att uppgifter 

om aktieinnehavet vid beskattningsårets utgång maste avse det förhållande 

som framgar av YPC: s register per den 31 december. Enligt VPC registre

ras åtskilliga aktieöverlåtelser. som ägt rum före beskattningsårets utgång. 

först efteråt. Detta beror enligt YPC på att omregistrering av ett aktieinne

hav från säljare till köpare inte kan göras förrän säljaren via sin mäklare till 
VPC överlämnat de försålda aktiebreven. Av olika skäl är dessa leveranser 

ofta försenade. vilket innebär att gjorda aktieöverlåtelser först efter någon 

tid framgår av YPC: s register. Det föreligger också svårigheter för upp

giftslämnarna att i tid få kännedom om samtliga aktievärden. YPC ifråga

sätter vidare om inte uppgiftsskyldigheten kan begränsas till att gälla 

enbart fysiska personer och dödsbon. 

Enligt vad jag inhämtat bör det vara möjligt för VPC och andra aktieför

valtare att på den tid som återstår till 1987 års taxering se över rutinerna så 

att kvaliteten på uppgifterna om aktieinnehavet vid årets slut avsevärt 

förbättras. I sammanhanget bör också uppmärksammas att uppgifterna 

inte skall läggas till grund för taxeringen utan endast tjäna som ett kontroll

underlag. Det är därför inte nödvändigt att kontrolluppgifterna upptar 

värdet av aktieinnehavet. Kontrolluppgifter från VPC och svenska förval

tare om aktieinnehavet utgör enligt min mening en förutsättning för att de 

skattskyldiga skall slippa specificera aktieinnehavet i förmögenhetsredo

visningen. Med hänsyn till det anförda anser jag att uppgiftsskyldigheten 

skall utvidgas till att omfatta aktieinnehavet och att denna uppgift endast 

skall gälla fysiska personer. 

Förslaget medför en ändring i 37 § I mom. 4a TL. 

4.2.3 Folkpension m. m. 

Mitt förslag: Den som betalat ut folkpension skall lämna kontrolluppgift 

även om folkpension inte utgår tillsammans med tilläggspension. 

Den som är skyldig att avlämna kontrolluppgift till skattemyndighe

terna skall i vissa fall också till den skattskyldige översända uppgift med 

de upplysningar som finns i kontrolluppgiften. 



Prop. 1984/85:180 103 

Kommittens förslag: Kommitten tar inte upp dessa frågor. 

Remissinstanserna: Synpunkter saknas. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nuvarande regler skall kontrolluppgift nor

malt lämnas i fråga om den som åtnjutit pension. undantag har dock gjorts 

beträffande folkpension som inte utbetalas tillsammans med tilliiggspen

sion enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. För att folkpensionärer i 

sådana fall skall kunna omfattas av den förenklade deklarationsredovis

ningen är det en förutsättning att kontrolluppgift lämnas. Jag foresH1r 

därför att det nämnda undantaget från kontrolluppgiftsskyldighcten tas 

hort. Detta föranleder en ändring i 37 * I mom. I TL. 
För att kontrolluppgifterna skall kunna ligga till grund för det förenklade 

deklarationsförfarandct är det nödvändigt att den skattskyldige tillsänds en 

uppgift i de fall sådan skall sändas till skattemyndigheterna. Denna skyl

dighet finns f. n. i normalfallet. men saknas i fråga om vissa slag av 
kontrolluppgifter. En sådan skyldighet bör nu införas i de fall då den 

skattskyldige kan tänkas ha möjlighet att lämna förenklad deklaration. 

Däremot finns det inte någon anledning att införa denna skyldighet i fråga 

om kontrolluppgifter som endast gäller sådana kategorier skattskyldiga 

som inte får lämna förenklad deklaration, t. ex. jordbrukare. Förslaget 

förutsätter en komplettering av 37 § 5 mom. TL. 

I det här sammanhanget tar jag också upp en sak angående kontrollupp

gifter enligt 39 * TL. dvs. uppgifter som skall avges efter anmaning. De 

kontrolluppgifter som skall lämnas enligt punkterna 3, 5, 6 och 8 i första 

momentet i paragrafen skall avse i anmaningarna namngivna skattskyldiga. 

Det har upplysts mig att användningen av ordet skattskyldig i de här 

bestämmelserna på några håll har uppfattats som att kontrolluppgifter inte 

fär inkrävas beträffande handelsbolag. Detta hänger samman med att ett 

handelsbolag inte är skattskyldigt i den meningen att det taxeras eller 

påförs skatt för sina inkomster. Dessa hänförs i stiillet till bolagets deläga

re. Enligt min mening bör de uppkomna tveksamheterna föranleda juste

ringar i de nämnda punkterna så att det blir klart att kontrolluppgifter får 

inhämtas ocks{1 från handelsbolag och liknande associationer. 

4 .::! .4 Räntetillägg 

Mitt förslag: Nuvarande regler om uppgiftsskyldighcten för förmån av 

riintefria eller l[1gförräntade lån behålls i avvaktan på överväganden 

angående reglerna om räntetillägg. 

Kommittens förslag: U ppgiftsskyldigheten föresliis omfatta räntetilläggets 

värde i kronor. 
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Remissinstanserna: Flera remissinstanser påpekar att en angehigen förenk

lingsåtgärd är att uppgiftsskyldighetcn begränsas i fråga om räntetilläg!,!en. 

Skälen för mitt förslag: Räntetillägg för räntefria lån infördes som etl led i 

den reform av inkomstbeskattningen som tillämpades första gången vid 

1984 års taxering. Räntetillägg skall göras bl. a. när den skattskyldige har 

fått ett räntefritt eller lågförräntat lån från sin arbetsgivare. Syftet är att 

åstadkomma samma beskattningsresultat som om den anställde hade fått 

högre lön och betalat en marknadsmässig ränta. Räntetillägget skall mot

svara skillnaden mellan betalad ränta och sedvanlig ränta. Den nuvarande 

uppgiftsskyldigheten för denna förmån har begränsats till att avse förmå

nens förekomst och vissa uppgifter till ledning för beräkningen och kon

trollen av denna. 
RSY har erhållit regeringens uppdrag att göra en översyn av reglerna om 

räntetillägg. I en delrapport den 15 oktober 1984 har RSV lagt fram förslag 
om vissa omedelbara åtgärder i fråga om räntetilläggen. 

På grundval av delrapporten har frigränsen för förmån av sådant lån från 
arbetsgivare höjts från 100 kr. till 2 000 kr. 

RSV har nyligen avlämnat sin slutredovisning av översynen av reglerna 

om räntetillägg. Denna redovisning remissbehandlas f. n. I avvaktan härpå 
bör övervägandena rörande uppgiftsskyldigheten anstå. 

4.3 Besluts- och underrättelseförfarandet 

4.3.l Beslut om ta:rering 

Mitt förslag: Beslut om taxering får meddelas utan att den skattskyldige 

upplyses om innehållet i de kontrolluppgifter som taxeringsmyndighe

terna fått del av. Vid taxeringen skall tillses att den skattskyldige 
medges vissa schablonavdrag. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget lämnas i allmänhet utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Taxeringsbesluten skall i viss utsträckning grundas 

på de kontrolluppgifter som myndigheterna fått från arbt:tsgivare m. fl. 
Detta förutsätter i praktiken att beslut om taxering får meddelas utan att 

skatlemyndigheterna dessförinnan underrättar den skattskyldige om dessa 

uppgifter. 

Denna ordning avviker från förvaltningslagens ( 1971: 290) regler om en 

myndighets skyldighet att före ett ärendes avgörande underrätta den som 

ärendet rör om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv 
(15 §). 
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Den förordade ordningen där man underlåter att före beslutet underriitta 

den skattskyldige bör därför författningsregleras. Detta bör ske genom att 

en hestämmelse d~irom tas in i en ny paragraf. 66 h §. i TL: s avsnitt om 

taxeringsnämndernas verksamhet rn. m. 

Jag har nyss föreslagit att den skattskyldige inte skall behöva framställa 

något yrkande i fråga om vissa avdrag. Detta gäller schahlon:.ivdraget 

under inkomst av tjänst o:H ~ mom. KL). det s. k. sparavdragct 139 § 3 

mom. KL). det·s. k. procentavdraget (45 * KU. avdraget för underskott i 

förvärvskälla (46 * I mom. första stycket KL) och avdraget för nedsatt 

sl.:atteförmåga för folkpensionärer (5lH ~ mom. fjärde stycket KU. Dessa 

avdrag kan medges på grundval av upplysningar om de skattskyldigas 

förhållanden som taxcringsmyndighetcrna får genom självdeklarationerna 

och kontrolluppgifterna. I det nya systemet kommer nämligen ADB-stödet 

att vara sa utformat att det kan ges garantier för att den skattskyldige 

tillgodoförs avdragen utan yrkande. Redan i dag försöker man så långt 

möjligt se till att den skattskyldige inte går miste om ett avdrag bara för att 
det inte tagits upp i självdeklarationen. Det kan dock hävdas att avsakna

den av yrkande innebär att taxeringsnämnden inte ovillkorligen måste 

medge avdraget så snart förutsättningarna för det är uppfyllda. Enligt min 

mening bör man därför införa en regel i TL som klargör att nämnden. i den 

mån den skattskyldige har rätt därtill. skall medge de nämnda avdragen. 

Regeln bör gälla i fråga om såväl den förenklade som den allmänna själv

deklarationen. Bestämmelsen bör tas in i en ny 66 a §i TL. 
En deklarationsskyldig får avge en förenklad självdeklaration under de 

förutsättningar som g~iller enligt 24 * 2 och 3 mom. TL. Om den deklara

tionsskyldige lämnar en sådan självdeklaration trots att de föreskrivna 

förutsättningarna inte är uppfyllda bör det normala förfarandet vara att han 

anmanas att avge en allmän självdeklaration. I vissa situationer framstår 

det emellertid som mindre tilltalande att infordra en allmän självdeklara

tion. Jag tänker då bl. a. på det fallet att den skattskyldige i den förenklade 

deklarationen upplyst om att hans make varit bosatt här endast en kortare 

tid under beskattningsåret till följd varav den s. k. hemmamakcreduk

tionen som han är berättigad till skall utgå med reducerat belopp. I dessa 

och liknande situationer bör den förenklade självdeklarationen kunna skil

jas ut från det automatiserade förfarandet och bli föremål för särskilda 

rutiner vid taxeringsarbetet. En sådan ordning bör i regel kunna tillämpas 

också när den skattskyldige lämnar en förenklad deklaration med ofull

~tändiga uppgifter. För att en sådan ordning skall kunna tillämpas hör det 

föreskrivas att taxering får beslutas även om förutsättningarna enligt 24 * 
inte är uppfyllda. Bestämmelserna bör utformas så att det blir möjligt att ta 

hänsyn till omständigheterna i det speciella fallet. Jag anser dock att man 

bör införa den begränsningen att en förenklad självdeklaration inte får 

godtas om den skattskyldige skulle lämna uppgift om jordbruksfastighct, 
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konventionellt beskattad annan fastighet eller rörelse. Bestämmelserna 

bör tas in i den föreslagna 66 b § som ett andra stycke. 

I det följande skall jag för överblickens skull redovisa ett par frågor 

angående beslutsredovisningen som enligt min mening bör regleras i för

ordning och som således inte förutsätter riksdagsbeslut. 

Den förenklade självdeklarationen är som framgått av det föregående 

inte i sig ett tillräckligt beslutsunderlag för taxeringsnämnden. För att 

nämnden. i de flesta fall företrädd av ordföranden ensam. skall beredas 

möjlighet att pröva taxeringarna måste den tillföras de ytterligare uppgifter 

som är av betydelse för en riktig taxering. Detta kan ske genom att det 

upprättas en särskild förteckning, som kan kallas taxeringsheslutsför

teckning. där de erforderliga, kompletterande uppgifterna anges. 

För att det skall framgå att ett taxeringsheslut föreligger beträffande en 

viss deklaration som är upptagen i en taxeringsbeslutsförteckning hör 
nämndens ordförande underteckna förteckningen. Jag delar alltsii kommit

tens uppfattning att han inte skall behöva signera varje deklaration eller 

varje post i förteckningen. Likaså delar jag uppfattningen att förteckningen 
bör kunna gallras ut efter det att skattelängden har skrivits under. 

En taxeringsbeslutsförteckning bör i fråga om vissa förenklade deklara

tioner ersättas med en taxeringsavi enligt 16 § 4 mom. TL. En sådan hör 
upprättas för skattskyldig om det vid granskningen av hans deklaration 

konstateras eller förmodas finnas felaktigheter. Avin bör innehålla de 

uppgifter som behövs för taxeringsbeslut. Det formella beslutet beträffan

de en sådan deklaration hör fattas genom att nämndens ordförande sig

nerar taxeringsavin. 

Regleringen av taxeringsbeslutsförteckningen bör enligt min mening gö

ras i taxeringsförordningen ( 1957: 513). TaxF. 

Följs inte den förenklade självdeklarationen vid taxeringen bör - i likhet 

med vad som gäller f. n. enligt 69 § I mom. TL - deklarationen förses med 

uppgift om avvikelsen och skälen därför. Det bör då vara tillräckligt att 

ange det eller de belopp som ändras. Någon fullständig uträkning av 

taxerade inkomster behöver alltså inte företas. En sådan uträkning behö

ver enligt min mening inte heller göras i den underrättelse som med 

anledning av avvikelsen skall sändas till den skattskyldige. Lagrummet 

(69§ I mom. TL) anger inte heller att så måste ske. 

I det förenklade deklarationssystemet kommer de uppgifter som legat till 

grund för taxeringarna att vara lagrade i skatteregistret. Registret är aktivt 

under taxeringsperioden vilket innebär att t. ex. ändrade taxeringsbeslut 

leder till ett ändrat registerinnehåll. Efter taxeringsperioden låses innehål

let, varefter utskrift sker av bl. a. stomme till skattelängd och skattsedlar 

på slutlig skatt. I samband med nästkommande års taxering byts registerin

nehållet ut för varje skattskyldig i takt med att uppgifter för den nya 

taxeringen registreras. Härefter är det alltså inte längre möjligt att från 

skatteregistret hämta upplysningar om det föregående årets taxering. Även 
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efter utgången av taxeringsperioden finns det emellertid i vissa fall, t. ex. i 

samband med besvär och någon g[mg vid utredning vid kommande års 

taxeringar, behov av ett komplett taxeringsunderlag för en skattskyldig, ett 

underlag som i huvudsak motsvarar vad den fullständiga självdeklara

tionen ger. För att tillgodose detta krav pä ett rationellt och säkert sätt bör 

man som kommitten föreslår kunna lägga in den behövliga informationen i 

ett särskilt register, där uppgifterna rörande en viss skattskyldig snabbt 

kan göras tillgängliga. Med hjälp av ett sådant register blir det enkelt att 

konstatera bl. a. vilka kontrolluppgifter som legat till grund för taxeringar

na. 

Med hänsyn till att det i praktiken mera sällan torde uppkomma behov 

av denna fylliga information bör uppgifterna kunna föras över från skatte

registret till ett system med mikro-fiche. Uppgifterna bör överföras till 

mikro-ficheregistret sedan informationen i skatteregistret är fastlagd efter 

avslutad taxeringsperiod, dvs. med det innehåll som registret har vid 

utskrift av skattelängdsstommar och skattsedlar. 

Registret bör benämnas taxeringsuppgiftsregistret och innehålla de upp

gifter som skall införas i skattelängden och det underlag från kontrollupp

gifter m. m. som har använts vid taxeringen. Registret bör upprättas och 

förvaras hos lokala skattemyndigheten. Av säkerhetsskäl bör en kopia 

framställas och förvaras hos länsstyrelsen. 

Enligt min mening är det inte påkallat att föreskrifterna om registret 

meddelas genom lag. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att 

erforderliga bestämmelser därom tas in i TaxF. Del bör sedan ankomma på 

RSV att närmare anvisa hur registret tekniskt skall läggas upp. 

Vad gäller skattelängden bör den förenklade deklara1ionen föranleda att 

det i längden markeras att taxeringen åsatts med ledning av en sådan 

deklaration. Markeringen bör bl. a. underlätta eftersökningen av underla

get för taxeringen. Kommitten har föreslagit att 68 § TL kompletteras i det 

här avseendet. För egen del finner jag inget behov av någon föreskrift i lag 

om detta. 

4 .3 .2 Taxeringsm2ddelande till de skattskyldiga 

Mitt förslag: En skattskyldig som avgett en förenklad självdeklaration 

skall före utgången av juni månad taxeringsåret få ett särskilt meddelan

de om taxeringen. Meddelandet skall upplysa om vad som legat till 

grund för taxeringen i den mån detta inte framgår av självdeklarationen. 

Är det motiverat av särskilda skäl får det särskilda meddelandet sändas 

efter u1gången av juni. Meddelandet skall utfärdas av den lokala skatte

myndigheten. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Enligt kom

mitten skall meddelandet dock alltid utfärdas före u1gången av juni under 

taxeringsåret. 
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Remissinstanscrna: Förslaget godtas i allt väsentligt. 

Skälen för mitt förslag: Genom att taxeringsbeslut skall få meddelas med 

ledning av kontrolluppgifter som inte redovisas i den förenklade självdek

larationen och denna inte heller i fråga om vissa avdrag innehåller en 

fullständig redovisning kan den skattskyldige inte med säkerhet veta vad 

som legat till grund för beslutet om hans taxering. Självfallet måste infor

mation ges så att den skattskyldige kan bedöma riktigheten av taxeringen 

och i förekommande fall påtala felaktigheter. Informationsbehovet bör 

tillgodoses genom att den skattskyldige så snart som möjligt efter nämn

dens beslut upplyses om de faktorer som varit avgörande för taxeringen. 

Upplysningarna bör ges i ett särskilt informationsblad. Enligt min me

ning hör detta benämnas taxeringsmeddclande. Den benämningen torde 

inte lika lätt som kommittens förslagna term taxt:ringsbesked leda tankarna 

till att det skulle vara fråga om ett slutgiltigt avgörande av taxeringen. 
Denna kan ju - vilket den skattskyldige också hör upplysas om - omprö

vas under hela taxeringsperioden. 

Taxeringsmeddelandet bör först och främst innehålla uppgifter som har 

inhämtats från tredje man genom kontrolluppgifter. Vidare bör i det anges 
medgivna avdrag, framför allt avdrag som har medgetts utan yrkande 

därom. Av stor vikt är också att meddelandet innehåller en sammanställ

ning av taxeringarna. Enligt min mening bör det i flertalet fall även innehål

la vissa preliminära uppgifter om skattedebiteringen eftersom sådana i 

allmänhet finns tillgängliga i ADB-systemet redan i samband med att det 

blir aktuellt att utfärda det särskilda taxeringsmeddelandet. Många remiss

instanser, bl. a. RSV. har f.ö. uttryckt önskemål om detta. Informations

bladet bör alltså i regel innehålla vissa uppgifter om skattens storlek trots 

att det i samband med dess utfärdande inte är definitivt klart vad den 

slutliga skatten kommer att fastställas till. I en del fall bör emellertid 

sådana uppgifter utelämnas. Skatteuppgifter bör sålunda inte lämnas om 

den skattskyldige beskattas som gift och den andra makens taxering ännu 

inte är beslutad, t. ex. därför att han lämnat en fullständig självdeklaration. 

Det är nämligen då ovisst huruvida skatten skall beräknas med tillämpning 

av någon av de särskilda reglerna om äkta makars beskattning. 

Kommitten har som ett skäl mot den här angivna ordningen åberopat att 

de skattskyldiga torde få svårt att inse varför en uträknad skatt inte skulle 

kunna regleras omgående. Det finns också risk att uppgifterna i det särskil

da meddelandet leder till att många skattskyldiga som enligt meddelandet 

kommer att bli berättigade till återbetalning av överskjutande skatt ansö

ker om återbetalning långt innan slutskattsedeln sänds ut. Detta kan emel

lertid som RSV påpekar till stor del undvikas genom att dt:t i taxeringsmed

delandet anges att uppgifterna är preliminära och au överskjutande skatt 

återbetalas först i samband med utsändandet av slutskattsedeln. 
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Vid utformningen av informationsbladet bör man som antytts ta fasta pil 

den möjlighel till fyllig information som ges. Bladet hör diirfor innehålla en 

närmast fullständig bild av den skattskyldiges beskattningssituation och 

alltså också ge vissa upplysningar som framgår redan av den förenklade 

självdeklarationen. Följande uppgifter bör ingå. 

Den skattskyldiges namn, adress. personnummer och mantalsskriv

ningsförhållanden. 

civilstånd, hemmavarande barn och. om samtaxering sker med annan 

person. personnummer för denne, 

en specifikation av intäkter av t_j;inst enligt kontrolluppgifter. där det för 

varje utbetalare anges namn, utbetalt belopp samt belopp för prelimin;ir 

skatt. 

medgivna avdrag. 

inkomst alternativt underskott i fråga om varje inkomstslag, 

en sammanställning av taxeringarna samt 

erlagd preliminär skatt, beräknad slutlig skatt och beräknad överskju

tande eller kvarstående skatt. 

I taxeringsmeddelandet hör också anges om avvikelse skett fr[rn uppgif

terna i självdeklarationen. Detta bör gälla också fall av avvikelse som har 

lett till lägre taxering och grundats på sådan uppenbar' felräkning eller 

felaktighet som enligt 69 ~ I mom. andra stycket TL befriar skattemyndig

heten från den annars gällande skyldigheten att särskilt underrätta om att 

avvikelse har skett. 

Det siirskilda meddelandet bör vidare ge information om vad den skatt

skyldige bör göra om det innehåller någon felaktighet, nämligen kontakta 

den lokala skattemyndigheten som är den instans som har tillgtrng till 

materialet rörande den skattskyldige. Då det i forsla hand är lokala skatte

myndigheten som bör ha hand om kontakterna med de skattskyldiga hör 

den även formellt utfärda informationsbladet. 

Taxeringsmeddelandena bör om möjligt distribueras sil att alla berörda 

skattskyldiga tillställs dem vid ungefärligen samma tidpunkt. Denna bör 

bestämmas så att det blir god tid för både deklaranten och skattemyndighe

ten att under taxeringsperioden åtgärda fel som uppmärksammas genom 

det särskilda meddelandet. Kommitten har räknat med att samtliga förenk

lade deklarationer är färdigbehandlade i juni taxeringstlret och att det 

också är möjligt att distribuera taxeringsmeddclandet före utgången av 

juni. Detta har inte föranlett n[tgon erinran vid rcmissbchandlingcn. 

Jag delar uppfattningen att taxeringsmeddelandcna bör utfärdas i juni. 

För att detta skall bli möjligt i fråga om praktiskt taget <.11la förenklade 

deklarationer torde vissa uppgifter om taxeringen. niimligen om avdrag för 

nedsatt skatteförmåga. behöva utelämnas i en del fall. Taxeringsmeddelan

det bör därför i dessa fall ange endast den skattskyldiges taxerade inkomst 

och de faktorer som påverkat denna. Enligt min mening medför emellertid 

inte ens en sådan begränsning att man kan utgfi från att samtliga deklaratio-



Prop. 1984/85: 180 110 

ner genomgått erforderlig behandling inom den tid som står till buds för att 

informationen skall kunna lämnas ut före juni manads utgång. Det kan 

nämligen uppkomma fall där deklarationen föranleder skriftväxling som 

drar ut på tiden. Vidare är att märka att jag till skillnad mot kommitten 

förordar att den förenklade deklarationen skall fä användas även i det fall 

att den skattskyldige deklarerar sent under taxeringsperioden. 

Bestämmelserna om det särskilda meddelandet bör därför medge att 

detta fär utfärdas efter juni månads utgång. om det är påkallat av särskilda 

skäl. 

Det huvudsakliga syftet med taxeringsmeddelandet - att tidigt underrätta 

den skattskyldige om vilka uppgifter som förutom dem i självdeklarationen 

har legat eller kommer att ligga till grund för taxeringen - bör komma till 

uttryck i bestämmelser som ges lagform. Sf1dana bestiimmelser kan för
slagsvis tas in i en ny 70 s i TL. Jag anser däremot det lämpligare att i 

föreskrifter av lägre valör reglera vad jag därutöver har förordat i fråga om 

informationsbladets innehåll. Mitt förslag till lydelse av den nya 70 ~ har 

utformats i enlighet med detta. 

Det hör ankomma på RSV att fastställa lämpligt formulär till taxerings
meddelande. 

Till sist vill jag med anledning av kornmittens uttalande om taxerings

meddelandet från sekretessynpunkt anföra följande. Uppgifterna i medde

landet torde vara sekretesskyddade enligt 9 kap. I * sekretesslagen 

() 980: 100) till den del de inte är att hänföra till taxeringsnämndens beslut 

om taxering. Till ett sådant beslut hör enligt min uppfattning vad som enligt 

68 § TL skall antecknas i skattelängden, vilket bl. a. innebär att en uppgift 

om den framräknade inkomsten av en viss förvärvskälla är offentlig men 

att en uppgift om intäkterna eller avdragen i förvärvskällan är sekretessbe

lagd. Innehållet i kontrolluppgifterna är av samma skäl också sekretes
skyddat. 

4.4 Rättelse av felaktiga taxeringsbeslut 

Mitt förslag: Besvär i särskild ordning skall fö anföras av både den 

skattskyldige och av det allmänna om taxeringen blivit oriktig på grund 

av att en obligatorisk kontrolluppgift . som avser inkomst av tjänst eller 

kapital, varit felaktig eller inte avlämnats. För det allmännas besvärs

rätt till den skattskyldiges nackdel krävs att den undandragna skatten 

inte är ringa. 

Kommittens förslag: Samma som mitt förslag bortsett från att besvärsrät

ten skall omfatta alla fall då obligatorisk kontrolluppgift skall lämnas. 

Remissinstanserna: Förslaget lämnas utan erinran av remissinstanserna. 
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Skälen för mitt förslag: I normalfallet kommer taxeringen att bestämmas 

med ledning av kontrolluppgifter från arbetsgivare. kreditinstitut m. tl. Det 

kommer alltså inte att ske någon avstämning mellan kontrolluppgifter och 

deklarerade uppgifter som vid den fullstiindiga deklarationen. Större delen 

av uppkomna felaktigheter torde kunna åtgilrdas genom omprövning av 

taxeringsnämnden inom w.xeringsperioden eller genom att taxeringsinten

denten cn1 och den skattskyldige anför ordinarie hesviir i länsrätten. 

Ibland kan det dock uppkomma behov av att rätta till ett felaktigt 

taxeringsbeslut efter den ordinarie besvärstidens utgång. Enligt gällande 

rätt kan den skattskyldige i vissa fall få anföra besvär i särskild ordning, 

s. k. extraordinära besvär. inom fem år efter taxeringsåret. En övertaxe

ring pä grund av ett uppenbart förbiseende och vissa andra mi~stag av 

skattemyndigheten medför alltid en sådan extraordinär besvärsrätt. Har 

den skattskyldige övertaxerats på grund av att för hög inkomst angetts i 

kontrolluppgiften kan extraordinär besvärsrätt enligt nuvarande regler fö

religga endast under vissa förutsättningar. Det krävs att den skattskyldige 
kan åbcwpa material som är nytt för skattemyndigheten. att taxeringen på 

grund av att detta material saknats blivit väsentligt för hög samt att det är 

ursäktligt att materialet inte lagts fram tidigare. Den skattskyldiges möjlig

het att, efter den ordinarie besvärstidens utgfmg. få nedsättning av taxe

ringarna i kontrolluppgiftsfallen är mer begränsad än det allmännas möjlig

het att höja genom eftertaxering. Jag finner detta otillfredsställande. speci

ellt i de fall den felaktiga taxeringen orsakats av annan än den skattskyldi

ge. t. ex. av en arbetsgivare som inte pt1 ett tillfredsställande siitt fullgjort 

sin uppgiftsskyldighet. Enligt min mening bör därför den skattskyldige ges 

en utökad rätt att få sin taxering rättad om den blivit oriktig på grund av att 

kontrolluppgifter enligt 37 § TL. som avser inkomst av tjiinst eller kapital, 

saknats eller varit felaktiga. Den extraordinära besviirsrätten bör i nämnda 

fall inte som f. n. vara beroende av att de nyss angivna speciella förutsätt

ningarna är uppfyllda. Nagon ankdning att låta hesvärsrätten även omfatta 

de fall då kontrolluppgiften avser inkomst av rörelse. jordbruksfastighet 

eller annan fastighet finner jag inte föreligga. eftersom uppgiften i dessa fall 

inte direkt läggs till grund för taxering och i regel inte heller kan stiimmas 

av mot deklarationen. 

Enligt nuvarande ordning kan TI anföra extraordinära besvär om den 

skattskyldige på grund av ett uppcnhart förbiseende av skattemyndigheten 

taxerats för lågt. För att i andra fall få till stånd taxeringshöjningar i 

efterhand är TI hänvisad till eftertaxeringsinstitutet. Som förutsättning för 

eftertaxering gäller att skatt skall ha påförts med för lågt belopp pi'1 grund 

av att den skattskyldige har lämnat ett oriktigt meddelande till ledning för 

taxeringen. 

I det nya systemet med förenklad självdeklaration kommer emellertid 

frågan om vad som är oriktig uppgift. och därmed möjligheten att eftertax-
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era. i ett annat lilge. Om den som är uppgiftsskyldig enligt 37 ~ TL skickar 

en riktig kontrolluppgift till den skattskyldige, men ingen kontrolluppgift 

alls eller en uppgift på för lågt belopp till skattemyndigheten. har den 

skattskyldige inte lämnat någon oriktig uppgift om han försäkrar att hans 

inkomster överensstämmer med de kontrolluppgifter han fått. Eftertaxe

ring kan således inte ske. Med den förenklade självdeklarationen finns det 

därför en risk för att en arhetsgivare och en arbetstagare kommer överens 

om att gå till väga på angivet sätt för att arbetstagaren inte skall kunna 

eftertaxeras. Även om det inte finns någon sädån överenskommelse kom

mer det ibland att vara svårt att i efterhand klarlägga vilket innehåll den 

skattskyldiges kontrolluppgifter har haft vid deklarationstillfiillet. Möjlig

heten att rätta en undertaxering efter den ordinarie hesviirstidens utgång iir 

således mindre i det förenklade deklarationssystemct än när fullständig 

deklaration används. om skattemyndigheten och den skattskyldige inte har 

fött samma information frfm den uppgiftsskyldige. För att bl. a. förhindra 

att arbetsgivare och arbetstagare ingår sådana överenskommelser som jag 

här beskrivit hör TI ges möjlighet att anföra besvär i särskild ordning till 

den skattskyldiges nackdel om obligatorisk kontrolluppgift saknats eller 

varit felaktig. Sådan rättelse av undertaxering bör alltså kunna ske utan 

något krav på att den skattskyldige skall ha lämnat en oriktig uppgift. I 

likhet med vad jag har föreslagit beträffande den skattskyldiges rätt att 

anföra besvär i särskild ordning hör TI: s utökade besvärsrätt endast gälla 

sådan obligatorisk kontrolluppgift som avser inkomst av tjänst eller kapi

tal. 

Som jag tidigare nämnt kan TI enligt nuvarande ordning anföra besvär i 

särskild ordning endast om taxeringen blivit oriktig på grund av uppenbart 

förbiseende och då oavsett belopp. Mitt förslag att TI skall få anföra 

extraordinära besvär till den skattskyldiges nackdel om en obligatorisk 

kontrolluppgift inte lämnats eller varit felaktig ersätter eftertaxeringsinsti

tutct i vissa fall. Enligt min mening bör det därför vara ett villkor för TJ: s 

rätt att anföra besvär i särskild ordning i dessa fall att den skatt som 

undandragits inte är ringa. Motsvarande krav gäller nämligen för Tl vid 

ansökan om eftertaxering. Av bl. a. processekonomiska skäl anser jag att 

beloppsgränsen för Tl: s rätt att anföra besvär i särskild ordning till den 

skattskyldiges nackdel också bör gälla när talan grundas pri ett uppenbart 

förbiseende av skattemyndighett:n. Även rättssäkerhetsskäl talar för att 

lagakraftvunna taxeringar inte skall kunna rivas upp för att få obetydliga 

höjningar till stånd. 

Den föreslagna regeln om TI: s extraordinära besvärsrätt bör i princip 

alltid tillämpas när en felaktig eller saknad kontrolluppgift orsakat under

taxering även om förutsättningar i och för sig föreligger för eftertaxering. I 

vissa fall kan det dock vara mest ändamålsenligt att eftertaxera. Så kan 

t. ex. vara fallet om undertaxeringen föranletts av oriktiga uppgifter av den 

skattskyldige i frilga om såväl inkomster där skyldighet att utfärda obliga-
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torisk kontrolluppgift förelegat som t. ex. ett avdrngsyrkan<le. och taxe

ringen för det heskattningsår det gäller tidigare prövats av länsrätten. Om 

möjigheten inte fanns att eftertaxera i detta fall skulle konsekvensen bli att 

talan måste föras i tvä instanser. De extraordiniira besvär~n skall behand

las av kammarrätten. medan ansökan om eftertaxering skall tas upp av 

länsrätten. Mot bak.grund härav anser jag att det inte bör införas någon 

bestämmelse som utesluter möjligheten till eftertaxering så snart extraor

diniir besvärsrätt till den skattskyldiges nackdel föreligger. 

De ändringar som jag har föreslagit i detta avsnitt skall tillämpas oavsett 

om allmän eller förenklad deklaration används av den skattskyldige. Jag 

vill ocksa slutligen betona att mina förslag endast är tillfälliga lösningar 

fram till dess att en mer genomgripande reform av taxeringsförfarandet kan 

ske pii grundval av skatteförenklingskommittens kommande förslag. 

Mitt förslag föranleder iindring i 100* och 101 *I mom. TL. 

4.5 Straffrättsliga sanktioner 

Mitt förslag: Den skattskyldige skall kunna dömas för skattebedrägeri 

om han och den som är skyldig att lämna en obligatorisk kontrolluppgift 

!arbetsgivare m. fl.) kommer överens om att kontrolluppgift skall läm

nas endast till den skattskyldige och inte till skattemyndigheten eller att 

uppgift skall lämnas dit men innehalla ett for lågt belopp. 

Straff skalan i 120 ~ taxeringslagen for den som uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet åsidosätter uppgiftsskyldigheten utvidgas till att om

fatta utöver böter iiven fängelse i högst sex mfinader. 

Kommittens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. 

Remissinstanserna: Förslaget godtas i huvudsak av remissinstanserna. 

Några remissinstanser är dock negativa till förslaget och pekar bl. a. på 

svårigheten att styrka att en överenskommelse föreligger. 

Skälen för mitt forsla~: De nuvarande straffrättsliga bestämmelserna är i 

stort sett tillräckliga även i fråga om den förenklade deklarationen. 1 det 

förenklade deklarationssystemet lämnar den skattskyldige visserligen inte 

några uppgifter om inkomster för vilka obligatoriska kontrolluppgifter skall 

lämnas. Men intygar den skattskyldige att grunduppgifterna är riktiga 

fastän han är meaveten om att detta inte överensstämmer med de faktiska 

förhållandena har han lämnat en oriktig uppgift och ansvar för aktivt 

skattebedrägeri kan komma i fråga. En underlåtenhet att lämna deklaration 

- allmän eller förenklad - kan medföra ansvar för passivt skattebedrägeri. 

Om den skattskyldige varit grovt oaktsam kan han dömas till ansvar för 

vårdslös skatteuppgift. 

8 Ri/...1Jagcn !9M!fi5. I rnml. Nr läO 
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Det finns emellertid en situation som inte täcks på ett tillfredsställande 

sätt av de nuvarande straffsanktionerna. Om den skattskyldige och den 

uppgiftsskyldige träffar en sådan överenskommelse som jag redogjort för i 

föregående avsnitt kan den skattskyldige inte dömas för skattebedrägeri, 

eftersom hans inkomster överensstämmer med de kontrolluppgifter han 

faktiskt fått. Jag förutsätter da att försäkran på den förenklade deklara

tionsblanketten bara innebiir att man försäkrar att inkomsterna överens

stämmer med kontrolluppgifterna. En möjlighet att förhindra nämnda illo

jala förfarande skulle möjligen kunna vara att lydelsen i den försäkran som 

den skattskyldige har att avge på deklarationsblanketten utformas sä att 

denna straffrättsligt omfattar även en sådan situation att överenskommelse 

skett om att undandra skatt. Jag har emellertid funnit att den bästa lösning

en är att i stället införa en uttrycklig bestämmelse om straffpåföljd i 

skattebrottslagen, där man jämställer förfarandet med skalle bedrägeri. Jag 
är medveten om att det många gånger kan bli besvärligt all styrka överens

kommelsen mellan den skattskyldige och den uppgiftsskyldige. Jag kan 

emellertid inte dela de farhågor några remissinstanser har att bestämmel
sen på grund av bevissvårigheter i praktiken kommer att bli verkningslös. 

Deras förslag om att den skattskyldige skall bifoga kopia på kontrollupp
gifter till den förenklade deklarationen kan jag inte heller biträda. Behand
lingen av dessa kontrolluppgifter skulle bli mycket resurskrävande för 

skattemyndigheterna. Att på detta sätt öka registrerings- och avstämnings

rutinerna strider mot den strävan som finns att försöka frigöra resurser för 

att kunna inrikta sig på en fördjupad granskning av de svarkontrollcrade 

deklarationerna. 

När det sedan gäller den uppgiftsskyldiges åsidosättande av kontrollupp

giftsplikten kan förfarandet enligt gällande ordning bedömas enligt flera 

regler i skattebrottslagen eller enligt 120 s TL. I sistnämnda paragraf stad

gas böter för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att 

fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten enligt 37 § TL. Ansvar intrii.der oav

sett om något brottsresultat inträder i det enskilda fallet. Ringa fall medför 

inte ansvar. Ansvar inträder inte heller om gärningen är belagd med straff i 

skattebrottslagen. Åsidosättande av kontrolluppgiftsskyldigheten kan vi

dare enligt reglerna i skattebrottslagen bedömas som aktivt skattebedrä

geri, vårdslös skatteuppgift eller som oredlig resp. vårdslös uppbördsredo

visning. 

Med det högre krav på tillförlitliga kontrolluppgifter som måste gälla i ett 

system med förenklad deklaration anser jag att straffsanktionerna bör 

skärpas något för arbetsgivare, eller annan uppgiftsskyldig, som åsidosät

ter sin kontrolluppgiftsskyldighet. Kommitten har föreslagit att man ge

nomför den av brottsförebyggande rådet <BRÅ) i PM 1983: 6 föreslagna 

bestämmelsen i 8 § skattebrottslagen, att den som åsidosätter skyldighet 

att. avlämna riktig kontrolluppgift dömes till böter eller fängelse i högst sex 

månader. Jag är emellertid inte beredd att nu, innan BRÅ: s promemoria är 
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färdigberedd, införa en straffhesUimmelse i skattcbrott~lagen som direkt 

reglerar straffansvar för åsidosättande av uppgiftsplikten. I stiillet foresli"ir 

jag att den straffhest;-immelse hetrMfande kontrolluppgifts~kyldighet som 

redan finns i 120 9 taxeringslagen skärps så att straffskalan utvidgas till att 

omfatta böter och fängelse i högst sex månader i stället för endast böter. 

Genom straffskärpningen understryks vikten av att konekta kontrollupp

gifter lämnas. A ven om det i och för sig endast är kontrolluppgiftsskyldig

heten enligt 37 * TL som motiverar denna straffskärpning finner jag ingen 

anledning att undanta kontrolluppgiftsskyldighcten enligt 38 * TL, som 

ocksä regleras i straflbestämmelsen, från en utvidgning av straffskalan. 

Latituden anser jag vara tillräcklig för såväl uppsfitliga som grovt oakt

samma gärningar. Sätts gränsen vid fängelse sex månader vinns ocksii den 

processekonomiska fördelen att åklagaren har möjlighet att utfärda straf

föreläggande. Enligt min mening är det väsentligt att den uppgiftpliktige 

avhålls från att åsidosätta sin skyldighet och den föreslagna straffsanktio

neringen kan här väntas fylla en preventiv funktion. 

4.6 Administrativa sanktioner 

Mitt förslag: Skattetillägg skall inte utgå vid rättelse av oriktig uppgift i 

fråga om inkomst av tjänst eller kapital om rättelsen har gjorts eller 

hade kunnat göras med ledning av kontrolluppgift enligt 37 * taxerings

lagen som varit tillgänglig för taxeringsnämnden före taxeringsperio

dens utgång. 

Kommittens förslag: Skattetillägg skall inte utgå om rättelse sker av uppgift 

som omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 37 * TL. 

Rcmissinstanserna: Förslaget tillstyrks i allmänhet av remissinstanserna. 

Några rcmissinstanser anser dock att förslaget bör övervägas ytterligare. 

En remissinstans ifrågasätter om befrielsen från skattetillägg bör gälla i 

fråga om samtliga inkomstslag. Flera remissinstanser betonar vikten av att 

det snarast införs regler om avgiftssanktioner för försumliga arbetsgivare. 

Skälen för mitt förslag: Som villkor för att skattetillägg skall påföras gäller 

att den skattskyldige i ett skriftligt meddelande, avlämnat till ledning för 

sin taxering, har lämnat uppgift som hefinnes vara oriktig. Enligt nuvaran

de regler skall skattetilliigg beräknas efter 20 C:-;·, i stället för som i normal

fallet 40 %, dä den oriktiga uppgiften har rättats eller kunnat rättas med 

ledning av kontrollmaterial, som normalt är tillgängligt vid taxeringen. När 

det är fråga om hl. a. kontrolluppgifter enligt 37 * förutsätts dock att dessa 

varit tillgängliga för taxeringsnämnden före utgången av taxeringsperio

den. Skattetilläggsutredningen har i ett betänkande !SOU 1982: 54), som är 

under beredning i finansdepartementet, föreslagit att skattetillägget skall 
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vara 10 r;;. i de fall den skattskyldige har angett utbetalarens namn och den 

llriktiga uppgiften rättat!"> med ledning av ohligatorisk kontrolluppgift, 

Det finns som jag nyss päpekat vissa fclriskcr i det förenklade deklara

tionssystemcL En taxering kan bli felaktig utan att vare sig den skattskyl

dige eller den som lämnat kontrolluppgift försummat sig. I det nya syste

met kan den situationen uppkomma att den skattskyldige fatt en korrekt 

kontrolluppgift och intygat att den är rätt, men av någon anledning har 

uppgiften kommit på avvägar till eller hos skattemyndigheten, som alltså 

blivit utan kontrolluppgifL Taxeringen kommer då att bli för lttg. Detta 

kommer att framgå av taxeringsmeddelandet och skattsedeln. Om felet 

upptäcks beror på den skattskyldigcs noggrannhet när han granskar detta 

materiaL Den skattskyldige har i detta fall inte slarvat vid deklarationstill

fället utan hans underlåtenhet hänför sig till taxeringsmeddelandet, om han 

inte meddelar skattemyndigheten att han blivit för lågt taxerad. Enligt min 

mening bör sådana felaktigheter inte omfattas av en formell underrättelse

plikt för den skattskyldige. eftersom det medför komplikationer bl. a. i 

form av krav på delgivning. 

Detta innebär att man inte heller kan införa några bestämmelser om 

skattetillägg vid underlåtenhet från den skattskyldiges sida att i föreva

rande fall underrätta om felaktigheten. Eftersom den skattskyldige i dessa 

fall inte lämnat någon oriktig uppgift krävs vidare inte någon föreskrift om 

att skattetillägg inte utgår vid rättelse av uppgift som omfattas av uppgifts

skyldigheten enligt 37 * TL. En sådan föreskrift skulle f.ö. - om den inte 

försågs med undantag - få inte önskvärda konsekvenser. Jag tänker härvid 

särskilt på det fall i vilket det visar sig att den skattskyldige avlämnar en 

förenklad självdeklaration utan att lämna tilläggsuppgift för sådan inkomst 

om vilken han inte erhållit föreskrivet meddelande enligt 37 § 5 mom. TL 

och för vilken inte heller skattemyndigheten fått kontrolluppgift enligt 37 § 

TL. I ett sådant fall innebär den skattskyldiges oriktiga uppgift en sådan 

risk för undenaxering att skattetillägg bör utgå enligt nu gällande regler. 

Jag vill däremot föreslå en undantagsbestämmelse för de fall då en 

skattskyldig lämnat en oriktig uppgift i fräga om inkomst av tjänst eller 

kapital som rättats till eller hade kunnat rättas till med ledning av en 

kontrolluppgift enligt 37 § TL som varit tillgänglig för taxeringsnämnden 

före taxeringsperiodens utgång. F. n. gäller enligt 116 a * TL att skatte

tillägg i sådana fall utgår efter 20 %. Enligt mitt förslag skall i stället gälla 

att något skattetillägg inte alls utgår. Den av mig föreslagna bestämmelsen, 

som skall inbegripa alla deklaranter oavsett vilken typ av deklaration som 

används, har tagits in i l 16f§ TL. 

Ni1gon administrativ sanktionsregel gentemot arbetsgivare som inte full

gör sin kontrolluppgiftsskyldighct finns f. n. inte. Eftersom kontrollupp

giftslämnandet har en mycket stor betydelse i det förenklade systemet 

anser jag i likhet med flera remissinstanser att man bör överväga åtgärder 

som innebär att arbetsgivarens ansvar utvidgas och administrativa sank-
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tioner införs för försumliga arbetsgivare som ett komplement till straffan

svaret. Denna fråga får emellertid tas upp i ett senare sammanhang i 

samband med ställningstaganden till BRÅ: s nyss nämnda PM och skatte

tilläggsutredningcns förslag. Jag är således inte beredd att nu föreslå av

giftssanktioner för försumliga arbetsgivare. 

4. 7 Deklarationsanstånd m. m. 

l\Utt förslag: Möjligheten att efter ansökan bevilja anstånd med att 

lämna deklaration skall finnas också i systemet med förenklad självdek

laration. En anmaning att lämna självdeklaration skall kunna efterkom

mas genom en fön:nklad deklaration. En skattskyldig som i rätt tid 

lämnar en förenklad självdeklaration skall inte påföras förseningsavgift 

även om han inte uppfyller förutsättningarna för en sådan deklaration. 

Förseningsavgift skall däremot påföras om han inte följer en anmaning 

att avge allmän självdeklaration. I sådant fall skall avgiften bestämmas 

till dubbelt belopp. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt vad gäller anstånd. En 

självdeklaration som lämnas efter anmaning får inte vara en förenklad 

deklaration. Frågan om förseningsavgift tas inte upp. 

Remissinstanserna: Förslaget lämnas utan erinran. 

Skälen för mitt förslag: Även en skattskyldig som uppfyller villkoren för 

att lämna en förenklad självdeklaration kan på grund av särskilda omstän

digheter vara hindrad att lämna deklaration senast den 15 februa1i under 

taxeringsåret. Möjligheten att efter ansökan bevilja anstånd med att lämna 

självdeklaration bör därför vara öppen också i det förenklade systemet. 

Detta innebär att en del förenklade självdeklarationer kan komma att 

lämnas efter det att hanteringen av de deklarationer som lämnats inom 

ordinarie tid i huvudsak är klar. Frågan är då hur sent under taxerings

perioden man kan hantera en förenklad självdeklaration utan alltför stora 

praktiska olägenheter. På den frågan har jag av RSY fått beskedet att sent 

inkomna deklarationer kan komma att förorsaka visst merarbete. dock inte 

i den utsträckningen att det behövs en regel om senaste tidpunkt då en 

förenklad deklaration måste ha lämnats. 

Vad jag här sagt om deklarationsanstånd bör ligga till grund också för 

bedömningen av vilka regler som i fråga om den förenklade självdeklara

tionen bör gälla heträffande skattemyndigheternas möjlighet att anmana en 

skattskyldig att lämna självdeklaration. Enligt 36 §första stycket TL får en 

deklarationsskyldig, från vilken självdeklaration inte har kommit in inom 

föreskriven tid. anmanas att avge självdeklaration. I motsats till kommit-
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ten anser jag sålunda att en sådan anmaning i och för sig bör få fullgöras 

genom en förenklad deklaration. Om vidare en deklarationsskyldig har 

lämnat en förenklad deklaration utan att uppfylla förutsättningarna för en 

sådan. måste han få anmanas att komma in med en allmän självdeklara

tion. Jag föreslår att 36 ~ TL justeras i enlighet med detta. 

Mitt förslag får också följdverkningar i fråga om bestämmelserna om 

förseningsavgift i l 16 g ~ TL. Enligt dessa skall den skattskyldige påföras 

förseningsavgift bl. a. om han inte i rätt tid har avlämnat självdeklaration 

som skall avges utan anmaning. Denna regel bör gälla endast om den 

skattskyldige inte alls har kommit in med någon självdeklaration vid den 

tidpunkt då deklaration senast skulle ha lämnats. Avgift bör alltså inte 

påföras om den skattskyldige har lämnat en förenklad självdeklaration men 

deklarationsskyldigheten bara får fullgöras genom en allmän sådan. Om 

han i ett sådant fall anmanas att avge allmän självdeklaration men inte 

efterkommer anmaningen, bör däremot förseningsavgift påföras. Avgiften 

bör då - i likhet med vad som f. n. gäller i andra fall där en anmaning att 
avge deklaration inte följs - bestämmas till dubbelt belopp. s. k. dubbel 

förseningsavgift. Vad jag här sagt bör komma till uttryck i nämnda para
graf. 

När det gäller anmaningar att avge självdeklaration uttalar kommitten 

att det inte torde vara nödvändigt att en anmaning undertecknas av en 

tjänsteman. Jag är för egen del av motsatt uppfattning. För att en anmaning 

skall få avsedd rättsverkan torde det nämligen krävas att anmaningen 

förses med underskrift som visar att anmaningen utfärdats av behörig 

tjänsteman. 

4.8 Sambandet med uttaget av preliminär skatt 

Mitt förslag: Skattetabellerna för preliminär A-skatt skall grundas på 

förutsättningen att den skattskyldige erhåller avdrag i inkomstslaget 

tjänst med I 500 kr, dock högst 5 % av intäkten. J fråga om inkomst som 

inte ger rätt till schablonavdrag skall skatteavdraget bestämmas med 

hänsyn till detta. 

Kommittens förslag: Kommitten tar inte upp denna fråga. 

Remissinstanserna: RSV anser att skattetabellerna skall bestämmas med 

hänsyn till schablonavdraget. 

Skälen för mitt förslag: Skattetabellerna för preliminär A-skatt fastställs 

f. n. med hänsyn bara till ett enda avdrag vid taxeringen. nämligen grund

avdrag. Det nuvarande schablonavdraget på I 000 kr. beaktas således inte. 

Genom höjningen av schablonavdraget kommer flertalet skattskyldiga med 
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inkomst av tjänst att medges avdrag vid taxeringen med liigst 3 000 kr. 

Avdraget är så pass stort att det enligt min mening åtminstone delvis bör 

beaktas redan vid uttaget av preliminär skatt. På grund bl. a. av alt skatte

tabellerna inte beaktar de övriga inkomster. t. ex. räntor eller utdelningar 

eller sidoinkomster av annat slag, som den skattskyldige kan ha, bör 

schablonavdraget enligt min mening inte [itervcrka fullt ut. Skattetabel

lerna bör därför grundas också på ett omkostnadsavdrag om l 500 kr .. 

dock högst 5 % av intäkten. Detta föranleder ändring i 4 * I mom. LJ BL. 

Eftersom folkpension eller annan inkomst som inte anses som anställ

ningsinkomst inte ger rätt till schablonavdrag, skulle en ordning där den 

preliminära skatten för inkomsten utgick strikt efter de ändrade skatteta

bellerna i regel medföra ett undcruttag av prelimin;ir skatt med följd att 

kvarstående skatt skulle uppkomma. Detta skulle inträffa för bl. a. många 

folkpensionärer. För att undvika sådana underuttag bör den preliminära 

skatten i dessa fall bestämmas utan hänsyn till schablonavdraget. Jag 

föreslår att detta kommer till uttryck i en ny 12 §.vilket även föranleder en 

j[imkning i:- s 2 mom. l UBL. 

4. 9 Övriga frågor 

4.9.J l11/ed11i11g 

Jag skall avslutningsvis redovisa mina synpunkter i en del frågor som har 

betydelse i sammanhanget. men där jag f. n. inte är beredd att lägga fram 

något förslag eller där riksdagens ställningstagande av andra skäl inte är 

påkallat. Det gäller bl. a. frågan om reglerna om antecknings- och upplys

ningsskyldighet bör ändras med anledning av den förenklade självdeklara

tionen. Vidare gäller det granskningsrutinerna. 

4.9.2 A11tecknings- och upplysningsskyldighet 

Införandet av den förenklade självdeklarationen bör som kommitten har 

föreslagit inte föranleda någon ändring av de nuvarande skyldigheterna att 

föra anteckningar m. m .. att avlämna självdeklaration eller att lämna upp

lysningar till ledning för egen taxering. 

Den som på föreskrivet sätt fullgör sin deklarationsskyldighd genom att 

lämna en förenklad självdeklaration skall sålunda liksom annars vara skyl

dig att pt1 sätt som anges i 20 ~ TL genom anteckningar sörja for att 

underlag finns för deklarationsskyldighetens fullgörande och för kontroll 

därav. 

I 31 ~ I mom. TL erinras om att den deklarationsskyldige bör. utöver vad 

deklarationsformuläret föranleder, lämna alla de upplysningar som kan 

vara av betydelse för att åsätta en riktig taxering. Bestämmelsen har 

tillkommit i såväl de skattskyldigas som skattemyndigheternas intres~e. 

Skattskyldiga som med beaktande av bestämmelsen Himnar komplettcran-
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de upplysningar kan därigenom t. ex. förebygga att ett yrkat avdrag vägras 

på grund av att omständigheterna kring yrkandet inte är klarlagda. Bestäm

melsen bör gälla också den krets som får lämna en förenklad självdeklara

tion utan att däiför beta dem möjligheten att lämna upplysningarna i den 

förenklade dekiarationen. Som jag tidigare sagt kan det dock vara liimpligt 

att i sådana fall använda den allmänna självdeklarationen. 

Reformen bör inte heller leda till någon inskränkning av den i 31 * 2 

mom. TL införda skyldigheten att efter anmaning bl. a. lämna begärda 

upplysningar rörande den egna taxeringen. 

4. 9 .3 Granskningsrutiner 

Den förenklade självdeklarationen synes öppna möjligheter till en helt 

ny ordning på förfarandeområdet. Detta gäller i fråga om säväl formerna 
for deklarationsgranskning och taxeringsbeslut som beskattningsförfaran

det i övrigt. Det finns emellertid inte anledning att i det här sammanhanget 

överväga den grundläggande regleringen i dessa frågor, eftersom kommit

ten torde komma att föreslå genomgripande förändringar i taxeringsför

farandet i ett kommande betänkande. Det nya deklarationssystemet förut

sätter dock vissa avsteg från de nuvarande reglerna. 
I det nya systemet kan deklarationskontrollen i stor utsträckning utföras 

med hjälp av ADB. Kommitten har i sitt betänkande skisserat hur ADB

stödet bör utnyttjas och hur den manuella granskningen bör gå till. Kon

trollen bör enligt kommitten i stort ansluta till de rutiner som f. n. finns i 

fråga om s. k. E-dcklarationer, dvs. deklarationer av enklare slag som blir 

föremål för en manuell genomgång innan de registreras i skatteregistret. 

Den manuella genomgången av en sådan deklaration avser i första hand att 

se till att deklarationen är undertecknad och att säkerställa att de lämnade 

uppgifterna kan registreras. 

De granskningsrutiner som kommitten har förordat bör i huvudsak kun

na godtas. Systemet är uppbyggt så att det inte finns behov av mer än en 

översiktlig manuell genomgång. Den huvudsakliga kontrollen bör alltså 

kunna utföras genom maskinella bearbetningar. Jag vill emellertid inte 

uttala mig närmare om hur granskningsrutinerna bör vara utformade. En

ligt min mening bör det ankomma på RSY att utarbeta lämpliga rutiner för 

de förenklade självdeklarationerna och då dessutom ta ställning till om och 

i vilken mån rutinerna för de fullständiga deklarationerna behöver ses 

över. Valet av rutiner påverkas f.ö. av att jag på vissa punkter lämnat 

förslag som avviker från kommittens. 



Prop. 1984/85: 180 121 

5 Genomförande och effekter 

5.1 Ikraftträdande 

Som framgiltt av vad jag tidigare anfört anser jag det angeläget att det 

förenklade deklarationsförfarandet tilliimpas så snart det är praktiskt möj

ligt. Förslagen som gäller den förenklade deklarationen innehåller ett stort 

antal delförslag i fråga om s~1väl de materiella bcskattningsreglerna som de 

bestiimmelser som styr förfarandet. Ett genomförande tidigare än fr. o. m. 

1986 års inkomster och diirmed 1987 års taxering är därför inte möjligt. 

I full utstriickning kan dock inte förslagen genomföras ens till 1987 års 

taxering. Uppgiftsskyldigheten savitt gäller ränteinkomster kan som tidi

gare nämnts inte få en tillfredsställande täckning förrän till 1989 i'1rs taxe

ring. Banker och andra kreditinstitut torde nämligen inte kunna lämna 

uppgifter av sfalan kvalitet och omfattning att de omedelbart kan liiggas till 

grund för beskattning. Det behövs viss tid for kreditinstituten och skatte

myndigheterna att utforma rutiner o.:h vinna erfarenheter av hanteringen 

av den stora mängden kontrolluppgifter. 

Den föreslagna bestämmelsen om att skattetillägg i regel inte skall på

föras om rättelsen av deklarationen avser uppgift beträffande inkomst av 

tjänst eller kapital som omfattas av den obligatoriska kontrolluppgiftsskyl

digheten bör av principiella skiil triida i kraft omedelbart såvitt gäller 

uppgift om inkomst av tjänst. Bestämmelsen bör alltså tillämpas redan vid 

1985 års taxering. Den nya regeln bör dock inte tillämpas i fråga om 

tidigare års taxeringar och alltså inte verka retroaktivt på s{1dana fall som 

inte slutligt har prövats vid ikraftträdandet. Denna ståndpunkt som främst 

grundas på rättvisehiinsyn stämmer överens med den som intogs både 1977 

och 1978 vid de lindringar i fråga om skattetilläggen som då infördes. Niir 

det gäller rättelser som avser inkomst av kapital föreligger enligt min 

mening däremot inte skäl för befrielse från skattetillägg redan nu. eftersom 

kontrolluppgifterna i dessa fall inte läggs direkt till grund för taxeringen. Så 

kommer enligt mitt förslag att ske först fr. o. m. 1989 års taxering, varför 

jag föreslår att den nya bestämmelsen i 116 f § TL om befrielse från 

skattetillägg tillämpas i fråga om oriktiga uppgifter avseende inkomst av 

kapital första gången vid 1989 års taxering. 

5.2 Administrativa konsekvenser 

De föreslagna fört:nklingarna av de materiella reglerna. av deklarations

redovisningen och av förfarandet i övrigt undanröjer ett mycket stort antal 

av de vanligaste anledningarna till att fel görs i självdeklarationerna. Bl. a. 

kommer merparten av de nuvarande felen i fråga om överföringar, sum

meringar och sammanställningar att försvinna. Bara sådana fel föranledde 

vid 1981 års taxering ca 750000 åtgärder av skattemyndigheterna betriit~ 
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fande fysiska personer. Även det mera rutinbetonade hanteringsarbetet 

kommer att underlättas. Den manuella granskningen behöver normalt inte 

striicka sig liingre än att se till att blanketten iir ifylld med registreringsbara 

uppgifter och underskriven. Des~utom är antalet uppgifter som m~l.ste 

registreras betydligt mindre än i den allmänna självdeklarationen. Till detta 

kommer att det sällan torde finnas anledning att i samband med gransk

ningen företa en särskild kontroll med utgångspunkt i de uppgifter som 

lämnats i den förenklade självdeklarationen. 

Förslagen är p[1 det hela taget ägnade att leda till betydande rationalise

ringseffekter. Resursbesparingarna bör enligt min mening i första hand 

utnyttjas för att förverkliga riksdagens beslut i samband med den s. k. 

RS-refurmen att avveckla fritidsgranskningen av självdeklarationer. Kost

naderna för denna, som vid 1983 års taxering uppgick till ca J:'i milj. kr.. 
bör kunna minskas redan vid 1987 års taxering. Det är dock för tidigt att 
med bestämdhet säga när fritidsgranskningen kan vara hdt avvecklad. 

Jag anser att RSV bör få i uppdrag att närmare utreda de administrativa 

effekterna för skatteförvaltningen till följd av de föreslagna förändringar

na. I uppdraget bör ingå att lämna förslag till i vilken takt fritidsgranskning

en av självdeklarationer skall avvecklas. Vidare bör RSV belysa hur ratio
naliserings vinsterna skulle kunna användas. Reformen bör nämligen också 

kunna resultera i en styrning av resurserna mot de svårkontrollerade 

deklarationerna och en fördjupad granskning av dessa. Det bör vara möj

ligt att lägga större tyngd på dessa deklarationer redan innan fritidsgransk

ningen är helt avvecklad. Jag vill dock framhålla att det i vart fall på kort 

sikt av praktiska skäl kan vara svårt att föra över resurser från ett område 

till ett annat där det föreligger krav på utbildning och erfarenhet. Jag avser 

att under våren återkomma till regeringen med förslag till utformningen av 

uppdraget till RSV. 
Vad jag här sagt om kontrollen innebär inte att de förenklade självdek

larationerna uteslutande bör kontrolleras inom ramen för de maskinella 

avstämningar som systemet är byggt kring. ADB-stödet bör användas 

också för att göra rimlighetskontroller. t. ex. i fråga om skuldräntor i 

förhållande till skuldernas storlek. Därutöver kan det finnas behov av att 

stickprovsvis granska de olika slagen av avdragsyrkanden. t. ex. yrkanden 

i fråga om pensionsförsäkringspremier och underhållsbidrag till icke hem

mavarande barn. Kontrollen bör emellertid i första hand riktas mot arbets

givare m. fl. som lämnar kontrolluppgifter. I det nya systemet skall ju 

taxeringen till stor del ske med ledning av kontrolluppgifter vilket ställer 

höga krav på att uppgiftslämnarna i alla delar fullgör sina skyldigheter. 

Frågan om efter vilka linjer kontrollarbetet skall organiseras övervägs 

f. n. på olika håll. Inom finansdepartementet bereds ett betänkande från 

kommissionen mot ekonomisk brottslighet, !SOU 1983:75-76) Företagens 

uppgiftslämnande för beskattningsändamål. Detta innehåller bl. a. förslag 

om att kontrollen skall baseras på standardiserade räkenskapsutdrag. Vi-
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dan: behandlar en s~irskild utredare ( B 1982: 06 l - i samarbete med skatte

förenklingskommitten - frågan om vilka principer som bör gälla för fördel

ningen av deklarationsmaterialet och kontrollresurserna mellan regional 

och lokal nivå. En annan särskild utredare ( Fi 1984: 03) har fött i uppdrag 

att göra en översyn av skatteförvaltningens organisation och styrfunk

tioncr. I detta uppdrag ingi.\r att bedöma skatteförvaltningen frfrn organisa

toriska utgångspunkter i syfte att rn till ständ effektivare former för styr

ning och samordning av verksamheten på hela skatteområdet. Utrednings

uppdraget skall vara avslutat senast den I juli 1985. Med hänsyn till det 

arbde som sålunda pågår finns det inte skäl att nu lägga fram något förslag 

om den n~irmare utformningen av kontrollen. 

5.3 Kostnadseffekter 

Marcriclla bcskarrningsregler 

Mina förslag till ändringar av de materiella beskattningsreglerna påver
kar det allmännas skatteintäkter i badc höjande och sänkande riktning. Det 

rör sig dock med ett par undantag om ganska små förändringar. Det ena 

undantaget gäller avdragen under inkomst av tjänst. Det föreslagna schab

lonavdraget om 3 000 kr. i förening med borttagandet av avdragsbegräns

ningen för arbetsreseavdraget medför ett skattebortfall i storleksordningen 

3200 milj. kr. räknat på förhållandena vid 1985 <irs taxering. Förslagen 

skall emellertid träda i kraft först två år senare och då torde skattebortfallct 

bli något mindre beroende främst på att kostnaderna för användandet av 

allmänna kommunikationsmedel kan väntas öka och därigenom reducera 

värdet av schablonavdraget. Det andra undantaget gäller sparavdraget som 

medför ett skattcbortfall på ca 750 milj. kr. 

En summering av de övriga ändringsförslagen på den materiella sidan 

pekar mot ett tillskott på ca 150 milj. kr. Det slopade 100-kronorsavdraget 

inom inkomstslaget tjänst beräknas ge det allmänna en inkomstförstärk

ning om ca 30 milj. kr. Ändringen rörande avdraget för förvaltningskost

nadcr ger ett tillskott på ca 125 milj. kr. I fråga om inkomst av tillfällig 

förvärvsverksamhet uppskattas skattebortfallet på grund av införandet av 

ett avdrag för korttidsaktier om 1 000 kr. till ungefär 25 milj. kr. Den andra 

ändringen inom inkomstslaget som innebär att det hittillsvarande avdraget 

för äldre aktier sätts till 2 000 kr. för varje skattskyldig heräknas däremot 

ge ett skattetillskott orn 15-25 milj. kr. 

F1:irfarandercglcr 

Ett av de viktigaste ändringsförslagen beträffande förfarandereglerna är 

den ut vidgade uppgiftsskyldigheten för kreditinstituten vad gäller inlå

ningsräntor. Effekterna på skatteintäkterna av detta förslag kan inte med 

säkerhet fastställas. I RSV: s betänkande från november 1980 Kontroll av 

räntor uppskattades inkomstökningen till 400 milj. kr. årligen i 1980 års 
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kostnads- och riintcläge. Di.irefter genomförda kontrollaktioner pekar mot 

att inkumstförstärkningen kommer att bli större. Det samlade resultatet 

p[iverkas ytterligare om de indirekta effekterna på avdrag för nedsatt 

skatteförmåga och hostadsstöd medräknas. 

Den ökade uppgiftsskyldigheten medför emellertid kostnader för upp

giftslämnarna och skattemyndigheterna. 

För skattemyndigheternas del beräknades kostnaderna 1980 till ca 11 

milj. kr i engångskostnader och ca 7 milj. kr. i årliga driftkostnader. Mitt 

förslag om uppgiftsskyldighet är delvis annorlunda utformat. Bl. a skall 

uppgifter lämnas i fråga om alla personnummersatla konton fr. o. m. 1989 

års taxering. Den totala volymen av uppgifter som skattemyndigheterna 

skall hantera blir därför högre. Det tidigare nämnda uppdraget till RSV bör 

även omfatta en studie av forslagets effekter i detta avseende. 

Uppgiflslämnarnas kostnader är svårare att uppskatta. eftersom bl. a. 

förutsättningarna för uppgiftsliimnandet varierar kraftigt mellan olika kre

ditinstitut. 

I betänkandet Kontroll av räntor beräknades hankernas engångskost

nader bli betydligt högre än skattemyndigheternas. nämligen 139 milj. kr. 

Stora kostnader skulle falla på arbetet att komplettera konton som saknade 

personnummer med sådana nummer. Det är då att märka att en stor del av 

dessa konton numera har försetts med personnummer. Enligt redovisning

en i betänkandet uppskattades även driftkostnaderna till högre belopp för 

kreditinstituten. nämligen till 33 milj. kr. 

För skatteförvaltningen torde de övriga förslagen på förfarandesidan i 

stort vara kostnadsneutrala. 

Till sist vill jag nämna att genomförandet av etl förenklat deklarations

system kräver omfattande insatser inom RSV för detaljutredning. syste

marbete för ADB. utbildning och information. Jag vill särskilt betona att 

stor vikt bör läggas vid informationen till allmänheten om den förenklade 

deklarationen. 

6 Indexregleringen 

Genom lagstiftning hösten 1977 lprop. 1977/78:49. SkU 14. rskr48. SFS 

1977: 1070 och 1071 l infördes en automatisk indexuppräkning av skiktgrän

serna i statsskatteskalan med verkan fr. o. m. 1979 års inkomster ( 1980 års 

taxering). Reglerna innebär att skiktgränserna i skatteskalan räknas upp 

med hänsyn till inflationstakten mellan augusti månad andra året före 

inkomståret och augusti månad året närmast före inkomståret. Automatisk 

uppräkning har tillämpats endast i fråga om 1979, 1980 och 1982 års 

inkomster, medan uppräkningen för övriga år fastställts genom särskilda 

beslut av riksdagen. Tekniskt sett är indexregleringen utformad så att 

skiktgränserna i skatteskalan uttrycks som ett visst antal basenheter. Bas-
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enheten, som ursprungligen var 5 000 kr., är för 1985 års inkomster 7 800 

kr. 

En automatisk indexreglering måste med nödvändighet grundas p<1 pris

stegringar under en tidsperiod som ligger inte obetydligt före det aktuella 

inkomståret. Därigenom försvåras möjligheterna att bedriva en effektiv 

stabiliseringspolitik. eftersom historiska prisstegringar byggs in i skatte

skalan. Från fördelningspolitiska utgångspunkter har ett automatiskt ver

kande system också stora brister. Sålunda har det under åren med stigande 

priser och sjunkande reallöner förstärkt inkomstskillnaderna. Jag föreslår 

därför att den automatiska indexregleringen avskaffas. Detta hindrar inte 

att - som jag tidigare sagt - skatteskalan för åren efter 1986 anpassas till 

föriindringar i löner och priser. För detta ändamål bör skatteskalan alltjämt 

vara uppbyggd på basenheten, eftersom denna utgör ett smidigt instrument 

for en sildan anpassning. 

Mitt förslag innebär att lagen ( 1977: I 071) om basenhet upphiivs. Basen

hetens belopp förs in i ett nytt 10 * 2 mom. i lagen ( 1947: 576) om statlig 

inkomstskatt. Vidare krävs följdändringar i JO* I mom. sistnämnda lag 

och 3 § lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall avseende 

hänvisningar till lagen om basenhet. 

7 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet 

upprättats förslag till 

1. lag om ändring i kommunalskattelagcn ( 1928: 370), 

2. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623), 

3. lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272). 

4. lag om ändring i lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, 

5. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69), 

6. lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet 

beträffande vissa uppdragsersättningar, 

7. lag om upphävande av lagen (1977: 1071) om basenhet, 

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

9. lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall. 

Det vid 4 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

socialdepartementet. 

Lagrådets yttrande har inte inhiimtats beträffande dels 37 ~ I mom. I g i 

förslaget till lag om iindring i taxeringslagen, dels 3 ~ 2 mom., 4 ~ I mom. 

och 12* i förslaget till lag om ändring i uppbördslagen och dels de vid 7-9 

angivna lagförslagen. På grund av dessa förslags enkla beskaffenhet anser 

jag att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 
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8 Förfatlningskommcntarer 

Allmänt 

Införandet av bestämmelser som medger att skattskyldiga får fullgöra 

sin deklarationsskyldighet genom att lämna en förenklad självdeklaration 

och som föreskriver att taxeringen med ledning av en sådan deklaration 

skall verkställas enligt en ny ordning rör grunderna för taxeringsförfaran

det i sådan mån att åtminstone de centrala bestämmelserna mt1ste ges 

lagform. 

Den naturliga placeringen av de nya bestämmelserna är i TL vilket 

innebär att reglerna om deklarationsskyldighet, uppgiftsplikt och taxe

ringsfö1farande hålls samman. Kommitten har emellenid ansett att en 
reglering i en särskild lag är att föredra. eftersom ett inarbctande i TL 
skulle medföra bl. a. att de nuvarande reglerna skulle bli mer svårövers

kådliga och att bestämmelserna i TL skulle behöva ändras ett flertal gånger 

i takt med att det förenklade systemet byggs ut till att omfatta fler företeel
ser och fler skattskyldiga. 

Kommitten har fog för sin ståndpunkt så till vida att alla ändringar som 
medför att bestämmelserna i en lag byggs ut gör regelverket svårare att 

överblicka. Så omfattande kompletteringar av TL kommer mina förslag 

dock inte att innebära att tillgängligheten av de nuvarande bestämmelserna 

nämn vän kommer att försvåras. Vidare ligger det en avgörande fördel i en 

samlad reglering i TL, där man ändå måste söka svaret på vissa frågor som 

har samband med den förenklade självdeklarationen. Hit hört. ex. frågan 

huruvida deklarationsskyldighct föreligger, ertersom en särskild lag om det 

förenklade deklarationsförfarandet inte gärna kan innehålla en uttöm

mande reglering. 

I TL bör man sålunda som också tidigare framgått ta in de bestämmelser 

som skall reglera grunderna i det nya förfarandet. 

Det nya. enklare sättet att fullgöra deklarationsskyldigheten bör lagtek

niskt uttryckas så att fysiska personer under vissa angivna förutsättningar 

får avge en förenklad självdeklaration. Denna bör alltså jämställas med den 

nuvarande fullständiga deklarationen som hittills haft benämningen allmän 

självdeklaration. Den termen har emellertid utmönstrats i samband med 

den nyligen beslutade lagstiftningen om slopad kommunal beskattning av 

juridiska personer (prop. 1984/85: 70. SkU 23, rskr 110, SFS 

1984: 1060-1089). Detta hänger samman med att den hittillsvarande andra 

formen av självdeklaration. den särskilda självdeklarationen, helt har spe

lat ut sin roll genom den nämnda lagstiftningen och den likaledes nyligen 

beslutade reformen om slopande av särskild självdeklaration för fysiska 

personer. m. m. (prop. 1983/84: 193, SkU 48, rskr 361, SFS 1984: 360-363). 

Mitt förslag i det här ärendet föranleder att begreppet allmän sj;ilvdc:klara

tion bör återinföras. 
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l förhållande till de av lagrådet granskade lagförslagen har justeringar av 

främst redaktionell art gjorts i vissa av förslagen. 

forslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen 0928:370) 

I första stycket anges att ränta enligt 69 § I mom. UBL (ö-skatteränta) 

inte skall räknas som skattepliktig intäkt. Nya bestämmelser om beräkning 

av sådan ränta finns i 69 ~ I mom. UBL. 

I paragrafen har ocksil gjorts två redaktionella ändringar. Förordningen 

( 1977: 392J om statskommunala bostadsbidrag till vissa folkpensionärer 

upphävdes år 1981. Reglerna om kompensation av staten för bensinskatt 
på bensin som förbrukats vid yrkesmässig användning av motorsåg avskaf

fades år 1982. I enlight:t härmed har dessa bestämmelser utmönstrats ur 

paragrafen. 

33 ~I mom. 
I momentets nuvarande lydelse anges att skattskyldig som för sin utbild

ning eller eljest i och för tjänsten skuldsatt sig får dra av ränta på skulden i 

inkomstslaget tjänst. Denna bestämmelse upphävs och i stället föreskrivs i 

lagrummet att ränta på sådan skuld får dras av enligt bestämmelserna i 39 § 

1 mom .. dvs. i inkomstslaget kapital. 

3H 2 mom. 

I momentets första stycke föreskrivs att ett schablonavdrag om 3 000 kr. 

skall avräknas från anställningsinkomster. Avdraget får dock inte över

stiga 10% av intäkterna. Den nuvarande hänvisningen till punkt 4 av 

anvisningarna - vilken innebär att kostnader för resor till och från arbetet 

faller utanför schablonavdraget - slopas eftersom schablonavdraget i fort

sättningen omfattar kostnader för arbetsresor. Kostnader för resor till och 

frfrn arbetsplatsen kan medges enligt två alternativ. Det ena innebär att 

kostnaderna tillsammans med andra kostnader i tjänsten inryms i scha

blonavdraget. Det andra alternativet innebiir att den skattskyldige medges 

avdrag för de verkliga kostnaderna om dessa överstiger 3 000 kr. I scha

blonavdr::iget ingär inte avdrag för ökade levnadskostnader och kostnader i 

samband med tjänsteresa. Avdraget om 100 kr. för skattskyldiga som haft 

annan intäkt av tjänst än anstiillningsinkomst slopas. 

Scablonavdraget ensamt eller tillsammans med avdrag för faktiska kost

nader får inte medföra underskott i förvärvskiillan tjiinst. På förslag av 

lagrådet har denna begriinsning av rätten till schablonavdrag skett genom 

ett tillägg till det nuvarande första stycket. Det nuvarande tredje stycket 

bör då utgä. 
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35 * 3 mom. 

Den föreslagna ändringen i första slycket innebär att ett avdrag om 1 000 

kr. införs vid försiiljning av aktier m. m. som innehafts av den skattskyldi

ge mindre än tvii år. Avdraget medges individuellt. dvs. det far inte delas 

upp mellan makar. Andringen i andra stycket innebär att även avdraget för 

tv{iårsaktier individualiseras och att det bestäms till 2 000 kr. Belopps

gränser för skyldigheten alt redovisa aktieförsäljningar anges i en ny 2.'.'i d * 
i TL. 

39~ 1 mom. 

Ändringen i för'>ta stycket föranleds av ändringen i 33 * I mom. andra 

stycket varigenom avdrag för räntor i inkomstslaget tjänst nyttas till in

komstslaget kapital. 

I momt:ntet införs ett nytt andra stycke som innebär att fysisk person 

medges avdrag för förvaltningskostnadt:r endast för den del som översliger 

I 000 kr. under beskattningsåret. 

39* 3 mom. 

Det extra avdraget höjs från 800 kr. till I 600 kr. samtidigt som det 

individualiseras. Möjligheten för makar att gemensamt få extra avdrag 

genom att ena maken kan utnyttja dt:n andre makens outnyttjade avdrag 

slopas. Med anledning av bestämmelsen om begränsad avdragsrtitt för 

förvaltningskostn<tder ändras uttrycket "avsedd" till "avdragsgill". 

46S 2 mom. 

Ändringen innebär att avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn 

får medges utan att den skattskyldige bifogar intyg e. d. om bidraget. 

Anvisningarna 

till 33 * punkt 4 

Det nuvarande fjärde stycket som innehåller regler som begränsar riitten 

till avdrag för kostnader för arbetsresor upphävs. Det innebär att avdrag 

för resekostnader till och från arbetet i fortsättningen kan göras även för de 

första 1 000 kronorna. 

till .'.'iO * punkt 2 

Ändringen i första stycket innebär att bedömningen huruvida den skatt

skyldigcs inkomst till icke obetydlig del utgjClrts av folkpension skall göras 

med hänsyn till faktiskt utbetalt belopp. Vid bedömningen skall man sålun

da inte liingre särskilt beakta det fallet att pension har utgtilt under bara en 

del av iiret. I bestämmelserna klargörs nu också vad som skall menas med 

att inkomsten till icke obetydlig del utgjorts av folkpension. 
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Andringen i tredje stycket föranleds av att schablonavdraget om 100 kr. 

enligt 3~ ~ 2 mom. andra stycket KL avskaffas. 

Förslaget till lag om ändring i taxcringslagcn ( 1956:623) 

2~ 2 mom. 

I det nya sjiitte stycket momentet ges en definition av bcgrcrpet 

sam taxering som anviinds i de nya 24 och 28 **. 
24 ~I mom. 

Bcstiimmelscn anger att det finns tv[1 ~lag av ~jälvdcklaration. Beteck

ningen allm~in självdeklaration. som avskaffades i samband med den nyli

gen genomförda reformen om slopande av den kommunala beskattningen 

av juridiska personer. ftterinförs för elen sjiilvdcklaration som f. n. :ir en

samt fiirekl)mmande. 

2 mom. 

I momentet anges vissa av förutsiittningarna för att deklarationsskyl

digheten skall ff1 fullgöras genom en förenklad självdeklaration. Ytterligare 

förutsättningar finns i paragrafens tredje moment. Bestämmelserna har 

utformats s~1 att den skattskyldige får använda en allmiin självdeklaration 

iivcn niir han uppfyller förutsättningarna beträffande en förenklad deklara

tion. De i förevarande moment angivna villkoren tar sikte på vilka intäkter 

och kostnader som den skattskyldige har att redovisa. Bestämmelserna 

knyter därmed an till 25 ~ som anger vad en deklarationsskyldig normalt 

skall ta upp i sin självdeklaration. Föreskrifterna innebär att en nödvändig 

förutsättning för att en person skall få lämna en förenklad självdeklaration 

är att han endast haft sf1dana dcklarationspliktiga intäkter eller yrkar 

sildana avdrag som nämns i de olika punkterna i momentet. Förutsättning

arna rör bara inkomsttaxeringen. 

Av punkt I framgår att annan fastighet får redovisas endast df1 fråga är 

om fastighet som skall beskattas enligt den s. k. schablonmetoden enligt 

2H 2 mom. KL. Den skattskyldige far ha haft högst två s;~dana fastigheter 

och innehavet måste avse hela beskattningsåret. Vidare mäste taxerings

viirde ha ~!.satts för beskattningsåret. 

Enligt punkt 2 finns bara den begriinsningen i fr<1ga om intäkt som iir att 

hiinföra till inkomstslaget tjänst att den ~kall ha utgått i pengar. I makten far 

alltså inte avse exempelvis förman av helt eller delvis fri bil eller ntigon 

annan icke kontant förmtm. I övrigt far alla intiikter att hänföra till tjänst 

redovisas. Däremot för den skattskyldige inte yrka avdrag med belopp som 

överstiger det föreslagna schablonavdraget enligt 33 ~ 2 mom. första 

stycket KL om 3 000 kr. Schablonavdraget kommer att medges utan att 

den skattskyldige behöver framstiilla något yrkande. 

Av punkt 3 framgär att intäkter som skall hänföras till förvärvsbllan 

9 Rik.l'dagen l'Ni4i85. I .l'aml. Nr /RO 
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inkomst av kapital !T1r bi::stå av dels vissa slag av s~tdana riinte- och 

utdelningsintäkter som avses i 38 ~ I mom. första stycke\ KL, dels slidan 

förmån av bostad eller annat som tillkommit medlem av bostadsförening 

eller ddiigan: i bostadsaktiebolag som anges i punkt 2 andra stycket i 

anvisning~1rna till 38 s KL. Förmånen av bostad eller annat får redovisas i 

en förenklad deklaration ~iven om den har förvärvats under beskattnings

tiret. Däremot far den inte ha avyttrats. Det fär inte heller vara fråga om 

uppbtelse som avses i punkt 2 tredje stycket i anvisningarna till 38 s KL. 

Kostnadsavdrag får bara göras för skuldriinta. 

I punkt 4 behandlas de allmänna avdrag som får tas upp. Avdrag får 

yrkas enda~t för underhåll av icke hemmavarande barn (46 ~ 2 mom. första 

stycket 4 KL) och för avgift för pensionsförsäkring som ägs av den skatt

skyldige själv och som inte är en tjänstepensionsförsäkring !46 * 2 mom. 

för'>la stycket 6 KU. 
Enligt punkt 5 far avdrag även yrkas for väsentligen nedsa!t skatteför

mäga på grund av sjukdom m. m. 

Av uppriikningen i punkterna följer att vissa inkomstslag inte får redovi

sas i en förenklad självdeklaration. Detta gäller inkomst av jordbruksfas

tighet, rörelse och tillfällig förvärvsverksamhet och vidare av annan fastig

het s[1vitt gäller konventionellt beskattad fastighet enligt 24 * 1 mom. KL. 

Genom begränsningen av möjligheterna till avdragsyrkanden måste den 

som vill ha avdrag fört. ex. förvaltningskostnader lämna allmän sjiilvdek

laration. Begränsningen innebär dock inte att den skattskyldige skall gå 

miste om vissa schablonartade avdrag, bl. a. schablonavdrag från anställ

ningsinkomster om 3000 kr. och extra avdrag under inkomst av kapital om 

1600 kr. Dessa avdrag. som alla omnämns i den föreslagna 66a * TL. skall 

i förekommande fall tillgodoföras utan yrkande därom och hehöver sålun

da inte tas upp i den förenklade sjiilvdeklarationen. 

3mom. 

I momentet anges de deklarationsskyldiga som undantas från möjlighe

terna att lämna förenklad självdeklaration även om deras inkomstförhål

landen är sådana att förutsättningarna i 2 mom. är uppfyllda. 

Med samtaxering i punkt I avses att den skattskyldige skall taxeras 

enligt för gift skattskyldig gällande bestämmelser, jämför förslaget till ny 

lydelse av 2 § 2 mom. TL. Punkt 2 rör bl. a. den som uppburit inkomst av 

anstlillning i utlandet. Bestämmelsen avser att undanta dem beträffande 

vilka det kan bli fråga om beskattning både här och utomlands. ljndanta

gcn enligt punkterna 4 och 5 hetingas av kontrollskäl. Med förctagsledare i 

fämansföretag, närstående till företagsledare och delägare i fftmansförctag 

avses detsamma som i 35 * I a mom. sjunde-nionde styckena KL. Av 

punkt 6 följer att den som skall redovisa räntetillägg för hl. a. riintefria lån 

inte får lämna förenklad självdeklaration. 
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,.,~ ~ -- ~ 

Andringcn innebär att begreppet allmän självdeklaration faterinfiirs. 

25 d * 

13 I 

Paragrafen innehäller bestiimmelser om att vissa uppgifter inte behöver 

tas upp i en självdeklaration. Bestiimmelsen innebiir att redo\'isning av 

aktieförsäljningar m. m. far underlåtas om bruttoförstiljning~summan un

der beskattningsiirct uppgt1r till ett visst högsta belopp. För korttidsaktier 

är beloppet högst I 000 kr. och för aktier som innehafh t\'[i fa eller liingre 

är beloppet högst 6 600. Det senare beloppet har bestämts med utg;ings

punkt i schablonmetoden för beriikning av anskaffnings värdet enligt anvis

ningspunkt 2 b till 36 * KL. 

28 * 
Paragrafen anger vad den förenklade självdeklarationen skall innehålla 

och har utformats med 25 ~som förebild. På grund av bl. a. avgränsningar

na i 24 § 2 och 3 mom. behöver denna paragraf inte ta upp sådana förhållan

den som anges i 25 * men som inte aktualiseras i fråga om den som lämnar 

en förenklad sjiilvdcklaration. 

Av bestämmelserna framgår att den skattskyldige inte behöver lämna 

någon särskild redovisning av tjänsteinkomster om arbetsgivaren eller 

motsvarande har fullgjort sin skyldighet gentemot den skattskyldige att 

liimna meddelande om inkomsterna. Detta beror på att taxeringen skall 

grundas på kontrolluppgifterna. Om den skattskyldige inte har erhållit ett 

korrekt meddelande frfm arbetsgivaren måste han däremot lämna uppgifter 

om de rätta förh~1llandena. Detta skall han också göra i fråga om inkomskr 

beträffande vilka det inte föreligger någon skyldighet att utan anmaning 

J:imna kontrolluppgifter. 

Under motsvarande förutsättningar behöver uppgifter inte heller liimnas 

om intäkter att hänföra till inkomst av kapital. Vad gäller dessa skall 

emellertid kontrolluppgifterna ligga till grund för taxeringen först fr. o. m. 

1989 ärs taxering. I övergångsbestämmelserna föreskrivs därför att den 

skattskyldige vid 1987 och 1988 års taxeringar skall Jämna fullständig 

redovisning om kapitalintäkterna. Bestämmelsen i punkt '.'- skall <1lltsi\ 

tillämpas fullt ut först fr. o. m. 1989 års taxering. 

Enligt punkt 8 behöver den skattskyldige redovis<t sin förmögenhet 

endast om förmögenhetstillgångarna uppgf\r till minst 90000 kronor. Skall 

han sam taxeras gälla en gräns om 180 000 kronor for det sammanlagda 

v~irdet av hans och hans makes förmögenhetstillgiingar. Har den skattskyl

dige hemmavarande barn under 18 år som har en till statlig inkomstskatt 

beräknad beskattningsbar inkomst om minst 6000 kr. skall han redovisa 

sin förmögenhet om hans egna och barnets fiirmögenhetstillgångar uppgiir 

till sammanlagt minst 180000 kr. 
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A ven om redovisningsskyldigheten är hegriinsad m[1sk deklarations

hlankettcn utformas s{1 att Je skilda förutsiittningarna [1tcrges och att det 

klart framgär att den skattskyldige genom att underteckna deklarationen 

lämnar en försäkran som avser hl. a. de meddelanden rörande kontrollupp

gifter som han fött. 

36 * 
.Ändringen syftar till att klargöra att en deklarationsskyldig. som lämnat 

förenklad självdeklaration trots att han inte uppfyller förutsiittningarna 

därför. filr anmanas att komma in med allmiin självdeklaration. 

37*Imom. 

Genom slopandet av undantaget för kontrolluppgiftsskyldighet i fr{1ga 

om folkpension hehöver den skathkyldigc inte lämna uppgifter om upp

buren pension i den förenklade självdeklarationen. 

Andringen i undantagsbcstämmclsen i g i punkt I har behandlats utför

ligt i avsnitt 4.1.1. Den innebär en utvidgning av möjligheterna att slippa 

redovisa ersättningar för resekostnader i kontrolluppgifter. Genom be

stämmelserna i 25 * första stycket 3 och 28 ~ första stycket 4. vilka hänvi
sar till denna undantagshestämmelse, hehöver ifrågavarande ersättningar 

inte heller redovisas av den skattskyldige i deklarationen. 

Genom ett tilliigg i punkt 4 a föreskrivs en skyldighet att ange aktieinne

havet för fysiska personer vid årets utgång. 

37~ 2 mom. 

I momentets elfte stycke föreskrivs att kontrolluppgift enligt vissa upp

riiknade punkter i första momentet skall lämnas på fastställt formulär. På 

förslag av lagrådet har ytterligare punkter tagits med i uppräkningen. 

37* 5 mom. 

Förslaget innehär en utökad skyldighet för uppgiftslämnaren att tillställa 

iiven den skattskyldige ett meddelande med motsvarande innehåll som det 

som finns i kontrolluppgiften. Genom ändringen föreskrivs en skyldighet 

att lämna även den skattskyldige upplysning om bl. a. aktieutdelning och 

aktieinnehav. 

37* 8 mom. 

Momentet innehåller bestämmelser om den obligatoriska uppgiftsskyl

dighcten i fråga om ränteintäkter. 

I momentet har föreskrivits vilka som är uppgiftsskyldiga. Uppgiftsskyl

dighetcn har utformats så att den träffar samtliga som från allmänheten 

yrkesmässigt tar emot eller förvaltar pengar med individuell riintegott

skrivning. Inl<tning av pengar mot ränta skall ingå som ett led i en yrkes

miissig verksamhet. Vid en bedömning av yrkesmässigheten för hänsyn ta> 
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till såviil horgenärernas antal som storleken :.iv de helopp som förekommer 

i verksamheten. Även den som yrkesm~issigt ombesörjer att pengar blir 

räntebärande omfattas av uppgiftsskyldigheten. Det innebär att även an

nan penningförvaltande verksamhet än inlåning träffas av uppgiftslämnan

det. Uppgiftsskyldiga blir i huvudsak samtliga banker. postgirot. fondkom

missionsbolag, finansholag. finansieringsföretag och försäkringsholag. 

Även riksgäldskontoret omfattas av uppgiftsskyldigheten. 

För all uppgiftsskyldigheten även skall omfatta verksamhet som inte kan 

betcchnas som yrkesmtissig penningförvaltning anges att den som ger ut 

skuldförhindelse för den allmänna marknaden är uppgiftsskyldig. Härige

nom kan företag som ger ut obligationer eller reverser bli uppgiftsskyldiga. 

UppgiftsHimnandet aktualiseras dock i dessa fall endast i de fall företaget 

direkt till borgenären betalar ut ränta. 

Uppgiftsskyldighet gäller också för VPC. Hos VPC finns bl. a. förlagsbe

vis. konvertibla förlagsbevis. konvertibla skuldebrev samt bankobliga

tioner registrerade. Den verksamhet som innebär att VPC bt!lalar ut eller 

gottskriver ränta för sådana skuldförbindelser träffas säledes av uppgifts

skyldighcten. 

Uppgiftsskyldighel gäller även för föreningar som mottar pengar för 

förräntning. Förräntning av medlemmars kapitalbehållning på s. k. med

lemskonton i t. ex. konsumtionsföreningar på vilka äterhäringsmedel sam

las upp och förräntas omfattas således av uppgiftsskyldigheten. Uppgifter 

skall också lämnas på andra insättningar som medlemmar gör på olika 

typer av sparkonton. Även inlåning från medlemmar mot revers omfattas 

av uppgiftsskyldigheten. Fö1Täntning av medlemmars insatskapital i för

eningen omfattas däremot inte. Medlemsinsatserna är i första hand en 

nödvändig förutsättning för medlemskapet och föreningen bör inte vara 

uppgiftsskyldig för den eventuella ränta som belöper på medlcmsinsat

serna. 

Verksamhet som innebiir att ränta tillgodoförs i samband med normala 

affärsförhållandcn lämnas utanför uppgiftsskyldigheten. Uppgiftsskyldig

heten umfattar t. ex. inte sådan Vt!rksamhet som innebär att fasta leveran

törskreditcr lämnas. även om lånen löper med ränta. Verksamhet som den 

uppgiftsskyldige bedriver men som inte kan betecknas som inlåning, pen

ningförvaltning eller motsvarande omfattas inte av uppgiftsskyldigheten. 

Del giiller t. ex. inkassouppdrag som bankerna ålar sig att utföra för 

kunders räkning avseende bl. a. ränta på köpekontrakt. Detta följer av 

undantagsbestämmclsen i punkt a. 

Cppgiftsskyldigheten skall avse den ränta som den uppgiftsskyldige 

sammanlagt gottskrivit eller utbetalat till borgenären. Förslaget innebiir 

således en skyldighet för uppgiftslämnaren att sammanställa uppgifter från 

den skattskyldiges olika konton eller fordringar. 

Med utbetalning avses i lagrummet att nt1gon direkt till borgenären 

betalar ut ränta. Om en bank löser in en kupong som hänför sig till en 
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räntehiirande ohligation skall hanken lilmna uppgift om uthetald r:inta. 

Förhållandet iir detsamma i fräga om ränta pa t. ex. skattkammarväxlar. 

skattkammarviixelcertifikat och kapitalmarknadsrevcrscr. 

I fräga om sparohligationer innebär förslaget att riksgäldskontoret under 

löptiden skall liimna uppgift beträffande gottskriven riinta och fordringens 

storlek. Niir ohligationen däremot löses in hos en hank blir banken upp

giftsskyldig för utbetald riinta. 

Uppgift om fordringens storlek behöver bara lämnas i de fall borgenären 

har en fordran direkt på den uppgiflsskyldige. Det gäller t. ex. i fril.ga om 

vanliga banktillgodohavanden. Diiremot kan det vara svårt eller ihland 

omöjligt för hanken att med säkerhet känna till borgenärens sammanlagda 

fordran niir det gäller l. ex. räntebärande obligationer. Uppgift om ford

ringens storlek skall således inte liimnas i de fall den uppgiftsskyldige inte 

sjiil v iir g:iltleniir. 

Bank ~kall lämna kontrolluppgift för var:ie kund som hanken gottskrivit 

eller utbetalat riinta till. Förfarandet genomförs i två steg. Vid 1987 och 

1988 års taxeringar skall kontrolluppgift lämnas endast om räntan för året 

sammanlagt uppgått till minst 500 kr. Fr. o. m. 1989 års taxering slopas 

räntegränsen helt. De räntor som avses är ränta på konto. obligationer och 

andra skuldförbindelser för den allmänna marknaden samt ri-inta som ban

ken gottskriver och utlietalar vid förmedling av län. Däremot ingår. som 

nämnts. inte riinta som hanken gottskriver eller uthetalar på grund av 

inkassouppdrag. 

Kontrolluppgiften skall ange under året gottskriven eller utbetald sam

manlagd riinta samt kundens fordran pa banken vid årets slut. Om kunden 

innehar ett konto tillsammans med en eller flera andra kontohavare skall 

pr1 kontot belöpande ränta och kapital fördelas lika mellan kontohavarna. 

Har kontohavarna meddelat hanken att fördelning sker efter annan grund 

skall dock denna tillämpas vid kontrolluppgifternas upprättande. 

Pii kontrolluppgiften skall anges borgenärens namn och adress samt 

person- eller organisationsnummer. Som har framgått av den allmänna 

motiveringen (avsnitt 4.2.1) har kreditinstituten att aktivt verka för att 

kontrolluppgifterna skall kunna förses med borgenärens personnummer. 

Jag vill utöver vad som anförts i lagrådsremissen nämna all undantaget 

från skyldigheten att ange sådant nummer avser bara sådana fall diir 

borgeniiren inte har något personnummer eller det annars förelegat något 

faktiskt hinder att fä fram uppgiften. t. ex. att man trots efterforskning inte 

kunnat fö reda pii numret. I sådana fall skall om möjligt födelsetiden 

redovisas. 

Hänsyn hehöver inte tas till riinta och fordran på konto. om detta saknar 

person- eller organisationsnummer och öppnats före den I januari 1985 

samt ränran inre uppgi'll' till I 000 kr. Innehas kontot av flera kontohavare 

skall hiinsyn till kontot bara tas om minst en av kontohavarna gottskrivits 

I 000 kr. eller mer. För kontohavare med lägre ränta skall denna medräk

nas endast om kontohavarens sammanlagda riintor uppgftr till minst 500 kr. 
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Vid 1989 ärs taxering sänks räntegrän~cn på ej nummersatta konton till 

100 kr. Det innebär att om kontot innehas av flera kontohavare skall 

hänsyn tas till kontot bara om minst en av kontohavarna gottskrivits I 00 

kr. eller mer. För kontohavare med lägre ränta skall uppgift i sådant fall 

alltid lämnas eftersom räntegränsen slopats. 

Förmedling av bankernas notariatlån sker ofta mellan tvä kunder i 

banken. Långivaren erhåller t. ex. ett pantbrev som säkerhet för sin utlå

ning. Ofta lämnar dol.:k den förmedlande banken garanti som säkerhet för 

lånet. I dessa fall tar banken i sin tur en säkerhet av låntagaren. Banken 

brukar i de flesta fall förvalta säkerheterna och bevaka att l<'inen betalas 

enligt avtalen. I de fall då banken endast förmedlar kontakten mellan 

långivaren och låntagaren. s. k. förmedlingsltm. saknar banken kontroll 

över betalningarna. Uppgiftsskyldighet för förmedlings verksamhet förelig

ger endast i de fall banken gottskrivit eller utbetalat ränta. Vad hiir sagts 

giiller inte bara bankernas notariatlånevcrksamhet utan också annan sådan 

yrkesmässig verksamhet. 
Vissa räntetagare har undantagits frt111 uppgiftslämnandet. Bank och 

hypoteksinstitut skall inte lämna uppgift om lån hos varandra. Det innebär 

att den som i rörelsen får använda ordet bank undantas. Lands- och 

stadshypoteksföreningar samt Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 

undantas också. Uppgift skall således inte lämnas i de fall då dessa företag 

är borgenärer. Likaså undantas försäkringsanstalternas utlåning . .Ä. ven 

aktiebolag och föreningar som tilldelats organisationsnummer undantas. 

Genom att uppgift skall lämnas till ledning vid inkomst- och förmögen

hetstaxering kommer uppgili inte att behöva lämnas för den som inte är 

skattskyldig i Sverige. I enlighet härmed skall uppgift inte heller lämnas för 

vissa rättssubjekt. t. ex. stat och kommun. 

39~ I mom. 

I de punkter i momentet där det anges att kontrolluppgiften skall avse 

viss skattskyldig har beteckningen skattskyldig ersatts med ordet person 

eller. såvitt avser punkt .'i, gäldenär. Justeringen syftar till att klargöra att 

kontrolluppgift får infordras även beträffande t. ex. handelsbolag. 

43~ 2 mom. 

Förslaget innebär att tredje och fjärde styckena i momentet upphävs. 

Detta följer av att regler för uppgiftsskyldigheten för ränteutbetalningar 

föreslfts i 37 § 8 mom. 

66a ~ 

Paragrafen föranleds av att de angivna avdragen inte skall tas upp i den 

förenklade självdeklarationen. Genom bestämmelsen markeras att taxe

ringsmyndigheterna särskilt skall uppmärk~amma avdragen. Sker inte det

ta bör man anse att det är fråga om s. k. misstagstaxering. vilken den 



Prop. 1984/85: 180 136 

skattskyldige kan överklaga i siirskild ordning enligt bestämmelsen i 100 * 
första stycket 5. 

Bestämmelsen gäller i fraga om siiväl den förenklade som den allmänna 

självdcklaralionen. 

66h s 
Genom hestämmelsen i första stycket ges taxeringsmyndigheterna rätt 

att i fr[iga om en förenklad självdeklaration hesluta om taxering p<l grund

val av uppgifter som den skattskyldige inte har lämnat eller annars fält ta 

ställning till. Bestämmelsen avviker därmed från den i 15 ~första stycket 

förvaltningslagen ( 1971: 290) föreskrivna skyldigheten om att part före ett 

ärendes avgörande skall underrättas om det som tillförts ärendet genom 

annan än honom själv och heredas tillfälle att yttra sig över det. 

Bestämmelserna i andra stycket öppnar möjlighet för taxeringsmyndig

hetcrna att godta en lämnad förenklad självdeklaration även om den skatt

skyldige genom den t'.gentligen inte fullgjort sin deklarationsskyldighct. 

70~ 

Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om det särskil

da meddelande som skall tillställas en skattskyldig som taxeras rå grund

val av en förenklad självdeklaration. 

Ett taxeringsmeddclande skall inte utfärdas om den skattskyldige inte 

kommer att taxeras med ledning av en lämnad förenklad självdeklaration 

därför att han inte uppfyller förutsättningarna för en sådan. Däremot skall 

ett meddelande utfärdas även i fråga om skattskyldig vars taxeringar icke 

är beslutade, om det kan antas att taxeringarna kommer att grundas på en 

förenklad deklaration. Så kan vara fallet exempelvis niir den skattskyldiges 

taxeringar icke är definitiva på grund av att han samtaxeras och maken 

Jämnat en fullständig självdeklaration '.:>om ännu inte är färdigbehandlad. 

Genom bestiimmelsen i första stycke! sista ledet ges regeringen möjlighet 

att föranstalta om att taxeringsmeddelandet också ger upplysningar om 

medgivna avdrag, preliminära debiteringsuppgifter m. m. 

Meddelandet skall normalt sändas till den skattskyldige före juni månads 

utgång oberoende av om han då har taxerats eller inte. Föreskriften i sista 

stycket sista meningen avser främst fall där den förenklade sjiilYlkklara

tionen har kommit in så sent all den annars gällande tidsfristen inte räcker 

till. 

1()0 ~ 

Enligt nuvarande regler kan extraordinär bcsvärsrätt föreligga enligt 

grunderna i 100* första stycket 6 och andra stycket om en skattskyldig har 

övertaxerats på grund av att för hög inkomst angetts i kontrolluppgift. 

Extraordinär besvärsrätt föreligger emdlertid enligt punkten 6 t'.ndast om 

den skattskyldige uppfyller väsentlighetskritcrict enligt denna punkt och 

de i andra stycket angivna ursäktlighets- och nyhetskriterierna. 
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Ett tilliigg införs nu i första stycket 5 som ger den skattskyldige utvidgad 

möjlighet att anföra hesviir i siirskild ordning om hans taxering blivit 

oriktig p~i grund av att kontrolluppgift enligt 37 ~. som avser inkomst av 

t_iiinst eller kapital. saknats eller varit felaktig. Genom att tilliigget införs i 

punkten 5 hlir den extraordiniira bcsviirsriitten oheroende av de kriterier 

'lllll anges i punkten 6 och i andra <;tycket. 

För';laget betriiffamk första stycket 6 innebiir endast en rcdaktiondl 

iindring i anledning av förslaget i 5. Andra kontrolluppgifter iin siltiana som 

avses i 37 ~ bctriiffande inkomst av tjänst eller kapital pilverkas således 

inte. 

101 ~ I mom. 

I lagrummet regleras taxeringsintendentcns 1TI: sl riitt att anföra ex

tra,1rdiniira besvär. 

Genom hiinvisningen till 100 ~ första stycket 5 framgi.ir att TI har möjlig

het att anföra hesviir till den skattskyldiges n<H:kdcl om taxeringen blivit 

felaktig. p{t grund av att kontrolluppg.ift enlig.I 37 ~. ,.,om avser inknm~t av 

tjiinq eller kapital. s;1knats eller varit felaktig. Lagrummet har i anledning 

a\· förslaget i 100 ~ 5 omarhetats i redaktionellt hiinsecndc. 

I paragrafen införs ocks[1 en bestämmelse att TI inte far anföra besviir till 

den skattskyldiges nackdel om den skatt som inte pi\förts iir att anse som 

ringa. Andringen inncbiir en beloppsmässig begränsning av besviirsriitten 

motsvarande den som finns om eftertaxering i 114 ~-

I princip skall den föreslagna regeln tilhimpas s{i snart undertaxeringen 

föranletts av en felaktig eller saknad obligatorisk kontrolluppgift oavsett 

vilken typ av deklaration som lämnats och iiven om eftertaxeringsgrun

derna iir för handen. N<.'tgon ändring har dock inte gjorts i 114 * som 

utesluter en tilliimpning av eftertaxeringsinstitutet sii snart extraordinär 

hesvärsrätt till den ~kattskyldiges nackdel föreligger. Det kan niimligen. 

vilket ockst1 framhiillits i den allm:inna motiveringen. i vissa fall vara 

l~impligast att tillämpa 114 *·Bestämmelserna kan alltså i viss mf111 komma 

att överlappa varandra. 

11<in 

Paragrafen innehaller regler om undantag frim pafiiring av skattetillägg. 

I första stycket införs nu en hestämmelse som innebär att skattetillägg 

inte skall påföras vid rättelse av oriktig uppgift i rr;iga om inkomst av tjiinst 

eller kapital. om rä\tdsen har gjorts eller hade kunnat göras med ledning av 

kontrolluppgift enligt 37 ~ som var tillgänglig för taxeringsni111rnden före 

taxeringsperiodens utgång. Förslaget har sin utgiingspunkt i att risken för 

att den oriktiga uppgiften skall undgf1 upptäckt är obetydlig i dessa fall. 

Undantagsregeln gäller alltså inte ohligatoriska kontrolluppgifter som 

avser inkomst av rörelse. jordbruksfastighet eller annan fastighet. Vidare 

skall uppgiften ha kommit taxt:ringsnämndcn till handa före taxeringspe-
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riodens slut för att kunna beaktas vid tilliimpning av denna bestämmelse. 

Generellt giiller att om taxeringsniimnden inte rättat felaktigheten trots att 

kontrolluppgiften har varit tillgiinglig är bestiimmelsen ändå tifömplig. 

Jiimkningen i första stycket avser att markera att förseningsavgift inte 

skall p{1fön1s, om den skattskyldige i riitt tid bmnar en förenklad självdek

laration iivcn om deklarationsskyldigheten skall fullgöras genom en allmiin 

sjiilvdeklaration. 

Genom den nya lydelsen av andra stycket klargörs att dubbel försenings

avgift skall påföras. om den skattskyldige inte följer en anmaning att lämna 

allmiin sjiilvdeklaration niir han iir skyldig att bmna en s[1dan. 

120~ 

Första stycket i lagrummet innehåller en straffbestiimmelse för den som 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underli\ter att fullgöra kontrnllupp

giftsskyldighct enligt 37 och 38 ~~-

Genom en ändring i första stycket skärps straftlatituden till böter eller 

fängelse i högst sex månader i stället för bara böter. 

Andra stycket .'i har efter pf1pekande därom av lagrådet jiimkats avseen

de en hänvisning till 43 ~ 2 mom. 

Förslaget till lag om ändring i upphördslagen (1953:2721 

4* I mom. 

Ändringen medför att den preliminära A-skatt som den skattskyldige 

skall betala enligt skattetabell kommer att beräknas som om han kommer 

att medges ett avdrag för intäkternas förvärvande med I 500 kr. dock högst 

.'i r;{ av intäkten. 

IH 

Genom ändringen i 4 * kommer skattetabellerna att ange för låga belopp 

för preliminär skatt i fråga om inkomster som inte ger den skattskyldige 

rätt till schablonavdrag enligt 33 * 2 mom. KL. Bestämmelsen i förevaran

de paragraf syftar till att preliminär sk.att för sådana inkomster sk.all tas ut 

utan hänsynstagande till schablonavdraget. 

Av hänvisningen till lagrummet i KL följer att det sk.all vara fråga om 

annan intäkt av tj~inst än sådan som enligt 11 kap. 2 * lagen ( 1962: 381 I om 

allmän försäkring skall anses som inkomst av anställning. Beträffande 

dessa inkomster skall en förhöjning ske av skatteavdraget i förhttllandc till 

vad skattetabellerna anger så att den preliminära skatten utg[1r med helopp 

som biittre motsvarar vad den slutliga skatten kan antas bli. Det förutsätts 

att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar verk

ställighctsföreskrifter om detta. 
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Andringarna i första stycket föranleds a\· att hestiimmelscrna om ö-skat

teriinta ändras i 69 ~ U BL. Förslaget inncbiir att r:inw pit tillkommande 

skatt (rcspitriinta) skall motsvara det av rikshanken fashtällda diskonto 

som giillde vid utg{ingen av decernher ;[ret före det ~lr f(ir vilket rimta skall 

heräknas med tilliigg av tre procentenheter. 

69 ~ I morn. 

Den nuvarande hcstiirnrnelsen i andra stycket om <Jtt riintebeloppcn 

sammanlagt inte far överstiga l 00 000 kr. slopas med hiinsyn till förslagen 

om ändrad riinteheriikning i tredje och fjiirde stycket. Dessa innebiir att 

ii-skatteriinta pil iiverskjutande ~katt som uppg~1r till h1:igst 20000 kr. skall 

beriiknas enligt halva den rimtesats som motsvarar det av rikshanken 

faststlillda diskonto som giillcr vid utgilngen a\· dt:cembcr itrct före taxe

rings:°iret. Pi1 den del som överstiger 20000 kr. heriiknas ri.inta enligt en 

fjiirdedel av rantesatscn. Riintesatserna föresllts bli bcstiimda med högst en 

decimal. varvid avrundning skall ske uppttt. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensions

grundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Förslaget inncbiir att man vid beräkning av inkomq av anställning ~kall 

göra avdrag för kostnader som arbetstagaren har haft i tjiinsten, i den m{m 

kostnaderna minskade med den kostnadscrs;ittning som arbetsgivaren b1.:

talat den anstiillde överstiger 3 000 kr. Avdrag vid PGl-beräkningen kom

mer inte att göras om den skattskyldige nöjer sig med det till 3 ll{)O kr. höjda 

schahlonavdraget enligt 33 * 2 mom. första stycket KL. Detta innehiir att 

kostnadsavdrag inte behöver göras i de fall den skattskyldige liimnar en 

förenklad deklaration. PGI bestiims d~t till samma belopp som bruttosum

man av anstiillningsinkornster som berättigar till PGI. 

Förslaget till lag om ändring i skattebrottslagen ()971:691 

I paragrafen regleras niir ansvar for skattehedriigeri kan komma i fo1ga. 

I ett nytt tredje stycke införs en bestiimmelse som innehiir att en skatt

skyldig kan dömas för skattchedriigeri om han och den som iir uppgifts

~kyldig enligt 37 ~ taxeringslagen kommer överens om att kontrolluppgift 

endast skall lämnas till den skattskyldige men inte till skattemyndigheten 

eller att uppgiften till skattemyndigheten skall inneh<illa ett for liigt helopp. 

Förutsättningen för att den skattskyldige skall kunna dömas för ~kattcbe

driigeri för en sådan överenskommelse bör vara att han i en förenklad 

sjiilvdeklaratil)n har intygat att hans tjiinsteinkomstcr livercnsst:immer 



Prop. 1984/85: 180 140 

med det meddelande han har fött l.lch att han med anledning av den 

felaktiga eller ej avlämnade kontrolluppgiften påförts skatt med för lilgt 

belopp. I subje!.;tivt hiinsccnde kriivs att den skattskyldige har direkt 

upps{it. dvs. att hans avsikt iir att undandra sin inkomst fri!n beskattning. 

Brottet iir fullbordat i och med att skattemyndigheten har fattat beslut om 

pMöring av skatt eller underli'1tit att fatta ett sfo.lanl beslut pf1 grund av att 

uppgiflsskyldighcten fullgjorts på ett oriktigt sätt. 

Risken för att en dylik överenskommelse kommer att träffas uppst{ir 

cndas\ niir förenklad deklaration anviinds lKh bestiimmclsen gi1ller således 

endast niir deklaranten har Himnat en s;ldan deklaration. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgifts

skyldighct hcträffande vissa uppdragsnsättningar 

AUL innehåller i 8 ~ bestiimmelser om att bl. a. den som i sin allmiinna 

självdeklaration skall redovisa en- eller tvåfamiljsfastighe1 i vissa fall skall 

himna uppgifter i deklaratiL)nen om uppdrag beträffande fastigheten. Be

stämmelsen jämkas sil att uppgiftsskyldigheten också giillcr den som läm

nar förenklad självdeklaration. 

ÖHiga lagförslag 

Vad gäller övriga förslag hänvisas till avsnitt 6. 

9 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört h<:mstiiller jag att regeringen 

föresliir riksdagen att anta förslagen till 

I. lag om ändring i kommunal skattelagen ( 1928: 370). 

,., lag om iindring i taxeringslagen (1956: 623). 

3. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272), 

4. lag om ändring i lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensionsgrun

dande inkomst t:nligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. 

5. lag om iindring i skanebrottslagcn <I 971: 69). 

6. lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyl-

dighet beträffande vissa uppdragsersättningar, 

7. lag om upphävande av lagen ( 1977: 1071) om basenhet, 

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

9. lag om ändring i lagen ( 1970: I 72) om begränsning av skatt i vissa 

fall. 

10 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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Hiluga I 

Sammanfattning av betänkandet f()renklad självdeklara
tion (SOU 1984: 21) 

I detta delhct;inkandc lägger vi fram förslag om ;indringar i de materiella 

hcstämmelscrna pii inkomstbeskattningefö omr;!de i syfte att förenkla 

deklarationsfiirfarandec för dec stora fkrcalct enskilda sk<1tcskyldiga och 

skapa förutsiittningar för en reform av taxeringsförfarandct. Vårc förslag 

lHnfattar tr;imst löntagare och pensionärer och hedi"\rns kunna möjliggöra atc 

4-4,5 milj. skattskyldiga Himnar en starkt förenklad självdeklaration. 

Systemet hygger p[i att arbetsgivarna- liksom f. n. - lämnar kontrolluppgifter 

pil utbetalade löner och utgående skattepliktiga förm~rner. Vidare utgår 

systemet från att banker och andra kreditinstitut lämnar kontrolluppgift pä 

räntor, som insättare gottskrivits under inkomst~iret, samt att kontrollupp

gifter fran VPC m.fl. om aktieutdelning ocks[1 kommer att inga i systemet. 

Gnmduppgifter och rilliiggsuppgifrcr 

Den grundläggande tanken bakom förslaget är att de skattskyldiga som 

använder den förenklade deklarationen inte skall behöva uppge sädant som 

skattemyndigheterna far kännedom om genom kontrolluppgifterna eller kan 

inhiimta genom att använda tillgängliga register, t.ex. fastighetsregistret. 

Fiirstnfornda uppgifter benämns i förslaget grunduppgifter. \'id sidan härav 

kan den skattskyldige i viss utsträckning lämna tilläggsuppgifter i den 

förenklade deklarationen. 

Den förenklade sj~ilvdeklarationen skall i första hand omfatta inkomst~la

gen tjänst, kapital och smahusfastighet (villa eller fritidshus). Den skattskyl

dige kan i nllrmalfallet försäkra att hans inkomster av anstiillning eller 

uppdrag Pch hans ersiittning frtm förs;ikrings- eller arbetslöshetskassa samt 

pension eller livr;inta överenssUimmer med de kontrolluppgifter han fritt. 

Han hehöver i sa fall inte redovisa inkomsterna i deklarati0nen utan 

bekräftar grunduppgifternas riktighet genom att skriva under deklaratio

nen. 

I !ar den skartskvlJige haft inkomst av IJ;inst ~om inte ing~ir i grundupp

gifterna, t.ex. d;uför att kllntrolluppgift inte skall l~imn<t'> eller den 

skattskyldige inte har fatt kontrollupp):!ift, redovisar han st1dana inkomster 

som till~iggsuppg,ifter. 

I det fullt utbyggda wstemet ingår hland grunduppgiftcrn;t kreditinstitu

tl'ns och VPC:s kontrolluppgifter p<'1 inkomst a\· kapital i form a\ r;inta pa 

bankmedel llCh utdelning på aktier. \'i räknar med att sa kan ske fr .o. m. 1988 
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itrs taxering. I a\'vak tan p;i att ett system for detta uppgiti-.bmnande byggs 

upp skall dessa kapitalinti1kter redovisas som tilbggsuppgifter i l 486 och 
1987 iirs deklar;ttioher. Om int:ikterna uppgiir till högst 1 llllO kr. och 

avdragen därifritn inte ii\'er,tiger int;iktern;1 behiwer narmare uppgifter inte 

bmnas. 
Har den skattskyldiges skattepliktig;1 förmögenhet inte uppgatt till .'\0 {)(1(1 

kr. vid inkornsL1rets utg;ing hl'l1il\L"I" han inte heller reduvisa förmi)_genheten 

n:irmare. 
Skattepliktig fi"irmögenhet som uppgar till :'ill 1.Hlil kr. eller mer kan 

redovisas som tilläggsuppgift. Om den skattepliktiga formogenheten uppgär 

till 400 OUU kr. for den forenklade deklaratil'Ilen inte anv:indas även om 

övriga förutsi1ttningar ;ir uppfyllda. I s:1 fall m:bte den skattskyldige lämna en 

fullständig deklaration. 

I den förenklade deklarationen kan ing~t en villafastighet. I si1 fall förtrycks 
fastighetens officicl la beteckning. taxeringsv:irde m. Il. uppgifter genom 
skattemyndigheternas försorg. Vidare ber;iknas intäkt, garantibelLipp, extra 
avdrag och nettoinLikt med utgiingspunkt i att den skattskyldige ägt villan 
hela beskattning,iiret. Den som köpt eller s:llt en fastighet under året maste 

använda fullständig deklaration. 
Uppgift om skuldräntor och 1,m tomtr:ittsavgäld. som betalats under aret. 

och om skulden vid arets utgfmg bmnar den skattskyldige som tilläggsupp
gifter. 

Smärre aktievinster skall kunna rvmmas 

deklaration. 

Sclzahlonavdrug m.m. 

systemet med förenklad 

För den som lämnar förenklad Självdeklaration avr~iknas automatiskt frän 
ansUllningsinkomster ett schablonavdrag om 2 UOU kr. i den man inkoms

terna förslar. Avdraget far dock inte överstiga 1U r:; av intäkterna. 

Schablonavdraget som innebär en höjning av det nuvarande avdraget med 

1 000 kr., skall nmfatta även den avdragsgilla delen av kustnadt:r för resor till 
och från arbetet. Den nuvarande bestämmelsen att si1dana kostnader fär dras 

av endast i den m{rn de överstiger 1 ()()[) kr. beht1lls. 

I schablonavdraget ing[H intt: kostnader i samband med l]:insteresor. 

Dessa kostnader blir avdragsgilla som hittills. Den som vill ha avdrag för 

si1dana kostnader mas te liinma en fullständig de klaratiun. 

Det nu g:11Iande 1 Oll-kronorsa\ draget frim inkomst av tjänst för den som 

har andra inkomster än arbetsinkomster. t.ex. pensioniirer. slopas. 

Bestiimmelserna för att beriikna pensionsgrundandc inkomst har anpas

sats till v<1ra förslag beträffande anlrag fr~111 inkomst av tjänst. 

I stiillct for lkl nuvarande s. k. sparavdraget om ~llll kr. under inkomst av 

kapital fiiresbs ett individualiserat avdrag om 1 OOU kr. Detta innebär att 

avdraget medges varje skattskvldig fysisk person för sig utan möjlighet att 

flytta över det helt eller delvi, till make L'ller annan sambeskattad person. 

Avdraget skall i likhet med del nu\arandc inte vara underskottsgrundan

de. 
Vi foresl[1r vidare att avdrag för forvaltningskostnader fr[m kapitalinkoms

ter inte medges upp till ett belopp av I ()(]() kr. Kostnader därutöver blir 
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avdragsgilla pii samma sätt som f.n. men maste redovisas i en fullständig 

dd\.\aration. Riinta p;i överskjutande skatt hlir skattefri och utgar med 

reducerad procentsats. 

Vad betritffar inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet införs ett avdrag om 

I 000 kr. för varje skattskyldig for vinst vid försäljning av aktier som 

innehafts mindre än två i\r. Det nuvarande avdraget för s.k. :ildre aktier. 

3 l.)00 kr .. som är debamma for ensamstiiende och för makar gemensamt. 

omvandlas till ett individuellt avdrag om 2 uon kr. Avsikten är att en 

skattskyldig, som :iger aktier och som i <'ivrigt uppfyller foruts:it1ningarna för 

att få anviim.la den förenklade dcklarati~1nen. inte ~kall hehöva lämna en 

fu!lst<indig deklaration fastiin han gjort smiirre försäljningar av aktier, 

teckningsrätter e.d. 

Allmänna ai·drag m.m. 

I fraga om de allm:inna avdragen erinrar vi om att fiir~lag från andra 

kommitteer nyligen lagts fram om att ersätta förviirvsavdraget och avdraget 
för underhåll av inte hemmavarande barn med stöd i annan form. Vi 

understryker den stora vinst detta skulle inneb:ira frim skatteförenklingssyn

punkt och räknar i v;'\rt förslag med att dessa avdrag slopas. Detsamma gäller 

skattereduktionen för s. k. hemmamake och ensamstiicnde med barn. 

Det enda allmiinna avdrag som får yrkas i lien förenklade deklarationen är 

avgifter för pensionsförsäkring. Det görs som tilläggsuppgift. 

Avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensioniirer medges i stort enligt 

samma metod som giiller f.n. Motsvarande avdrag för sjukclomskostnadcr 

slopa> däremot och ersiitts med stöd i annan form. 

Viira förslag till irndrade materiella best:immelser omfattar givetvis även 

dem som lämnar fullständiga deklarationer. 

Deklarationshlankcuer och taxeringshcsked 

Vi har tagit fram en tvåsidig blankett för elen förenklad<: självdeklarationen. 

Den skattskyldige skall pii första sidan bekriifta grundupp.[!iftcrnas och ev. 

tilläggsuppgifters riktighet genom sin underskrift pi1 heder och samvete. 

Särskilt utrymme finns på bilda sidorna för tilläggsuppgifter. Särskilda 

yrkanden eller uppgifter av annat slag ~in föreskrivna tilliiggsuppgifter kan 

inte tas med i blanketten. D<:n som vill lämna fler uppgifter :rn som ryms pä 

den förenklade deklarationen får i stället fylla i en fullst:indig deklara

tinn. 

Vi fon:sl<ir inp1 principiella ändringar i dtn full>tiindiga deklarationen. 

Säviil den fullst;indiga som den förenkbde deklara1i,1nsblanketten >kall även 

fnrt>iittnings\·is skickas ut till de skatt>kvldi,l!a med namn. adress m.tl. 

uppg1ftl'r förtryckta. Vi foresl~ir emellertid valfrihet för den som fatt en 

blankett för fi.lrenklad deklarnti<)n att i st~Ulet anv<inda den fu\lsLindiga om 
han <1 önskar. 

Inga principiella :indringar föreslits bt·triiffande >kvldighetcn att deklare

ra. 
Den sl.lm använder den förenklade blanketten kommer att under juni 

taxerin)!s~irct fa ett mL"ddcland.: ( taxeringsbc:~kt.:d). Av \axerin)!sbeskedet 
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framgar bl.a. vilka kontrolluppgifter taxeringen grundas p[1. Syftet är att 

upplysa de skattskyldiga om vad som legat till grund för taxeringen och att 
möjliggöra omprövning under taxeringspcrioden. Taxeringsbeskedet skall 

innehålla en specifikation av de olika intäktsposterna och utfärdas cndast vid 

1986 och 1987 års taxeringar. Vid I 981' års taxering iir avsikten att ersätta 

taxeringsbcskedet med en tidigareläggning av skattsedelsutskriften och 

avräkningen av preliminär skatt. Våra överviiganden i den delen redovisas i 

ett kommande betiin kande. 

Kontrolluppg1jier 

Arbetsgivarnas uppgiftsskyldighet utökas något. De skall i kontrolluppgif

terna ange inte bara förekomsten av en förmän utan ocks[1 värdera den i de 

fall det rör sig om fri bostad. fri lunch. fri bil m.m. Liksom i dag används i 
första hand personnummer som idcntificringsbegrcpp i kontrolluppgiftern;i. 

Det formulär. som tagits fram av en arbetsgrupp inom den s.k. EKO
kommissionen. kommer att underliitta uppgiftslämnandet. 

Som förut antytts anser vi det lämpligt att genomföra kreditinstitutens 
uppgiftsskyldighet för räntor och skattemyndigheternas användning av dessa 
kontrolluppgifter i två steg. Fr.o.m. 1986 års taxering skall kontrolluppgift 
utfärdas om räntebeloppet uppgår till minst 500 kr. eller kapitalbehållningen 
är minst 5 000 kr. Systemet blir då testat och uppdaterat bl.a. för att 

säkerställa korrekta personnummer i kontrolluppgifterna. Fr.o.m. 1988 ars 
taxering utfärdas kontrolluppgift om räntebeloppet uppgar till minst 100 kr. 

eller kapitalbehållningen är minst 1 000 kr. Uppgifterna skall da tjäna till 

ledning för taxeringen. 

Taxering och kontroll 

I normalfallet kommer taxeringen att bestiimmas med ledning av kontroll

uppgifter från arbetsgivare. kreditinstitut m.fl. och skattemyndigheternas 

registeruppgiftcr. Taxeringen grundas vidare pä de tilläggsuppgifter den 
skattskyldige lämnar i den förenklade deklarationen. Samtliga uppgifter 

registreras med hjälp av ADB. Uppgifterna sammanställs maskinellt och 
taxeringen sker med hjälp av datamaskin. Samtidigt beräknas den pensions

grundande inkomsten. Slutgiltigt böked om taxeringen lämnas i skattsedel 

på slutlig skatt. 

I den förenklade deklarationen förekommer siffersammanställningar 

endast i fråga om tilläggsuppgifter. 
Skat1ekontrollen i det förenklade deklarationssystemet begränsas i 

huvudsak till ADB-tester. 

I avvaktan på våra förslag till foriindrat taxeringsförfarande. som vi avser 

att lägga fram i ett betänkande omkring årsskiftet 1984185, skall de formella 

taxcringsböluten liksom f.n. fattas a\' TN. 

Bcsvärsrätt 

Extraordinär besviirsrätt skall föreligga st1viil för de skattskyldiga som det 
allmanna om en taxering blivit frlaktig p;i grund av att en kontrolluppgift 
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enligt 37 § TL har saknats eller varit oriktig. För sådana felaktigheter skall 
inte skattetillägg påföras. I fråga om den skattskyldiges straffansvar för 
felaktiga uppgifter enligt skattebrottslagen föreslår vi en ändring endast för 
det fall att en anställd och en arbetsgivare träffat överenskommelse i_ syfte att 
omintetgöra en beskattning enligt det förenklade deklarationssystemet. Inga 
ändringar föreslås beträffande ansvaret för skattens betalning. 

Det förenklade deklarationssystemet leder till att skattekontrollen till stor 
del kan flyttas över från de skattskyldiga till kontrolluppgiftslämnarna. För 
att understryka vikten .av att korrekta kontrolluppgifter lämnas bör 
straffsanktionerna skärpas något. Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet åsidosätter kontrolluppgiftsskyldigheten hör kunna dömas till 
böter eller fängelse i högst sex månader. 

Genomförande och kostnader 

Det förenklade deklarationssystemet bör genomföras i ett första steg fr.o.m. 
1986 års taxering. Fr.o.m. 1988 års taxering byggs systemet ut till att omfatta 
även ränteintäkter från banker och andra kreditinstitut samt utdelning på 
börsnoterade aktier. Redan från början kan systemet omfatta 3,5--4,0 milj. 
skattskyldiga. 

Ändringarna av de materiella beskattningsreglerna beräknas sammantag
na medföra ett skattebortfall i storleksordningen I miljard kr. årligen. Å 
andra sidan resulterar det förenklade deklarationssystemet i administrativa 
besparingar på olika sätt. Våra förslag innebär även vissa förenklingar 
beträffande de fullständiga deklarationerna. Sammantaget skapar förslagen 
förutsättningar för att slutgiltigt gå över till en ordning där all deklarations
granskning sker av tjänstemän. Att helt slopa den s.k. fritidsgranskningen 
beräknas medföra en besparing av ca 35 milj. kr. Bland andra besparingar 
bör nämnas de minskade hanteringskostnaderna och den starkt reducerade 
registreringsvolymen. Att beräkna dessa besparingar i kronor är dock 
knappast möjligt. 

På sikt möjliggör det förenklade deklarationssystemet att granskningsre
surserna i successivt ökande grad kan koncentreras på de svårkontrollerade 
deklarationerna. 

10 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 180 
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Bilaga 2 

Lagförslagen i betänkandet SOU 1984: 21 

1 Förslag till 
Lag om förenklad självdeklaration 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § I denna lag ges bestämmelser om förenklad självdeklaration vid inkomst
och förmögenhetstaxering enligt taxeringslagen ( 1956:623) och om taxering 
då en sådan deklaration har lämnats. 

2 § Om inte annat framgår av denna lag gäller bestämmelserna i taxerings
lagcn (1956:623) i tillämpliga delar. 

När i denna lag uttryck används som förekommer i kommunalskattelagen 
(1928:370) eller i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt har de 
samma innebörd som i dessa lagar. 

Vad i denna lag sägs om makar skall i tillämpliga delar också gälla i fråga 
om skattskyldiga som avses i 65 § sista stycket kommunalskattelagen. 

Huruvida någon är att anse som bosatt här i riket, skall avgöras efter de i 
anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen stadgade grunderna. 

3 § Fysisk person som har varit bosatt i riket under hela beskattningsåret får, 
om inte annat följer av 4 §,lämna en förenklad självdeklaration enligt denna 
lag, om han endast skall lämna uppgift om intäkt, tillägg, kostnad eller 
förmögenhet som nedan sägs, nämligen 

1) intäkter inom inkomstslaget tjänst, under förutsättning att inga andra 
avdrag yrkas för intäkternas förvärvande än sådant avdrag som medges utan 
särskild utredning enligt 33 § 2 mom. första stycket kommunalskattelagen 
(1928:370), 

2) intäkter eller kostnader inom inkomstslaget kapital som utgörs av 
ränta på obligationer eller på utlånade eller i bank eller annorstädes insatta 

medel, 
utdelning på svenska aktier och andelar i svenska aktiefonder eller 

ekonomiska föreningar, 
intäkt av bostad eller annan förmån av fastighet som tillkommit medlem av 

bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebolag i denna hans egenskap 
under förutsättning att sådan bostad eller förmån dels har tillkommit 
medlemmen eller delägaren under hela beskattningsåret, dels ej mot 
vederlag har varit av medlemmen eller delägaren upplåten till annan under 
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beskattningsåret. 
gäldränta som skall hänföras till inkomstslaget kapital enligt 39 § 1 mom. 

första stycket kommunalskattelagen, 
3) intäkter eller kostnader inom inkomstslaget annan fastighet beträffande 

en under hela beskattningsåret innehavd fastighet för vilken intäkten skall 
beräknas enligt bestämmelserna i 24 § 2 mom. första stycket kommunal
skattelagen och för vilken taxeringsvärde har blivit bestämt för beskattnings
året, 

4) avgift för pensionsförsäkring som ägs av honom själv och som inte är en 
tjänstepensionsförsäkring, 

5) garantibelopp. som skall tas upp som skattepliktig inkomst, 
6) en vid beskattningsårets utgång skattepliktig förmögenhet eller en 

tillsammans med make, föräldrar eller barn gemensamt beräknad skatteplik
tig förmögenhet enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt (1947:577) om 
högst 400 fX)O kronor. eller 

7) sådant tillägg som anges i 10 § 6 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt, under förutsättning att uppgift om tillägget lämnats 
på kontrolluppgift i enlighet med bestämmelserna i 37 § 2 mom. tionde 
stycket taxeringslagen (1956:623). 

4 § Vad i 3 § sagts gäller inte 
1) den som är företagsledare i fåmansföretag, är närstående till sådan 

person eller är delägare i fåmansföretag, 
2) den vars make är skyldig att lämna uppgift beträffande förvärvskälla 

inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller annan fastighet, för vilken 
intäkten skall beräknas på annat sätt än enligt 24 § 2 mom. första stycket 
kommunalskattelagen (1928:370), eller rörelse, 

3) den som är skyldig att i sin självdeklaration lämna uppgift enligt lagen 
(1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdrags
ersättningar, eller 

4) den som, utöver vad deklarationsformuläret föranleder, vill meddela 
upplysningar till ledning för egen taxering. 

5 § Förenklad självdeklaration skall innehålla: 
1) den skattskyldiges namn och postadress, hemortskomrnun och hemvist i 

kommunen samt personnummer, 
2) uppgifter som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall 

taxeras som gift eller ogift skattskyldig, 
3) de intäkter och de avdrag, som är att hänföra till förvärvskälla inom 

inkomstslagen annan fastighet, tjänst eller kapital; och skall därvid i fråga om 
annan fastighet särskilt anges dels beskaffenheten av den skattskyldiges 
innehav av fastigheten, dels fastighetens taxeringsvärde för beskattnings
året, 

4) avgift för pensionsförsäkring, som den skattskyldige yrkar avdrag för vid 
taxeringen, 

5) garantibelopp samt 
6) den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattnings

året. 
Förenklad självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som 
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erfordras för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 

Da skattskyldig skall taxeras för barns förmögenhet skall uppgift även 
lämnas om sadan förmögenhet. 

6 § Förenklad självdeklaration skall avges på heder och samvete samt 
avfattas på blankett enligt fastställt formulär. 

Uppgifter om intäkt, tillägg, kostnad eller förmögenhet lämnas som 
grunduppgift eller tilläggsuppgift. 

Grunduppgift lämnas om 
1) intäkt eller tillägg för vilken den skattskyldige erhållit kontrolluppgift 

som upprättats i enlighet med bestämmelserna i 37 § taxeringslagen 
(1956:623), 

2) skattepliktig förmögenhet om den vid slutet av beskattningsåret inte 
uppgår till 50 000 kronor. 

Övriga uppgifter om intäkt. kostnad eller förmögenhet lämnas som 
tilläggsuppgift. 

7 § När en förenklad självdeklaration har lämnats enligt denna lag sker 
taxering på följande sätt. 

Taxering av intäkt, tillägg eller tillgång som lämnats som grund uppgift sker 
med ledning av kontrolluppgift som lämnats enligt bestämmelserna i 37 § 

taxeringslagen ( 1956:623). 
Taxering av intäkt, kostnad eller skattepliktig förmögenhet som lämnats 

som tilläggsuppgift sker med ledning av sådan uppgift. 
Vid taxeringen medges sådana avdrag som tillkommer skattskyldig utan 

särskild utredning. 

8 § Är avlämnad förenklad självdeklaration inte så upprättad, som i denna 
lag föreskrivs, får den skattskyldige anmanas att inkomma med felande 
uppgift eller, där deklarationen är i väsentliga avseenden bristfällig, med ny, 
pa behörigt sätt upprättad förenklad självdeklaration. 

Om vid utredning framkommer att taxering inte kan ske med ledning av en 
lämnad förenklad självdeklaration, får anmaning innehålla föreläggande för 
den skattskyldige att i stället lämna en allmän eller en särskild självdekla
ration. 

Vid anmaning enligt denna lag gäller bestämmelserna i 51-55 §§taxerings
lagen (1956:623). 

9 § Taxeringar som har beslutats med ledning av en förenklad självdekla
ration :.kall tas upp i ett särskilt register (raxeringsuppgifrsregister). I registret 
skall för varje skattskyldig anges särskilt dels de uppgifter som enligt 68 § 

taxeringslagen (1956:623) skall antecknas i skattelängd, dels de ytterligare 
uppgifter som har tjänat till ledning vid taxeringarna. 

Taxcringsuppgiftsregister enligt första stycket skall upprättas av den lokala 
skattemyndighet som har att ta upp beslutade taxeringar i skattelängd enligt 
68 ~ taxeringslagen. Sedan sex år har förflutit efter taxeringsårets utgång 
skall registret förstöras. 
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10 § För skattskyldig vars taxeringar har beslutats med ledning av en 
förenklad självdeklaration skall utfärdas ett särskilt meddelande (taxerings

besked) med information om de uppgifter som har tjänat till ledning vid 
taxeringarna. 

Taxeringsbesked utfärdas av den lokala skattemyndighet som har att ta 
upp beslutade taxeringar i skattelängd enligt 68 § taxeringslagen 
{1956:623). 

Taxeringsbesked skall tillställas den skattskyldige före utgången av juni 
under taxeringsåret. 

11 § De närmare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag 
meddelas av regeringen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 
1986 års taxering. I fråga om uppgifter som avses i 37 s l mom. 4 b 
taxeringslagen (1956:623) tillämpas bestämmelsen i 6 § tredje stycket 1) 
första gången vid I 988 års taxering. Vid 1986 och 1987 års taxeringar lämnas 
ifrågavarande uppgifter som tilläggsuppgifter i den förenklade självdeklara
tionen. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928:370) 
dels att 46 § 3 mom. skall upphöra att gälla, 
dels att 19 §, 33 § l och 2 morn., 35 § 3 mom., 39 § 1 och 3 mom., 46 § 

2 mom., 50 § 2 mom., 52 § 1 mom., punkt 1 av anvisningarna till 19 §, punkt 4 
av anvisningarna till 33 § samt punkt 2 av anvisningarna till 50 § skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 §I 

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: 
vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make eller 

vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gåva; 
vinst vid icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som 

avses i 35 § 3-4 mom.; 
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade 

premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid 
vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100 
kronor; 

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) 

1 Senaste lydelse 1983: 1043. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om icke ersättningen 
grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp för år eller 
utgör föräldrapenning. så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild 
författning. som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring. som nyss 
sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänst
göring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd 
eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän om icke ersätt
ningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp för år, 
ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på 
grund av annan f5rsäkring, som icke tagits i samband med tjänst, dock att till 
skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av pension eller i form av 
livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligt 32 § 1 eller 2 mom., så ock 
ersättning som utgår på grund av trafik försäkring eller, med nedan angivet 
undantag, annan ansvarighetsförsäkring eller på grund av skadeståndsför
säkring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur; 

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fast
ställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den 
del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den skadade 
är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för insjuknan
dedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 kronor för 
dag; 

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått 
på grund av kapitalförsäkring; 

försäkringsersättning eller annan ersättning för skada på egendom, dock 
att skatteplikt föreligger dels i den mån ersättningen avser driftbyggnad på 
jordbruksfastighet, byggnad på fastighet som avses i 24 § 1 mom., byggnad 
som är avsedd för användning i ägarens rörelse eller sådan del av värdet av 
markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. dels i 
den mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försäkrade eller skadade 
egendomen i stället hade sålts, hade varit att hänföra till intäkt av fastighet 
eller av rörelse och dels i den mån ersättningen eljest motsvarar skattepliktig 
intäkt av eller avdragsgill omkostnad för fastighet eller rörelse; 

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund av 
annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller 
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, som 
utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på grund av 
skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat; 

ersättning jämlikt lagen ( 1956:293) om ersättning åt smittbärare om icke 
ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp 
för år; 

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den mån 
givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke är berättigad 
till avdrag för utgivet belopp; 

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda 
för mottagarens utbildning; 

studiestöd enligt 2, 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:349), internatbi
drag, återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning enligt 6 
och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regeringen 
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Nm·arande lydelse Föreslagen lydelse 

eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställda, 
och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader 
som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag; 

allmänt barnbidrag; 
lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen 

( 1958:295) om sjömansskatt; 
kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av 

statsmedeL 
handikappersättning enligt 9 kap. 2 och 3 §§ lagen om allmän försäkring, 

sådan del av vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §samma lag som utgör ersättning för 
merkostnader samt hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala eller 
landstingskommunala medel till den vårdbehövande; 

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostads tillägg till folkpension; 

kommunalt bostadstillägg till handikappade; 
bostadsbidrag som avses i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbi

drag till barnfamiljer, förordningen (1976:262) om statskommunala bostads
bidrag eller förordningen (1977:392) om statskommunala bostadsbidrag till 
vissa folkpensionärer m.fl.; 

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från 
personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid 
första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen; 

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den del 
stiftelseri ej ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för vilka 
avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen; 

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid 
yrkesmässig användning av motorsåg; 

intäkter av försäljning av vilt väx
ande bär och svampar som den 
skattskyldige själv plockat till den 
del intäkterna under ett beskatt-
ningsår inte överstiger 5 000 kronor, 
såvida intäkterna inte kan hänföras 
till rörelse som den skattskyldige 
driver eller utgör lön eller liknande 
förmån. 

intäkter av försäljning av vilt väx
ande bär och svampar som den 
skattskyldige själv plockat till den 
del intäkterna under ett beskatt-
ningsår inte överstiger 5 000 kronor, 
såvida intäkterna inte kan hänföras 
till rörelse som den skattskyldige 
driver eller utgör lön eller liknande 
förmån; 

ränta enligt 69 § 1 mom. upp

börds/agen (1953:272). 

Beträffande vissa försäkringsbelopp som utgår till lantbrukare m.fl. gäller 
särskilda bestämmelser i punkt 16 av anvisningarna till 21 §. 

33 § 

I mom. ~ Från intäkt av tjänst må avdrag göras för samtliga utgifter, vilka 
äro att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten, såvitt icke för samma 

'Senaste lydelse 1975:1347. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

kostnader anvisats särskilt anslag, som, på sätt i 32 § 3 mom. är sagt. ej skall 
upptagas såsom intäkt. Avdrag fär i enlighet härmed ske för. bland 
annat: 

avgifter som den skattskyldige erlagt för sjuk- eller olycksfallsförsäkring, 
som tagits i samband med tjänst, så ock avgifter som den skattskyldige i 
samband med tjänsten erlagt för egen eller efterlevandes pensionering 
annorledes än genom försäkring; 

hyra eller annan kostnad för tjänste- eller arbetslokal, för vilken den 
skattskyldige haft att själv vidkännas utgift; 

kostnad för arbetsbiträde, som den skattskyldige använt för tjänsts 
utförande och som han själv avlönat; 

förlust å medel, för vilka den skattskyldige varit på grund av sin tjänst 
redovisningsskyldig; 

kostnad för resor i tjänsten, där ej, vad angär statstjänst, särskild 
ersättning varit därför anvisad; 

kostnad för facklitteratur, instrument och dylikt, som varit nödigt för 
tjänstens fullgörande. 

Har den skattskyldige för sin 
utbildning eller eljest i och för tjän
sten ådragit sig gäld, må ock ränta å 
sådan gäld a~·dragas. 

2 mom. 3 Skattskyldig, som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant lön 
eller sådan annan ersättning, som 
enligt 11 kap. 2 § lagen (1962:381) 
om allmän försäkring skall anses 
som inkomst av anställning, skall 
utöver kostnader som avses i punk
terna 3 och 4 av anvisningarna anses 
ha haft utgifter till ett belopp av 
minst 1 000 kronor. Avdraget får 
dock inte överstiga fem procent av 
intäkten avrundat till närmast högre 
hundratal kronor. 

Skattskyldig, som haft intäkt av 
tjänst, i annat fall än som al•ses i 

2 mom. Skattskyldig, som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant lön 
eller sådan annan ersättning, som 
enligt 11 kap. 2 § lagen (1962:381) 
om allmän försäkring skall anses 
som inkomst av anställning. skall 
utöver kostnader som avses i punk
terna 3 och 4 av anvisningarna anses 
ha haft utgifter till ett belopp av 
minst 2 000 kronor. Avdraget får 
dock inte överstiga tio procent av 
intäkten avrundat till närmast högre 
hundratal kronor. 

Avdrag för kostnader för resor till 
och från arbetsplatsen medges på säll 

första stycket, skall anses ha haft närmare angives i punkt 4 av anvis-
utgifter som avses i 1 mom. till ett ningarna. 
belopp av minst 100 kronor. 

Vad i första och andra styckena sägs skall inte gälla, om summan av 
utgifterna uppgår till eller överstiger summan av intäkterna, och inte heller i 
den mån avdraget genom tillämpning av nämnda stycken skulle komma att 
överstiga summan av intäkterna. 

35 § 

3 mom. 4 Realisationsvinst på 
3 Senaste lydelse 1982:421. 
•senaste lydelse 1983: 1043. 

3 mom. Realisationsvinst på 
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N111•arande lvde/se 

grund av avyttring av aktie , 
andel i aktiefond, delhe
vis eller teckningsrätt till 
aktie eller andel i ekono
misk förening eller i han
d c I s bo I ag eller annan rättighet 
som är jämförlig med här avsedd 
andelsrätt eller aktie är i sin helht:t 
skattepliktig. om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än två 
år. För vissa aktier och andelar 
tillämpas bestämmelserna 
3 a mom. 

Avyttrar skattskyldig egendom 
som avses i detta moment och som 
den skattskyldige innehaft två år 
dler mera, är 40 procent av vinsten 
skattepliktig. från sammanlagda be
loppet av skattepliktig realisations
vinst enligt detta stycke under ett 
beskattningsår. minskat med av
dragsgill del av förlust vid avyttring 
samma år av egendom som avses i 
detta stycke. äger skattskyldig åtnju
ta avdrag med 3 000 kronor. Har den 
skattskyldige 1tnder beskattningsåret 
varit gift och levt tillsammans med sin 
make, får sådant avdrag åtnjutas för 
dem båda gemensamt med 3 000 
kronor. I intet fall får dock skattskyl
dig åtnjuta avdrag mt:d högre belopp 
än som svarar mot sammanlagda 
heloppet av skattepliktig realisa-
tionsvinst enligt detta stycke minskat 
med avdragsgill del av förlust som 
nyss nämnts. 

153 

Föreslagen lydel.H' 

grund av avyttring av akt i c , 
andel i aktiefond, delbe
vis eller teckningsriitt till 
aktie eller andel i ekono
misk förening eller i han
d e l s bo I ag eller annan rättighet 
som är jämförlig med här avsedd 
andelsrätt eller aktit: är i sin helhet 
skattepliktig, om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än två 
år. Frim sammanlagda bt:luppet av 
skattepliktig realisationsvinst under 
ett beskattningsår, mi11Skat med 
avdragsgill del uv förlust vid uvytrring 
samma år av egendom som avses i 
detta stycke, äger skattskyldig åtnjuta 
avdrag med 1 000 kronor. För vissa 
aktier och andelar tillämpas bestäm
melserna i 3 a mom. 

Avyttrar skattskyldig egendom 
som avses i detta moment och som 
den skattskyldige innehaft två år 
eller mera, är 40 procent av vinsten 
skattepliktig. Från sammanlagda be
loppet av skattepliktig realisations
vinst enligt detta stycke under ett 
beskattningsår, minskat med av
dragsgill del av förlust vid avyttring 
samma år av egendom som avses i 
detta stycke, äger skattskyldig åtnju
ta avdrag med 2 000 kronor. 

I intet fall får skattskyldig åtnjuta 
avdrag enligt förs1a eller andra styck
et med högre belopp än som svarar 
mot sammanlagda beloppet av 
skattepliktig realisationsvinst 
minskat med avdragsgill del av för
lust som där nämns. 

Kan tillämpning av föregående stycke antas hindra strukturrationalisering 
som är önskvärd från allmän synpunkt, kan regeringt:n eller myndighet som 
regeringen bestämmer medge befrielse därifrån helt eller delvis, om företag 
som bt:rörs av strukturrationaliseringen gör framställning om detta senast 
den dag avyttringen sker. 
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Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångs
försäl jning som anges i 2 § första stycket 1) lagen ( 1978:970) om uppskov med 
beskattning av realisationsvinst, är - oavsett tidpunkten för förvärvet -
endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tillämpning på 
egendom som avses i detta moment. 

Överlåts aktie i aktiebolag eller andel i handelsbolag, ekonomisk förening 
eller utländskt bolag till svenskt företag inom samma koncern, skall - där ej 
annat följer av nionde stycket- beskattning av realisationsvinst inte äga rum, 
om moderföretaget i koncernen är aktiebolag eller ekonomisk förening och 
den överlåtna aktien eller andelen innehas som ett led i annan koncernens 
verksamhet än förvaltning av fastighet, värdepapper eller annan därmed 
likartad lös egendom. I fall som nu avses skall den överlåtna aktien eller 
andelen anses förvärvad av det övertagande företaget vid den tidpunkt och 
för den anskaffningskostnad som gällt för det överlåtande företaget. Om 
överlåtelsen sker till utländskt företag. kan regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer medge befrielse från realisationsvinstbeskattningen. 
Bestämmelserna i detta stycke om beskattning av realisationsvinst tillämpas 
även i fråga om avdrag för realisationsförlust. Avdrag för realisationsförlust 
får dock inte i något fall göras på grund av avyttring av aktier eller andelar till 
utländskt koncernföretag. 

Har fastighet överlåtits på aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk 
förening genom fång på vilket lagfart sökts efter den 8 november 1967 av 
någon som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen, 
beräknas skattepliktig realisationsvinst vid hans avyttring av aktie eller andel 
i bolaget eller föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller andelen 
svarande andel av fastigheten. Vad nu sagts får inte föranleda att 
skattepliktig realisationsvinst beräknas lägre eller att avdragsgill realisations
förlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmelserna i 
detta stycke gäller endast om sådan fastighet utgör bolagets eller föreningens 
väsentliga tillgång. De gäller dock inte vid avyttring av aktie i sådant 
bostadsaktiebolag eller andel i sådan bostadsförening som avses i 24 § 
3 mom., om avyttringen avser endast rätt till viss eller vissa men ej alla 
bostadslägenheter i fastigheten. Lika med lagfartsansökan anses annan 
ansökan hos myndighet om viss åtgärd med åberopande av fångeshandling
en. Om vinsten vid försäljning av aktie eller andel på grund av bestämmel
serna i detta stycke beräknas enligt de regler. som gäller för beräkning av 
vinst vid avyttring av fastighet, skall avyttringen anses ha avsett den mot 
aktien eller andelen svarande andelen av fastigheten. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och finns vid avyttringen obeskat
tade vinstmedd i bolaget till följd av att större delen av dess tillgångar före 
avyttringen av aktien överlåtits på den skattskyldige eller annan. skall som 
skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller för 
aktien. Vid bedömande av frågan om överlåtelse av större delen av bolagets 
tillgångar ägt rum skall även beaktas tillgång i bolaget som inom två år efter 
avyttringen av aktien, direkt eller genom förmedling av annan, överlåts på 
den skattskyldige eller honom närstående person eller på aktiebolag, 
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handelsbolag eller ekonomisk förening. vari den skattskyldige eller honom 
närstående person har ett bestämmande inflytande. Har överlåtelse av 
tillgång i bolaget ägt rum efter utgången av det beskattningsår då 
skattskyldighet för realisationsvinst vid avyttringen av aktie i bolaget 
uppkom, skall realisationsvinst enligt detta stycke tas till beskattning pa 
samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu sagts 
äger motsvarande tillämpning vid avyttring av andel i handelsbolag eller 
ekonomisk förening. Riksskatteverket får medge undantag från detta stycke, 
om det kan antas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat syfte än 
att erhålla obehörig förmån vid beskattningen. Mot beslut av verket i sådan 
fråga far talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag, vari aktierna till huvudsaklig 
del ägs eller på därmed jämförligt sätt innehas - direkt eller genom 
förmedling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fatal fysiska 
personer (fåmansbolag), till ett annat fåmansbolag, vari aktie - direkt eller 
genom förmedling av annan -ägs eller inom två år efter avyttringen vid nagot 
tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom närstiiende person, 
skall som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erhåller 
för aktien. Lika med aktieinnehav i det bolag, som förvärvat aktien, anses 
den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat fämansbolag, som inom två år 
efter avyttringen förvärvar större delen av tillgångarna i något av fåmans
bolagen. Har överlåtelse av aktie i det förvärvande bolaget eller i bolag, som 
förvärvat större delen av tillgångarna i något av fåmansbolagen, ägt rum efter 
utgången av det beskattningsår då skattskyldighet för realisationsvinst enligt 
detta stycket uppkom får realisationsvinsten tas till beskattning på samma 
sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningsår. Vad nu föreskrivits 
äger motsvarande tillämpning i fråga om handelsbolag eller ekonomisk 
förening eller andel i sådant bolag eller förening liksom teckningsrätt till 
aktie eller annan rättighet jämförlig med aktie. Sker avyttringen av 
organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller föreligger andra synnerliga 
skäl, kan regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, för särskilt 
fall medge undantag från tillämpning av detta stycke. 

Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller 
morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons 
make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 
nämnda personer är delägare. Med avkomling avses jämväl styvbarn och 
fosterbarn. 

39 § 

I mom.' Fran bruttointäkt som 
avses i 38 § 1 mom. får avdrag 
göras för förvaltningskostnad samt 
för gäldränta, som inte skall dras av 
enligt bestämmelserna i 22. 25, 29, 
33 och 36 §§samt i 2 mom. av denna 
paragraf. 

~senaste lydelse 1979:612. 

I mom. Från bruttointäkt som 
avses i 38 § 1 mom. far avdrag 
göras för förvaltningskostnad samt 
för gäldränta, som inte skall dras av 
enligt bestämmelserna i 22, 25, 29 
och 36 §§ samt i 2 mom. av denna 
paragraf. 
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3 mom. 6 Fysisk person, som haft 
intäkt varom i 38 § I mum. förmäles, 
äger. där bruttointäkten överstiger 
sammanlagda beloppet av de i · 
1 mom. avsedda kostnaderna. utö
ver avdrag för dessa kostnader åtnju
ta extra avdrag med 800 kronor. Har 
drn skauskyldige under beskattnings
året varit gift och /el'I tillsammans 
med andra maken, må nu a1•sett 
avdrag för dem båda gemensamt 
åtnjutas med 1 600 kronor. 1 intet fall 
må dock skattskyldig åtnjuta extra 
a~·drag med högre belopp än som 
svarar mot skillnaden mellan brutto
intäkten och summan av de i I mom. 
avsedda kostnaderna. 

156 
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För fysisk person medges avdrag 
för f ön•altningskostnader bara för 
den del av kostnaderna som översti
ger I 000 kronor under beskattnings
året. 

3 mom. Fysisk person. som har 
intäkt som nämns i 38 § 1 mom., får 
om bruttointäkten överstiger sam
manlagda beloppet av de enligt 
1 mom. avdragsgilla kostnaderna, 
utöver avdrag för dessa kostnader 
medges extra avdrag med J 000 kro
nor. Skauskyldig får dock inte med
ges avdraK enligt detta momefll med 
högre belopp än som svarar mot 
skillnaden mellan bruttointäkten 
och summan av de enligt 1 mom. 
avdragsgilla kostnaderna. 

46 § 

2 mom. 7 I hemortskommunen fär skattskyldig. som varit bosatt här i riket 
under hela beskattningsåret, dessutom göra avdrag: 

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning, 
som inte får dras av från inkomsten av särskild förvärvskälla. i den 
utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna: 

2) för påförda egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter som 
inte får dras av från inkomsten av särskild förvärvskälla; 

3) utgår enligt SFS 1982:421. 
4) för belopp som den skattskyldi

ge enligt vid självdeklarationen fogat 
intyg eller annat skriftligt be1•is under 
beskattningsåret har betalat för eller 

tillgodoräknats som underhåll av 
icke hemmm·armuie barn intill dess 
barnet fyllt 18 år eller intill dess det 
fvllt 21 är om de1 genomgår grund
skola, gymnasieskola eller därmed 

jämförlig grundutbildning, dock 
högst med 3 000 kronor för varje 
barn; 

5) utgår enligt SFS 1976:460. 

"Senaste lydelse 1975:312. 

'Senaste: lydelsi:: 1982:421. 

3) utgår enligt SFS 1982:421. 

5) utgår enligt SFS 1976:460. 
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6) för avgift som den skattskyldige har betalat under beskattningsåret för 

annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som ägs av arbets
givare. om försäkringen ägs av den skattskyldige. 

Har skattskyldig under beskatt- Har skattskyldig under beskatt-
ning.såret varit skyldig att betala ningsåret varit skyldig att betala 
sjömansskatt, medges avdrag för sjömansskatt, medges avdrag för 
periodiskt understöd, avgift för pen- periodiskt understöd och avgift för 
sionsförsäkring och underhållshi- pensionsförsäkring, som anges i för-
drag. som anges i första stycket 4) sta stycket 6), endast i den mån 
och 6). endast i den mån hänsyn inte hänsyn inte tagits till understödet 
tagits till understödet, avgiften eller eller avgiften vid beräkningen av 
underhållsbidraget vid beräkningen sjömansskatt. 
av sjömansskatt. 

Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av 
beskattningsåret, medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper på 
nämnda tid. 

Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) får inte överstiga den 
skattskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast 
dessförinnan och ber3knas med hänsyn till storleken av sådan inkomst. I 
fråga om sådan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller rörelse 
eller som hanför sig till anställning, om den skattskyldige helt saknar 
pensionsrätt i anställning och inte är anställd i aktiebolag eller ekonomisk 
förening vari han har sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e 
femte stycket av anvisningarna till 29 §. får avdraget uppgå till sammanlagt 
högst 35 procent av inkomsten till den del den inte överstiger tjugo gånger 
det basbelopp som enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring bestämts för 
året närmast före taxeringsåret samt högst 25 procent av den del av 

inkomsten som överstiger tjugo men inte trettio gånger nämnda basbelopp. I 
fråga om övrig A-inkomst får avdraget uppgå till högst 10 procent av 
inkomsten till den del den tillsammans med A- inkomst enligt föregående 
mening inte överstiger tjugo gånger nämnda basbelopp. I stället för vad som 
angivits i andra och tredje meningarna av detta stycke får avdraget beräknas 
till högst ett belopp motsvarande angivet basbelopp jämte 30 procent av 
inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller rörelse intill en 
sammanlagd A-inkomst motsvarande tre gånger samma basbelopp. Avdra
get beräknas i sin helhet antingen på inkomst som skall tas upp till 
beskattning under beskattningsåret eller på inkomst året närmast dessförin
nan. Med A-inkomst avses inkomst som enligt 9 § 3 mom. andra stycket 
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är att anse som A-inkomst. Till 
A-inkomst räknas även inkomst ombord enligt lagen (1958:295) om 
sjömansskatt samt enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpen

ning. 
Om särskilda skäl föreligger får riksskatteverket efter ansökan besluta att 

avdrag för avgift för pensionsförsäkring får medges med högre belopp än som 
följer av bestämmelserna i föregående stycke. Därvid skall dock följande 
gälla. För skattskyldig, som redovisar inkomst som är att anse som 

A-inkomst endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i 
anställning. får avdrag medges högst med belopp. beräknat som för inkomst 
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av jordbruksfastighct eller rörelse på det sätt som föreskrivits i föregående 
stycke. Har sådan skattskyldig erhållit särskild e;:rsättning i samband med att 
anställning upphört och har han ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd, 
får dock avdrag medges med högre belopp. Avdrag som avses i de två 
närmast föregående meningarna får dock inte beräknas för inkomst som 
härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den skattskyldige har 
sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e femte stycket av 
anvisningarna till 29 §.Har skattskyldig, som - själv eller genom förmedling 
av juridisk pt:rson - drivit jordbruk, skogsbruk eller rörelse. upphört med 
driften i förvärvskällan och har han under verksamhetstiden ej skaffat sig ett 
betryggande pcnsionsskydd, får avdrag beräknas även på sådan inkomst som 
enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är 
att anse som B-inkomst. Avdraget får i detta fall beräknas med beaktande av 
det antal år den skattskyldige drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen, 
dock högst för tio år. Hänsyn skall vid bedömningen av avdragets storlek tas 
till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till avdrag 
för avgift som avses i första stycket 6). Avdraget får dock inte överstiga ett 
belopp som för varje år som driften pågått motsvarar tio gånger det 
basbelopp som enligt lagen om allmän försäkring bestämts för det år driften i 
förvärvskällan upphört och ej heller summan av de belopp som under 
beskattningsåret redovisats som nettointäkt av förvärvskällan och sådan 
inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är att hänföra till vinst med 
anledning av överlåtelse av förvärvskällan. Har riksskatteverket enligt punkt 
I tredje stycket av anvisningarna till 31 § medgivit att dödsbo tar 
pensionsförsäkring, anger riksskatteverket det högsta belopp varmed avdrag 
för avgift för försäkringen får medges. Härvid iakttas i tillämpliga delar 
bestämmelserna i detta stycke om avdrag för skattskyldig som upphört med 
driften i en förvärvskälla. Mot beslut av riksskatteverket i fråga som avses i 
detta stycke får talan inte föras. 

Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har avdrag 
för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt bestämmelserna i 
fjarde stycket, medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering för det 
påföljande beskattningsåret. Sådant avdrag medges dock inte med belopp 
som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år överstiger vad som anges i 
fjärde stycket. 

Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena medges avdrag för avgift 
som avses i första stycket 6) i hemortskommunen inte med högre belopp än 
skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor. 
som är skattepliktiga i kommunen, och övriga avdrag enligt denna paragraf. 
Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) inte utnyttjas i 
hemortskommunen, medges avdrag för återstoden i annan kommun med 
bdopp intill den där redovisade inkomsten, i förekommande fall efter andra 
avdrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kommunen. 
Avdrag. som på grund av vad nu sagts inte kunnat utnyttjas vid taxeringen för 
det beskattningsår då avgiften betalades. får utnyttjas senast vid taxering för 
sjätte heskattningsårct efter betalningsåret. Inte heller i sistnämnda fall får 
avdraget överstiga vad som återstår sedan övriga avdrag enligt denna 
paragraf gjorts. 



Prop. 1984/85: 180 

N111'arande lydelse 

3 mom. 8 Ha makar ml'd hemma
varande barn under 16 år båda haft 
A-inkomst enligt 9 § 3 mom. lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt, 
må den make som haft den lägsta 
inkomsten a1· sådant slag åtnjuta 
fön•ärl'savdrag. Ha makarna haft 
lika stora A-inkomster, atnjutes 
al'draget av den yngsta maken. 
A 1•draget är i fråga om inkomst av 
jordbruks[ astighet och rörelse 25 
procent a1· neuointäkten av förvän·s
källan samt i fråga om inkomst av 
tjänst 25 procent a1· inkomsten, i 
samtliga fall dock högst 2 000 kro
nor. Vid jämf öre/sen ai· makarnas 
inkomster skall hänsyn wgas även till 
under beskattningsåret uppburen 
kontant inkomst ombord enligt lagen 
(1958:295) om sjömansskau samt 
enligt 1 .9 2 mom. nyssnämnda lag 
skattepliktig dagpenning. 

Har gift skattskyldig med hemma
varande barn under 16 år haft A
inkomst ai· jordbruks/ ast(f?het eller 
rörelse och har maken utfört arbete i 
förvärvskällan utan att taxeras för 
inkomst enligt tredje stycket Q\' anvis
ningarna till 52 §, må den skattskyl
dige åtnjuta f örvärvsm•drag med vär
det a1· makens arbetsinsats, dock med 
högst 1 000 kronor. Vad nu sagts 
skall, utan hinder a1• au intäkten är 
hänförlig till inkomstslaget tjänst, 
gälla även skattskyldig, som på grund 
av bestämmelserna i punkt 13 a1• 
am·isningarna till 32 § beskattas för 
makes arbetsinsats. 

A 1•drag enligt försca och andra 
styckena må åtnjutas endast av make 
som levt tillsammans med andra 
maken under beskattningsåret. 

HaT skauskyldig med hemmava
rande barn under 16 år, som under 
beskattningsåret antingen varit gift 

'Senaste lydelse 1976:1094. 
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men icke levt tillsammans med sin 
make eller ock l'(Jrit ogift (l'(Jrmed 
jämställes änka, änkling eller från
skild), ha}i A-inkomst, må han åtnju
ta fön·ärvsal'drag. A i·draget är i }rå
ga om inkomst m· jordbruksf ustighet 
och rörelse 25 procent av nettointäk
ten uv fön·än·skiillan och i fråga om 
inkomst ai· tjänst 25 procent av 

inkomsten. i samtliga fall dock högst 
2 000 kronor. 

Avdrag enligt detta moment må 

åtnjwas 01dust ai· den som under 
större delen ui· beskauningsåret i•arit 
här i riket hosalt. A i·draget må åtnju
tas endast om och i den mån den 
inkomst som beräuigar till avdrag 
därtill förslår. Avdrag må för skatt
skyldig eller, om skattskyldig varit 
gift och lel'l tillsammans med sin 
make, för makarna tillsammans icke 
överstiga 

om avdrag ifråga kommer enligt 
försra eller fjärde stycket: 2 000 kro
nor; och 

i ih·riga fall: 1 000 kronor. 
A l'drag enligt delta moment skall 

ahållas i kommun där inkomst, som 
beräuigar till avdrag, tages till 
beskattning, i första hand, när så kan 
ske, inom hemortskommunen och i 
ö1•rigt enligt fördelning som bestäm
mes av taxeringsnämnden i sagda 
kommun. 
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50 § 

2 mmn. 9 För fysisk person. som varit här i riket bosatt under hela eller 
niigon del av beskattningsåret, utgöres såvitt angår hemortskommunen den 
beskattningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten minskad med 
kommunalt grundavdrag. Den beskattningsbara inkomsten skall angivas i 
helt hundratal kronor. så att överskjutande belopp, som icke uppgår till helt 
hundrntal kronor. bortfaller. 

Finnes skattskyldigs skatteförmå
ga under beskattningsaret hava varit 
väsentligen nedsatt till följd av lång-

''Senaste.: lydelse 1979: 169. 

Har skattskyldigs skatteförmåga 
under beskattningsåret varit väsent
ligen nedsatt till följd av ålderdom, 
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varig sjukdom, olyckshändelse. äl
derdom. underhåll av andra närstå
ende än barn. för vilka den skattskyl
dige ägt tillgodonjuta allmänt barn
bidrag. eller annan därmed jämför
lig omständighet. må efter taxerings
nämndens eller. om besvär anförts 
eller oc:k särskild framställning där
om gjorts senast den 30 juni året näst 
efter taxeringsåret. liinsrättens be
prövande den skattskyldiges tax
erade inkomst minskas. förutom 
med kommunalt grundavdrag. med 
ytterligare ett efter omständigheter
na avpassat belopp. dock högst 
10 000 kronor. Har skattskyldig på 
grund av jämkning vid beräkning av 
sjömansskatt åtnjutit avdrag för 
nedsatt skatteförmåga. skall avdrag. 
som avses i detta stycke. minskas 
med det belopp. varmed jämkning 
medgivits. 
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underhil!l av <mdra närstaende än 
barn. för vilka den skattskvldige iigt 
tillgodonjuta allm;mt barnbidrag. 
eller annan diirmed _jämförlig om
ständighet. mä efter tax1::ringrnämn
dens eller. om besvär anförts eller 
ock särskild framställning diirum 
gjorts senast den 30 juni året nii~t 

efter taxeringsåret. läns rättens be
prövande den skattskyldigcs tax
erade inkt•mst minskas. förutom 
med kommunalt grundavdrag. med 
ytterligare ett efter omständigheter
na avpassat belopp. dock högst 
10 000 kronor. Har skattskyldig på 
grund av jämkning vid beräkning av 
sjömansskatt åtnjutit avdrag för 
nedsatt skatteförmåga. skall avdrag. 
som avses i detta stycke. minskas 
med det belopp. varmed jämkning 
medgivits. 

Om skattskyldigs inkomst. efter avdrag av därå belöpande skatt. pä grund 
av nedsatt arbetsförmåga. långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörj
ningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet understigit vad han 
kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för make och oförsörjda 
barn (existensminimum) är den skattskyldige berättigad till avdrag för 
nedsatt skattdörmåga. 

Även skattskyldig. vars inkomst till icke obetydlig del utgjorts av 
folkpension. är - om särskilda omständigheter icke föranleda annat -
berättigad till avdrag för nedsatt skatteförmåga. 

Vad i andra stycket sägs angående tid och ordning för särskild framställ
ning om avdrag samt angående minskning av avdraget med belopp. varmed 
jämkning erhållits vid beräkning av sjömansskatt. skall äga motsvarande 
tillämpning i fraga om avdrag enligt tredje och fjärde styckena. 

Vad härefter återstår avrundas nedåt till helt hundratal kronor och utgör 
för skattskyldig. som nu nämnts. beskattningsbar inkomst. 

För ideell förening. som äger rätt till grundavdrag enligt 4~ * I mom .. 
utgöres såvitt angår hemortskommunen den beskattningsbara inkomsten av 
den taxerade inkomsten minskad med kommunalt grundavdrag. 

52§ 

i mom. w Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsamman,, 
taxeras en var för sin inkomst. 

Har vid dylik taxering avdrag, som i 46 ~ 1och2 mom. mcdgives. hl'lt eller 

'"Senaste lydelse 19~1:999. 

11 Riksdagt>n 1984/85. I sam/. Nr 180 
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delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens skattepliktiga inkomst, må 
bristen avräknas ii den andra makens inkomst i samma kommun. Kvarstå
ende brist. dock högst belopp motsvarande avdrag enligt 46 § 2 mom., må, 
med tilliirnpning i förekommande fall av bestämmelserna i punkt 4 av 
anvisningarna till 46 §. avräknas å förstnämnda makens inkomst och, där 
denna icke försliir. å andra makens inkomst i andra kommuner. 

Underskott å icke yrkesmässig avyttring av fast eller lös egendom, som 
uppkommit för endera maken. må avräknas från den andra makens inkomst i 
samma kommun av förvärvskälla av samma slag. 

Avdrag. som i 50 § 2 mom. andra eller tredje stycket sägs, beräknas för 
vardera maken för sig. Härvid iakttages att vardera makens skatteförmåga 
bedömes rned hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet 
samt att avdrag enligt 50 § 2 mom. andra stycket för makarna tillsammans 
icke m~1 iiverstiga det högsta belopp som där angives. 

Avdrag enligt 50 § 2 mom. fjärde Avdrag enligt 50 § 2 mom. fjärde 
stycket bcriikn:.ts för vardera maken stycket beriiknas för vardera maken 
för sig utan hänsyn tagen till andra för sig utan hänsyn tagen till andra 
makens inkomst. I fråga om jämk- makens inkomst eller förmögenhet. I 
ning av avdraget enligt bestämmel- fråga om jämkning av avdraget 
serna i punkt 2 femte stycket av enligt bestämmelserna i punkt 2 
anvisningarna till 50 § skall för var- femte stycket av anvisningarna till 
<lera maken beaktas värdet av hälf- 50 § skall för vardera maken beaktas 
ten av makarnas sammanlagda 
skattepliktiga förmögenhet. Vid 
jämkning som nu sagts skall vidare 
bortses från sådan förmögenhet, 
som enligt 8 §lagen (1947:577) om 
statlig förmögenhetsskatt skall räk
nas in i den skattskyldiges skatteplik
tiga förmögenhet. 

värdet av hälften av makarnas sam
manlagda skattepliktiga förmögen
het. Vid jämkning som nu sagts skall 
vidare bortses från sådan förmögen
het, som enligt 8 §lagen (1947:577) 
om statlig förmögenhetsskatt skall 
räknas in i den skattskyldiges skatte
pliktiga förmögenhet. 

Anvisningar 
till 19 § 

I. 11 Socialbidrag, begravningshjälp samt underhåll. som har lämnats 
intagen i kriminalvårdsanstalt eller patient på sjukhus e.d. utgör inte 
skattepliktig inkomst. Detsamma gäller i fråga om till föreningar influtna 
medlemsavgifter. Som begravningshjälp behandlas inte tjänstepension 
avseende tid efter den pensionsberättigades frånfälle. 

Med skadeståndsförsäkring förstås försäkring, enligt vilken den försäk
rade äger utfå ersättning för skadestånd vartill han är berättigad på grund av 
personskada ( överfallsskydd o.d.). 

Ersättning till föjd av personskada som utgår i annan form än periodisk 
utbetalning (engångsbelopp) och avser förlorad inkomst av skattepliktig 

natur utgör skattepliktig intäkt såvida icke annat följer av övriga bestäm
melser i denna lag. 

11 Senaste lvdelse 1983:311. 
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Om engångsbelopp, som utgår till följd av personskada, utgör ersattning 
för framtida förlust av skattepliktig inkomst, skall dock 40 procent av 
beloppet avräknas sasom icke skattepliktig del. Uppbiir skattskyldig två eller 
flera sådana engångsbelopp till följd av samma personskada, skall vad som 
nu har sagts gälla varje sådant belopp. Vad som avräknas från ett eller flera 
engångsbelopp under beskattningsåret far emellertid - i förekommande fall 
tillsammans med vad som avräknats tidigare år - för samma personskada 
sammanlagt icke överstiga femton basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om 
allmän försäkring. IUrvid skall avräknad del av ett engångsbelopp uttryckas i 
det basbelopp. som har fastställts för det år under vilket engangsbeloppet 
blivit tillgängligt för lyftning. 

Utbytes s:1dan livränta eller del därav, som utgår till följd av pnsonskada 
och utgör skattepliktig intäkt enligt 32 § 1 mom., mot engfrngsbclopp, gälla 
bestämmelserna i föregående stycke beträffande sådant engangsbclopp. 
Utbytes annan livränta eller del därav. som utgör skattepliktig intäkt enligt 
32 ~ 1 mom .. mot engångsbelopp, skall hela engångsbeloppet upptagas 
såsom skattepliktig intäkt. Sker utbyte. helt eller delvis, av annan livränta än 
nu sagts mot engångsbelopp, skall beloppet anses utgöra icke skattepliktig 
intäkt. 

Lön, som utgår från arbetsgivare i sådana fall, då denne på grund av 3 kap. 
16 ~ andra eller tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring äger 
uppbära arbetstagaren tillkommande ersättning från allmän försäkringskas
sa, är skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren är den av honom i nämnda fall 
uppburna ersättningen från försäkringskassan ävensom annan därifrån 
uppburen ersättning i anledning av kostnad för den anställdes räkning att 
betrakta som skattepliktig inkomst, dock att ersättningen icke är skatteplik
tig för arbetsgivaren. därest den till den anställde utbetalda lönen eller den 
för honom havda kostnaden utgör för arbetsgivaren icke avdragsgill utgift i 
förvärvskälla. Ersättning, som annorledes än i form av pension eller annan 
livränta utbetalas av arbetsgivare vid yrkcsskada eller arbetsskada i de fall, 
då arbetsgivaren står s.k. självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskade
försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, räknas till 
skattepliktig inkomst enligt de grunder som skulle hava gällt vid försäkring 
enligt sistnämnda lag. 

Skatteplikt föreligger inte för bidrag frän stat eller kommun, som utgar 
enligt av regeringen eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser, i 
samband med utbildning eller omskolning, till arbetslösa och partiellt 
arbetsföra samt med dem i fråga om sådana bidrag likställda i den mån 
bidragen avser traktamente och särskilt bidrag. Flyttningsbidrag enligt 
arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) och flyttningsstöd enligt förordning
en (1979:632) om regionalpolitiskt stöd utgör inte skattepliktig intäkt i följd 
varav avdrag inte medges för den kostnad som sådant bidrag eller stöd är 
avsett att täcka. Skatteplikt föreligger inte heller för bidrag som utgår enligt 
Jagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfor
don. 

Omställningsbidrag enligt arbctsmarknadskungörelsen ( 1966:368) och 
!.:ontant arbetsmarknadsstöd utgör skattepliktig intäkt. 

Skatteplikt föreligger icke för engångsbidrag SOf11 utgår i samband med 
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arhetsplacering som utgör led i arbetsmarknadsstyrelsens omhiindertagande 
av flyktingar. 

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag. som stiftelsen Dag Hammar
skjölds minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottagarens 
utbildning. 

E11/igr 46 § 2 mom. första stycket 
4) föreligger viss rätt till avdrag för 
bidrag till harns underhåll. Sådant 
underhållsbidrag skall icke hänföras 
till skartcpliktig inkomst. 

Till skattepliktig inkomst skall inre 
hänföras underhållsbidrag till icke 
hemmavarande harn intill dess barn
et fvllt 18 år eller, om barnet genom-
går grundskolu, gymnasieskola eller 
därmed jämfiirlig grundutbildning, 
intill dess det frllt 21 är. 

till 33 § 

4.1' Även för det fall. att skattskyldig enligt punkt 3 här ovan icke är 
berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader. äger han dock rätt avdraga 
skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen, där denna varit belägen på 
sådant avstånd från hans bostad, att han behövt anlita och även anlitat 
särskilt fortskaffningsmedel. 

Om avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats uppgår till 
minst fem kilometer och det klart framgår att användandet av egen bil för 
resa till och från arbetsplatsen regelmässigt medför en tidsvinst på minst två 
timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel medges avdrag för 

kostnader för resa med egen bil. Sådant avdrag medges också om den 
skattskyldige använder bilen i tjänsten under minst 60 dagar för år räknat för 
de dagar som bilen används i tjänsten. Om bilen används i tjänsten under 
minst 160 dagar för år räknat medges avdrag under alla de dagar som bilen 
används för resor mellan bostad och arbetsplats. Användning i tjänsten 
beaktas dock endast om den uppgår till minst 300 mil för år räknat. Avdraget 
skall bestämmas enligt schablon på grundval av genomsnittliga kostnader för 
mindre bil och med hänsyn till de kostnader, som är direkt beroende av körd 

vägsträcka (milbundna kostnader). Regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer fastställer för varje taxeringsår föreskrifter för beräkning

en av avdrag i dessa fall. 
För skattskyldig som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp är 

nödsakad att använda bil tillämpas inte bestämmelserna i andra stycket. 

Detsamma gäller skattskyldig som är tvungen att använda större bil på grund 

av skrymmande last. 
Avdrag för kostnader för resor till 

och från arbetsplatsen medges bara 
för den del av kostnaderna som 
överstiger 1 000 kronor under be

skattningsåret. 

'"Senaste lydelse 1983: 1051. 

Avdrag för kostnader för resor till 
och från arbetsplatsen medges bara 
för den del av kostnaderna som 

överstiger 1 000 kronor under be
skattningsåret. De kostnader som 
öi·erstiger 1 000 kronor behandlas 
från avdragssynpunkt såsom ingåen
de i de övriga utgifter den skattskyl-
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dige kan ha haft och för vilka avdrag 
medges enligt 2 mom. 

till 50 ~ 
2. 11 Vid bedömningen av om skatt

skyldigs inkomst till icke obetydlig 
del utgjorts av folkpension iakttages 
följande. Som folkpension räknas 
icke barnpension eller vardbidrag. 
Den omständigheten a// folkpension 
under efl beskauningsår utgåu med 
ett ringa belopp. t. ex. till följd m· a// 
folkpensionen icke åtnjutits under 
hela året. utgör icke hinder mot a// 
medgiva den skattskyldige avdrag. 
Avgörande för bedömningen i deua 
fall är huruvida folkpensionen, om 
den utgått i full utsträckning, utgjort 
en icke obetydlig del av inkomsten. 
Som folkpension behandlas även 

tilläggspension i den mån den enligt 
lagen om pensionstillskott föranlett 
avräkning av pensionstillskott. 

2. Vid bedömningen av om skatt

skyldigs inkomst till icke obetydlig 
del utgjorts av folkpension iakttages 
följande. Som folkpension räknas 
icke barnpension eller viirdbidrag. 
Folkpension skall anses utgöra icke 
obetydlig del a1• den skartskyldiges 
inkomst om den uppgå/I till minst 
3 000 kronor eller minst en femtedel 
av den sammanräknade inkonu1e11. 
Som folkpension behandlas äwn 
tilläggspension i den mån den enligt 
lagen om pensionstillskott föranlett 

avräkning av pensionstillskott. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer närmare 
föreskrifter för avdragsberäkningen enligt nedan angivna grunder. 

Avdraget skall i första hand Avdraget skall i första hand 
bestämmas med hänsyn till storleken bestämmas med hänsyn till storleken 
av den skattskyldiges taxerade av den skattskyldiges taxerade 
inkomst enligt lagen (1947:576) om inkomst enligt lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt. Överstiger den- statlig inkomstskatt. Överstiger den-
na inkomst inte visst högsta belopp. na inkomst inte visst högsta belopp, 
skall avdraget beräknas till vad som skall avdraget beräknas till vad som 

behövs för att den skattskyldige inte behövs för att den skattskyldige inte 
skall påföras högre statligt beska!!- skall påföras högre statligt beskatt-
ningsbar inkomst än 7 500 kronor. ningsbar inkomst än 7 500 kronor. 
Detta högsta inkomstbelopp mot- Detta högsta inkomstbelopp mot-
svarar taxerad inkomst för skattskyl- svarar taxerad inkomst för skattskyl-
dig som under beskattningsåret inte dig som under beskattningsåret inte 
haft annan inkomst än ålderspension haft annan inkomst än ålderspension 
enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen 
(1962:381) om allmän försäkring och (1962:381) om allmän försäkring och 
pensionstillskott enligt 2 § lagen om pensionstillskott enligt 2 § lagen om 
pensionstillskott, samt åtnjutit av- pensionstillskott. För gift skattskyl-
drag endast med 100 kronor enligt dig, som uppburit folkpension med 
33 § 2 mom. andra stycket. För gift belopp som tillkommer gift vars 
skattskyldig, som uppburit folkpen- make uppbär folkpension, beräknas 

13 Scnaste lydelse 1983:970. 
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sion med belopp som tillkommer gift 
vars make uppbär folkpension, be
riiknas det högsta inkomstbeloppet 
med utg:lngspunkt från en pension 
utgörande 78,5 procent av basbelop
pet. Flir övriga skattskyldiga beräk
nas det med utgångspunkt från en 
pension utgörande 96 procent av 
basbeloppet. Sistnämnda beräk
ningsgrund giiller också om gift 
skattskyldig under viss del av 
beskattningsiiret uppburit folkpen
sion med belopp som tillkommer gift 
vars make uppbiir folkpension, och 
under <lterstode11 av året uppburit 
folkpension med belopp som till
kommer gift vars make saknar folk-
pension. 
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det högsta inkomstbeloppet med 
utgtmgspunkt från en pension utgö
rande 78.5 procent av basbeloppet. 
För övriga skattskyldiga beräknas 
det med utgångspunkt från en pen
sion utgörande 96 procent av basbe
loppet. Sistnämnda beräknings
grund gäller också om gift skattskyl
dig under viss del av beskattnings
året uppburit folkpension med be
lopp som tillkommer gift vars make 
uppbär folkpension, och under åter
stoden av året uppburit folkpension 
med belopp som tillkommer gift vars 
make saknar folkpension. 

Om skattskyldigs statligt taxerade inkomst överstiger det högsta inkomst
beloppet enligt föregående stycke, reduceras avdraget med belopp motsva
rande 66 2/3 procent av taxerad inkomst mellan det belopp vid vilket högsta 
extra avdrag utgår och ett belopp som är 3 basenheter större, med 40 procent 
av taxerad inkomst inom ett därpå följande inkomstskikt av 1,5 basenheters 
bredd och med 33 113 procent av taxerad inkomst därutöver. 

Det avdrag som beräknas med Det avdrag som beräknas med 
hänsyn till skattskyldigs statligt tax- hänsyn till skattskyldigs statligt tax-
erade inkomst jämkas, om värdet av 
skattepliktig förmögenhet överstiger 
90 000 kronor. Om förmögenhets
värdet överstiger 150 000 kronor, 
skall avdrag inte medges. Fastighet, 
som avses i 24 § 2 mom., samt sådan 
bo.stadsbyggnad med tillhörande 
tomt på jordhrubf astighet, som 
am·änds som bostad av den skattskyl
dige, skall inräknas i förmögenhets-
1·ärdct med belopp som motsvarar 
I I I 0 a1' skillnaden mellanfastighetens 
respektive hostadsbyggnadens och 
tomtens taxeringsvärde året före tax
ering.wire/ och lånat kapital, som 
nedlagts i f 1.1S1igheten respekti1'e i 
bo.stadsbyggnaden och tomten i den 
mån skillnaden inte öwrstiger 
250 OOU kronor. Ar skillnaden s1örre 
beräknas värdet till 25 000 kronor 
jämte den del av skiilnadcn som 

erade inkomst jämkas, om värdet av 
skattepliktig förmögenhet överstiger 
90 000 kronor. Om förmögenhets
värdet överstiger 150 000 kronor, 
skall avdrag inte medges. Om i 
förmögenhet ingår f aslighet, som 
avses i 24 § 2 mom. och som utgör 
den skattskyldiges bostad, eller sådan 
bostadsbyggnad med 1illhörande 
tomt på jordbruks[ astighet, som 
används som bostad av den ska1tskyl
dige, jämkas avdraget om värdet a1' 

den skattskyldiges skattepliktiga för
mögenhet överstiger 250 000 kronor. 
Överstiger förmögenhetsvärdet i så
dant fall 400 000 kronor skall avdrag 
inte medges. 
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Öl'erstiger 250 000 kronor. Vid be
räkning m• hur stort lånat kapiwl som 
lagts ner i bostadsbyggnaden och 
tomten, skall på dessa anses belöpa stl 
stor del av låneskulderna i f örvän•s
källan som byggnadens och tomt
markem taxeringSl'ärde utgör m· del 
sammanlagda värdet a1· tillgångarna i 
fön·iirl'Skiillan inklusii·e byggnaden 
och tomtmarken. Har den skattskyl
dige eller hans make flera sådana 
fastigheter, som avses här, gäller 
bt'stämmeLl'erna endast för en f astig
het och då i första hand för f aslighet 
som utgör stadigvarande bostad för 
dm skattskyldige. 
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Här ovan angivna grunder för avdragsberäkningcn fär frångås, när 
särskilda omständigheter föranleda det. 

Vid beräkning av avdrag för gift skattskyldig iakttages bestämmelserna i 
52 § I mom. sista stycket. 

Denna lag träder i kraft den 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 1 

att 4 § 2 mom. skall upphöra att gälla. 

Nm··arande lydelse 

2 mom." Vad i 46 § 3 mom. kom
munalskattelagen stadgas skall iiga 
motsvarande tillämpning vid taxering 
till statlig inkomstskatt. 

Denna lag träder i kraft den 

1 Rubriken ändrad genom 1974:770. 
"Senaste lydelse 1960: 173. 

Föreslagen lydelse 
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4 Ft>rslag till 
Lag om ändring i laxcringslagcn (1956:623) 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1956:623) 1 

dels att 14 s, 24 9 1 mom .. 25 §. 37 ~I. 2 och 5 mom., 43 § 1 mom .. 68 §, 

T2 a ~. 100 §. 101 * 1 mom. och I 16 f § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 25 d S. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvara11de lvdelse 

Skattechefen skall hevaka det 
allmiinnas riitt i taxcringsfrågor och 

verka för att taxeringarna hlir likfor
miga och rättvisa. Han leder och 
ansvarar för dcklarationsgransk

ningen och annan kontroll vid tax
eringen. Han skall även amvara för 
art caxeringama grunskas i erforder
lig omfattning, varvid särskilt skall 

Fiireslagc11 lydelse 

Skattechefen skall bevaka det 

allmännas rätt i taxcringsfrågor och 
verka för att taxeringarna blir likfor
miga och rättvisa. Han leder och 

ansvarar för deklarationsgransk
ningen och annan kontroll vid tax

eringen. Han bestämmer inför varje 
års taxering i samråd med riksskatte
verker kontrollens omf atrning och 

uppmärksammas ojiimnherer mcilwi inriktning. 

olika taxeringsdisrrikt. 
Skattechefen fär anlita sakkunnig för utredning av taxeringsfråga, som 

kräver särskild sakkunskap. 
Om der behövs, får skattechefen kalla ordförande eller annan ledamot av 

taxeringsnämnd i länet för att av denne erhålla upplysningar. 

24 § 

1 mom. Självdeklaration är dels 

allmän sji!lvdeklaration. 
dels s ä r s k i l d s j ä I v d c k l a r a -
tio n. 

1 mom. Sjiilvdeklaration är a 11-

m än självdeklaration. 
särskild självdeklaration 

och förenklad s j ä I,.. d I' kl a -
rar i o 11 enligt lagen (1984:000) om 
förenklad ~jä!vdeklararion. 

Allnuin .1jä/Fdcklamtion skall upptaga: 

I) den skattskyldigcs namn och postadress. hcmortskommun. där sådan 

finnes. och hemvist därstiides. personnummer samt nummer a för honom 

urfardad skattsedd å prcliminiir skatt för året näst före taxerings<iret 
ävensom betriiffandc utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk 

person det land. där sryrclsen hafr sitt siite, samt betriiffande skattskyldig. 

som alk~nast under någon del av beskattningsaret vari! i riket bosat!. uppgift 

'Lagen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av lagens rubrik ll/7-1:773. 
'Scna;tc lydelse 197H::>J6 . 
.iscnaste lydelse 19SJ:-l-l-l. 
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om den tid, han sålunda haft bostad härstädes. 

2) alla förvärvskällor, beträffande vilka skattskyldighet för beskattnings
året illigger den skattskyldige; och skall därvid i fraga om förvärvskiilla. i 
vilken skattepliktig fastighet ingått, särskilt angivas dels beskaffenheten av 

den skattskyldiges innehav av fastigheten, dels fastighetens taxeringsvärde 
aret näst före taxeringsåret eller. om sådant värde det aret icke varit 
fastighden åsatt. dess eljest antagliga värde vid taxcringsarets ingang. dels 
ock. därest fastigheten icke ingått i förvärvskällan under hela beskattnings
i1rct eller fastighden ingiitt däri endast till viss del, huru lång tid eller till 
vilken del fastigh<.:ten sålunda ingått i förvärvs källan. 

3) de intäkter och de avdrag. som 3) de intäkter och de avdrag, som 
äro att hänföra till varje förvärvskäl- äro att hänföra till varje förvärvskiil-
la. dock au ersällning, som enligr la. dock med undantag för uppxifi 
bestämmelserna i 37 .li I mom. /. g) som avses i 25 d .li. 
icke behöver upptagas i kontrollupp-
gift. ej heller helzii1'er upptagas i 
deklarationen sasom intäkt, 

4) de allmänna avdrag, som den skattskyldige yrkar få tillgodonjuta vid 
taxeringen, 

5) den skattskyldigcs tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret, 
ändi1 att förmögenheten icke uppgår till skattepliktigt belopp. dock endast 
om och i den mån skattskyldighet för förmögenhet åligger honom. 

6) beloppet av den preliminära skatt. som genom skatteavdrag erlagts för 
aret näst före taxeringsåret, ävensom 

7) garantibelopp. vilket skall upptagas såsom skattepliktig inkomst för den 
~kattskyldige i dennes hemortskommun. 

8) om deklarationen avser fåmansföretag. delägares eller honom närstå
ende persons namn. personnummer och adress och i förekommande fall 
aktie- eller andelsinnehav tillika med angivande av röstvärde, om olika 
riistviirden förekomma, dock att uppgifter icke behöva Jämnas för närståen
de person. som ej uppburit ersättning från, träffat avtal eller haft annat 
därmed jämförligt förhållande med företaget, 

9) räntetillägg som skall beaktas vid fastställande av underlag för 
tilläggshelopp samt grunderna för beräkning av räntetillägget. 

Allmän självdeklaration skall därjämte innehålla de uppgifter. som för 
sär~kilda fall föreskrivas i denna lag eller som erfordras för beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring. 

Ha makar. som ingatt äktenskap före ingången av beskattningsåret och 
under detta år levt tillsammans. var för sig inkomst att taxera enligt lagen 

( 194 7:576) om statlig inkomstskatt, skall vardera maken uppgiva huruvida 
inkomst av förvärvskälla är A-inkomst eller B-inkomst enligt 9 S 3 mom. 
nämnda lag. Vad nu sagts om makar skall i tillämpliga delar jämväl gälla i 
fråga om skattskyldiga som avses i 65 S sista stycket kommunalskattelagcn 

(l92iU7U). 
Har skattskyldig under beskattningsåret varit gift. skall han jämväl 

uppgiva si\dan boets eller andra makens inkomst och förmögt•nhct. över 
vilken förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Åligger skattskyldighcten 
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andra maken. skall urpgift.::n lämnas å särskild blankett. Då skattskyldig 
skall taxeras för barns eller annans förmögenhet. skall uppgift lämnas jämv~il 

om sådan förmögenhet. 
Belopp, som upptagas i självdeklaration, skola utföras i hela krontal, så att 

överskjutande öretal bortfalla. 

25 d ~ 
I .1jiil1·deklaration hehö1•er uppgif1 

inte lämnas om 
I I ersäuning som enligt bestäm

melserna i 37 ~ J mom. I. g) inte 
behöver upptagas i kontrolluppgi.fi, 

2) cJl'yUring ai· aktier och an dels
rätter som m·ses i 35 § 3 mom. (örs/u 

stycke! kommunalskauclagen 
( 1928:370) om försäljningsvärdct 
uppgår till högst 1 000 kronor eller 

3) 111·yuring av aktier och andels
rätter som G\'Ses i 35 § 3 mom. a11dra 
stycke! kommu11alskauelagen om 
försäljningsvärder uppgår till högs! 
7 000 kronor. 

Nuvarande lydelse 

37 § 

I mom. 4 Till ledning vid inkomsttaxering och registrering av preliminär A-skatt, som har innehållits 
genom skatteavdrag. skall varje iir utan anmaning avliimnas uppgifter (kont ro 11 uppgifter) för 
det föregående kalenderiiret enligt följande uppställning. 

Uppgif1sskyldig 

4 a. Den som utbetalt utdel
ning ii aktie i svenskt aktiebolag, 

pil \·ilket 3 kap. 8 § aktiebolagsla

gen ( 1975: 1385) eller lagen 
( 1970:596) om förenklad aktie

hantering är tillämplig. liksom 
bank, som avses i l § aktiefonds

lagen ( 1974:931 ), vilken utbetalt 
utdelning t1 andel i svensk aktie

fond for vilken register föres 
enligt 31 § sistniimnda lag samt 

Jen som utbetalt utdelning från 

'Sena~tc lyddsc 1983: 1076. 

Vem uppgiften skall avse 

Den som är berättigad att lyfta 
utdelning för egen del vid 

ut de lningstillfället. 

Vad uppgif1en skall u1·se 

Den utbetalda utdelning

en. 
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utdelningen utbetalats genom 
Värdcpappcr>ccntralen VPC 
Aktiebolags försorg. 

Föreslagen lydelse 
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1 111or11. Till ledning vid inkomsttaxering, förmögenhetstaxering samt registrering av preliminär 

A-skatt. som har innehållits genom skatteavdrag, skall varje år utan anmanning avlämnas uppgifter 
(kont ro 11 uppgifter) för det föregående kalenderåret enligt följande uppställning. 

Uppgiftsskyldig 

4 a. Den som utbetalt utdel
ning å aktie i svenskt aktiebolag, 
p<I vilket 3 kap. 8 § aktiebolagsla
gen (1975: 1385) eller lagen 
( 1970:596) om förenklad aktie
hantering är tillämplig. liksom 
bank. som avses i 1 § aktiefonds
lagen (1974:931), vilken utbetalt 
utdelning å andel i svensk aktie
fond för vilken register föres 
enligt 31 § sistnämnda lag samt 

den som utbetalt utdelning från 
utländsk juridisk person, om 
utdelningen utbetalats genom 
Värdepapperscentralen VPC 
Aktiebolags försorg. 

Bank eller ji.J11dkommissionär, 
som är a11kroriscrad förvaltare m· 

akricr <'nligr lagen 0111 fc'irenklad 
ak1ieha11tering. 

4 b. Den som yrkesmässigt 
motwgit penningmedel som inlå
ning eller på annat sätt yrkesmäs

sigt ombesörjt all penningmedel 
bli1•i1 räntebärande och som gott
skrivit eller förmedlat ränta. 

Vem uppgiften skall avse 

Den som är berättigad att lyfta 
utdelning för egen del vid utdel
ningstillfället. 

Den för \'ars räkning bank eller 
f ondkommissioniir i egenskap m• 

f ön•altare lyft utdelningen. 

Fysisk person som insau eller 
på annat säll utlånat penningme
del. 

Vad uppgiften skall al'se 

Den utbetalda utdelningen 
och viirdet al' aktieinr1elwve1 
vid beskatmingsårets utgång. 

Gottskriven eller förmedlad 
sammanlagd ränta samt bor
genärs sammanlagda fordran 
vid årets utgång under förut
sättning att riintan uppgår till 
minst 100 kronor för hela året 
eller att fordran uppgar till 
minst 1 000 kronor. 

Undantag: 
a) ränta på konto varöver 

be1,is lämnas enligt 6 .~ lagen 

(!978:423) orn skattelä1111ader 
för 1•issa sparformer eller som 

avses i lagen (1983:890) om 
allemanssparande, 
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4 c. Den som yrkesmässigt mot

tagit penningmedel som inlåning 

eller på annat sätt yrkesmässigt 

ombesörjt att penningmedel blivit 

räntebärande och som gottskrivit 

eller förmedlat ränta. 

Nuvarande lydelse 

Föreslagen lydelse 

Juridisk person som insatt eller 

på annat sätt wlånat penningme

del. 

Föreslagen lydelse 
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b) ränta och behållning på 

konto. som öppnats före 1984 

års wgilng. under förwsätt

ning att personnummer ime 

kan anges och att räman 

understiger 100 kronor eller 

fordran understiger 1 UUO kro

nor. 

Gottskriverz eller förmedlad 

sammanlagd ränta samt bor

genärs sammanlagda fordran 

vid årets wgång under förut

sättning att räntan uppgår till 
minst 500 kronor för hela åri:t 

eller att fordran uppi;år till 

minst 5 000 kronor. 
Undantag: riinta och behåll

ning på konw. som dppnats 

före 1984 års wgång. under 
förutsäIIning all organisa

tionsnummer inte kan anges 

och att räntan undersrigcr 100 

kronor eller fordran wzdersri

ger 1 000 kronor. 

2 mom. 5 Vid avlämnande av uppgifter, varom stadgas i I mom., skall 
iakttagas följande. 

Avser sådan förmån, varom i I mom. första och andra punkterna förmäles, 
endast en del av året, skall upplysning meddelas om den tidrymd, för vilken 
förmanen utgått. 

I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och traktaments

ersiittning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersättning och dels 
traktamentsersättning jämte tid för vilken traktamentsersättning utgått. 

Därvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersättning dels för förrättning
ar inom riket i enlighet med vad nedan sägs och dels för förrättningar utom 

riket. I fråga om förrättningar inom riket skola uppgifter lämnas särskilt för 

förrättningar som icke varit förenade med övernattning (endagsförrättning
ar). förriittningar som varit förenade med övernattning men icke medfört 
vistelse mer än femton dygn i följd på en och samma ort (korttidsförrätt
ningar) samt övriga resor (långtidsförrättningar). För endagsförrättning.ar 

uppgives utgiven traktamentsersättning och antal dagar. Vid beräkning av 

antalet dagar för endagsförrättningar medräknas icke sådan endagsförrätt

ning. som varat högst fyra timmar; förrättning som varat mer än fyra timmar 

5 Senaste lydelse 1983:444. 
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men högst tio timmar räknas som halv dag; längre förr~ittning raknas som hel 

dag. För korttids- och långtidsförrättningar uppgives utgiven traktamentser

sättning och antal nätter övernattning skett. De första ft:mtou dygnen av 

varje l<ingtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrättning. - I k(•ntJOll
uppgift skall i förekommande fall särskilt anmärkas. att arhetsgivaren utöver 

traktamentstrsättningen. haft utgifter för den anställck' bostad eller 

uppehälle under förrättningen. 

Om skattechefen i det län där arbetsgivarens hemortskommun är heliigen 

medger det. behöver arbetsgivaren. i stället för att lämna uppgift enligt tredje 
stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom riket, endast anmärka 

i kontrolluppgiften att sådan ersiittning utgått. Förutsättning för medgivande 
iir att ers;-ittning utgår enligt s{1dana grunder att den kan antagas icke komma 
att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna. Motsvarande medgi
vande kan lämnas även beträffande resekostnadsersättning för färd med 

allmänt kommunikationsmedel. Medgivande lämnas endast om arbetsgi
van~n har ett större antal anställda. som mera regelbundet företager 
tjänsteresor. och medgivandet bedömes vara utan olägenhet för taxcrings
arbetet. Medgivande får ej lämnas fåmansföretag i fråga om uppgifter 

rörande företagsledaren och honom närstående personer samt delägare i 

företaget. Lämnat medgivande gäller tills vidare. Det kan begränsas till viss 
grupp av anställda. -Ansökan om medgivande göres hos länsstyrelsen senast 

den 31 oktober året före taxeringsåret. Talan mot beslut, varigenom ansökan 
om medgivande avslagits eller medgivande återkallats, föres hos riksskatte

verket genom besvär som skola ha inkommit till verket inom en mänad från 

den dag då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riksskatteverkets beslut får 
talan icke föras. 

Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans 

efterlevandes pensionering. skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön och 
vad som avdragits. 

Av kontrolluppgift enligt l mom. första. andra eller sjunde punkten skall 

framgå om arbetsgivaren har att för utgivet belopp betala arbetsgivaravgifter 

enligt lagen (1981 :691) om socialavgifter. I kontrolluppgift som nu har sagts 

skall särskilt för sig tas upp representationsersättning och särskilt för sig 

annan kostnadsersättning än resekostnads- och traktamentsersättning. 

I kontrolluppgift skall särskilt för sig tas upp sådant avdrag som har gjorts 
för preliminär A-skatt eller enligt lagen (1982: 1006) om avdrags- och 

uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 
I kontrolluppgift skall anges namn och po~tadress samt personnummer 

eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppgiften 

avser. Kan personnummer inte anges för den som uppgiften avser skall 
redovisas dennes födelsetid. Har den uppgiftsskyldige tilldelats särskilt 

redovisningsnummer enligt 53 ~ l morn. upphördslagcn ( 1953:27:2) skall 
detta anges i stiillet för den uppgifts~kyldiges personnummer elkr organisa
tionsnummer. I kontrolluppgift som lämnas av fåmansföretag skall anges om 

personen är företagslcdare eller honom närstående person eller delägare i 

företaget. 
Kontrolluppgift. som i 1 mom. tredje punkten sägs och som avser 

pensionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst. skall inne hälla 
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uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och, um möjligt. 

fäng varigenom iiganderätten övergått samt. i förekommande fall, den som 

erhållit förfoganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift, som avser 

pensionsförsäkring tagen i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om 

den som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pcnsionsförmånen. 

I kontrolluppgift skall lämnas I kontrolluppgift skall lämnas 

uppgift om lån som har lämnats uppgift om lån som har lämnats 

räntefritt, eller mot ränta understi- räntefritt, eller mot ränta understi-

gandc sedvanlig rfölta. till arbets

ellcr uppdragstagare. om det sam

manlagda värdet av förmåner av 

detta slag uppgår till mer än J(JO 
kronor. Uppgiften skall avse 1:mebe

loppet och erlagd ränta. 

Kontrolluppgift enligt I mom. 

punkterna 1-3. 3 b-3 f eller 8 skall 

avfattas på blankett enligt fastställt 

formulär. Särskild uppgiftshandling 
skall lämnas för varje person. 

gande sedvanlig rama. till arhets

eller uppdragstagare, om det sam

manlagda värdet av förmåner av 

detta slag uppgår till mer än HJO 
kronor. Uppgiften skall avse lånebe

loppet. erlagd ränta och det sam
manlagda 1·iirdct av förmånen. 

Kontrolluppgift enligt 1 mom. 

punkterna 1-3, 3 b-3 f. 4 b eller 8 
skall avfattas på blankett enligt fast

ställt formulär. Särskild uppgifts
handling skall lämnas för varje per-

son. 

Riksskatteverket får på ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från 

bestämmelserna i elfte stycket. Mot riksskatteverkets beslut får talan ej 

föras. 

5 mom." Den som har att avlämna 

kontrolluppgift enligt 1 mom. punk

terna I. 2, 3 b-3 f. 7 eller 9 skall 

senast den 31 januari under tax

eringsåret till inkomsttagaren över

sända uppgift med de upplysningar 

som liimnas i kontrolluppgiften. 

5 mom. Den som har att avlämna 

kontrolluppgift enligt 1 mom. punk

terna I, 2. 3 b-3 f. -I b. 7 eller 9 skall 

senast den 31 januari under tax

eringsåret till inkomsttagaren över

sända uppgift med de upplysningar 

som lämnas i kontrolluppgiften. 

·B § 

I mom. 7 Envar. som har utbekommit utdelning på aktier i svenskt 

aktiebolag, pä vilket 3 kap. 8 s aktiebolagslagen (1975: 1385) eller lagen 

( 1970:596) om förenklad aktiehantering icke är tillämplig. så ock envar. som 

här i riket har utbekommit 

a) utdelning pä andelar i svensk ekonomisk förening. svensk aktiefond. för 

vilken register ej förs enligt 31 * aktiefonJslagen ( 197..\:931 ). eller. om den 

icke har betalts ut genom Yärdepappcrscentralen VPC Aktiebolag (viirdc

papperscentralen). från utländsk juridisk person eller 

bl riinta, vilken har erlagts mot avlämnande av kupong eller kvitto och icke 

har betalts ut genom värdepappcrscentralen, pt1 obligation. förlagsbevis eller 

annan för Jen allmänna rörelsen avsedd förskrivning. 

är skyldig att till ledning för egen är skyldig att till ledning for egen 

''Senaste lycklse 1983:318. 
'Senaste lydelse l 983:385. 
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taxering vid mottagandet av utdel

ningen eller räntan avge särskild 

uppgift härom. Lyfts beloppet för 

annans räkning, och överlämnas ej 

diirvid en av denne avgiven veder
börlig uppgift. skall uppgift i stället 

avges av den, som lyfter beloppet. 

och dän,id uppges namn och hemvist 

pil den. for vars räkning beloppet 

lyfts. L'tbekommer nägon utdelning 
eller ränta mot kupong. som han har 
förvärvat utan det viirdepapper 

kupongen tillhör. skall också uppges 
namn och hemvist på den. friin 
vilken kupongen har förvärvats. 

175 

Föreslagl'n lydelse 

taxering vid mottagandet av utdel

ningen eller räntan avge särskild 
uppgift härom. Lyfts beloppet för 

annans räkning, och överlämnas ej 

därvid en av denne avgiven ved•:r

börlig uppgift. skall uppgift i ställd 
avges av den, som lyfter beloppet. 

så1,ida inte uppKiftsskyldighet förel(s;
ger enligt 37 ~ 1 mom. punkt .J a. 
Dän·id skall uppges namn och hem
vist pil den. for vars riikning belop
pet lyfts. Utbekommer nagon utdel
ning eller riinta mot kupong. som 
han har förvärvat utan det viirdcpap
per kupongen tillhör. skall också 
uppges namn och hemvist pä den. 
frän vilken kupongen har förvärvats. 

Uppgift avfattas enligt fastställt formulär och avlämnas till den. som 
utbetalar utdelning eller riinta. Denne skall tillse att uppgift avlämnas. innan 

betalning sker. 

Den som hegär registrering hos värdepapperscentralen av viirdepapper 

som avses berättiga till utdelning friin utländ~k juridisk person eller som 

asyftas i första stycket h) skall samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist 

pa den. för vilkens räkning utdelningen eller räntan skall lyftas. Ändras 
förhållande om vilket sådan uppgift har lämnats, skall den som har lämnat 

uppgiften utan dröjsrnäl anmäla detta skriftligen till värdepapperscentralen. 

Bank eller fondkommissionär. som är auktoriserad som förvaltare av aktier 
enligt lagen om förenklad aktiehantcring. är skyldig att lämna sadan uppgift 
som rör ränta efter anmodan från värdepappersccntralcn. Sädan anmodan 

får ej göras senare än fem ar efter utbetalningen av räntan. 

68 §' 

Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för varje skattskyldig 

införas i skattelängd. 

I skattelängden antecknas särskilt 

dels i avseende på statlig inkomsts!,att inkomst av olika förvärvskällor med 

angivande tillika i fråga om skattskyldiga som avses i 11 * 3 mom. lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt huruvida inkumsten utgör A-inkomst 

eller B-inkomst. medgivt'! avdrag för underskMt i förviirvskiilla. samma11-
r~1knad nettoinkomst (summan a\· inkomsterna av olika förvärvskällor. 

minskad med avdrag för underskott), medgivna allmänna avdrag som inte 

avser underskott i frirvärvskiilla. taxerad och beskattningsbar inkomst samt 
riintetillägg och underlag för tilläggsbelopp, 

dels heskattningsbar inkomst enligt 2 S lagen ( 1958:295) om 'jömansskatt 

·'Senaste lydelse 11.IX:l: 1091. 
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och enligt I § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning samt det antal 
perioder om trettio dagar för vilku den skattskyldige har uppburit s<ldan 
inkomst under heskattningsåret, samt sjömansskattenämndcns beslut om 

jämkning enligt 12 § 4 mom. lagen om sjömansskatt. 
dels i avseende på kommunal inkomstskatt taxerad och beskattningsbar 

inkomst. 
de Is beslut i övrigt, som avser 

förutsättning för avdrag enligt 48 § 2 
och 3 mom. kommunalskattelagen 
(1928:370) eller för ska11ereduktion 
enligt 2 § 4 mom. uppbörds/agen 

( 1953:272), 

de Is beslut i övrigt. som avser 
förutsättning för avdrag enligt 48 § 2 
och 3 mom. kommunalskattelagen 

(1928:370). 

dels beslut. som avser förutsättning för skattereduktion enligt 2 § lagen 
( 1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer. 

dels beslut om avräkning av utländsk skatt eller tillämpning av progres-
sionsbestämmelser enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning. 

dels uppgift om underlag. varpå skogsvårdsavgift skall beräknas. 
dels uppgift om underlag, varpå hyreshusavgift skall beräknas. 
dels vinstdelningsunderlag. 
de Is skattepliktig och beskatt

ningsbar förmögenhet, om skatt 
skall utgå enligt 11 § \agen 
(1947:577) om statlig förmögenhets-

skatt. 

de Is skattepliktig och beskatt
ningsbar förmögenhet. om skatt 
skall utgå enligt 11 § lagen 
(1947:577) om statlig förmögenhets
skatt, 

dels uppgift om taxeringarna 
beslutats med ledning av förenklad 

självdeklaration enligt lagen 
( 1984:000) eller annan självdeklara-

tion. 

Uppgår den enligt lagen om statlig inkomstskatt beräknade taxerade 
inkomsten till minst 6 000 kronor för ensamstående och till sammanlagt minst 
6 000 kronor för makar, som varit gifta vid ingången av beskattningsåret och 
under detta år levt tillsammans, skall den beräknade taxerade inkomsten 
införas, även om beskattningsbar inkomst icke uppkommer. 

Skattelängden skall underskrivas av lokal skattemyndighet. Den skall 

därefter såvitt gäller den årliga taxeringen anses innefatta taxeringsnämn
dens beslut. 

72 a §9 

Har taxering för inkomst eller förmögenhet som har beslutats av 
taxeringsnämnd icke införts i skattelängd inom föreskriven tid eller har sådan 
taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller eljest uppenbarligen 
införts felaktigt i sådan längd, får länsstyrelsen eller den lokala skattemyn
digheten besluta om rättelse av längden i denna del. Har beskattningsbar 
inkomst enligt 2 § lagen ( 1958:295) om sjömansskatt eller enligt 1 § 2 mom. 

9 Scnaste lydelse 1983:444. 
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nämnda lag skattepliktig dagpenning eller det antal perioder om trettio dagar 
för vilka skattskyldig uppburit sådan inkomst ändrats. skall myndigheten 
vidtaga härav betingad rättelse av längden. 

Länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten får vidare. om inte 
särskilda skäl talar för att länsrätten bör avgöra frågan. besluta om rättelse av 
taxeringen i den mån denna blivit oriktig till följd av 

I) uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i 
deklaration. 

:!} uppenbar felaktighet i fråga om uppgift till ledning för påförande av 
skogsvårdsavgift eller om fastighets taxeringsvärde, 

3) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av intäkt av annan fastighet 
enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen ( 1928:370}. beräkning av avdrag 
enligt 4S § första stycket kommunalskattelagen eller beräkning av garanti
belopp enligt 47 § kommunalskattelagen. 

4) uppenbar felaktighet i fråga om schablonavdrag för egenavgift och 
avstämning av sådant avdrag eller avdrag som annars medges skattskyldig 
utan särskild utredning, 

S} uppenbar felaktighet i fråga om 
avdrag. vars rätta belopp framgår av 
debitering. ai,drag enligt 46 § 
3 mom. kommunalskattclagen eller 
4 § 2 mom. lagen (1947:576) om 
statlig inkomsrskatt eller avräkning 
enligt 46 § 4 mom. kommunalskatte-
lagen av allmänt avdrag, 

S) uppenbar felaktighet i fråga om 
avdrag, vars rätta belopp framgår av 
debitering eller avräkning enligt 46 § 

4 mom. kommunalskattelagen av 
allmänt avdrag. 

6) uppenbar felaktighet i fråga om grundavdrag eller avräkning enligt SO§ 
3 mom. andra stycket kommunalskattelagen av sådant avdrag, 

7) uppenbar felaktighet i fråga om sådana förutsättningar för skattereduk
tion. som enligt 68 § skall antecknas i skattelängd. 

8) uppenbar felaktighet i fråga om förutsättningar för tillämpning av 
bestämmelserna i 11 § 3 mom. lagen om statlig inkomstskatt om uppdelning 
av A-inkomst och B-inkomst. 

Q) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av makars och hemmava
rande barns förmögenhet enligt 12 § lagen ( 1947:S77) om statlig förmögen
hetsskatt, 

10) uppenbar felaktighet varigenom A-inkomst enligt 9 § 3 mom. lagen om 
statlig inkomstskatt har betecknats som B-inkomst eller inkomst av tjänst, till 
den del denna utgörs av periodiskt understöd eller därmed jiimförlig 
periodisk intäkt, har betecknats som A-inkomst. 

Jl) uppenbarligen för lågt avdrag enligt SO~ 2 mom. fjärde stycket 
kornmunalskattclagen eller motsvarande avdrag enligt lagen om statlig 
inkomstskatt. 

Länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten får ocksä, om inte 
särskilda skäl talar för att länsrätten hör avgöra fragan. besluta om rättelse av 
taxeringen i de fall då denna uppenbarligen blivit för hög till följd av 

1) att den skattskyldige på grund av ett felaktigt eller ofullständigt 
underlag, som lämnats av annan än honom själv. har taxerats för en intäkt 
12 RiksdaKcn /984185. I sam/. Nr 180 
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som han inte har haft, 
2) att den skattskyldige först efter taxcringsperiodcns utgång har styrkt sin 

rätt till ett i självdeklarationen eller hos taxeringsnämnden yrkat avdrag, 
3) att taxeringsnämnden inte har prövat uppgifter som varit tillgängliga för 

skattemyndigheterna. 
Föreligger felaktighet av angivna slag får myndigheten även besluta om 

därav föranledd ändring av den skattskyldiges eller makens taxering i ovan 
angivna hänseenden. 

Efter utgången av maj månad året efter taxeringsåret får rättelse enligt 
denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om felaktighet av den 
art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorts hos den som har att 
besluta om rättelsen. 

Innan rättelse beslutas skall, om det behövs, yttrande inhämtas från 
taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd enligt andra eller 
fjärde stycket höjning av taxering, skall den skattskyldige beredas tillfälle 
yttra sig innan rättelse sker. om hinder härför ej möter. 

Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige har yrkat, 
skall, om detta ej är uppenbart överflödigt, beslutet inom två veckor 
tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 § 4 mom. föreskrivs i fråga 
om underrättelse beträffande taxeringsnämnds beslut. 

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf förs genom 
besvär över den taxering som avses med rättelsebeslutet. 

100 §!Il 

Besvär må jämväl i särskild ordning anföras av den skattskyldige, 
l) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, som icke är av 

skattepliktig natur. 
2) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, för vilken han icke är 

skattskyldig, 
3) om han taxerats till kommunal inkomstskatt för garantibelopp för 

fastighet, vilket icke bort för honom upptagas såsom skattepliktig inkomst, 
4) om han taxerats för samma inkomst eller förmögenhet på mer än en ort 

eller eljest taxerats å orätt ort, 
5) om hans taxering blivit oriktig 

på grund av felräkning. misskrivning 
eller annat uppenbart förbiseende, 

6) om han, till följd av underlåten
het att avgiva deklaration eller 
annan uppgift eller på grund av 
felaktighet i deklaration eller i annan 
uppgift från honom eller i kontroll
uppgift eller i handling som legat till 

'"Senaste lydelse 1982: I 100. 

5) om hans taxering blivit oriktig 
på grund av felräkning, misskrivning 
eller annat uppenbart förbiseende 
eller på grund av att komrolluppgift 
enligt 37 §saknats eller varit felaktig, 

6) om han, till följd av underlåten
het att avgiva deklaration eller 
annan uppgift eller på grund av 
felaktighet i deklaration eller i annan 
uppgift från honom eller i annan 
kontrolluppgift än som avses i 5) 
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grund för sådan deklaration eller 

uppgift, taxerats till väsentligt högre 

belopp än som svarar mot hans 

inkomst eller förmögenhet, 
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eller i handling som legat till grund 

för sådan deklaration eller uppgift, 

taxerats till väsentligt högre belopp 

än som svarar mot hans inkomst eller 
förmögenhet, 

7) om han eljest kan åberopa omständighet eller bevis som bort föranleda 

väsentligt lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av taxeringen, 

8) om han icke erhållit avräkning av utländsk skatt som han är berättigad 

till. 

I de fall som angivas i första stycket vid 6) och 7) mä besvärstalan ej tagas 

upp till prövning, med mindre den kan grundas på omständighet eller bevis, 
varom kännedom saknats vid fastställandet av den taxering vari rättelse 

sökes, och det framstår såsom ursäktligt att den skattskyldige icke i annan 

ordning åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av riktig 
taxering. 

Besvär som avses i denna paragraf må anföras inom fem år efter 
taxeringsåret. 

101 § 

i mom. 11 Taxeringsintendent må 

inom tid, som angives i 100 §, i där 
avsedda fall anföra besvär till den 

skattskyldiges förmån samt i det vid 

5) i första stycket av samma paragraf 

omförmälda faller jämväl anföra 

besvär med yrkande om ändring i 

taxering till den skattskyldiges nack

del. 

i mom. Taxeringsintendent må 
inom tid, som angives i 100 §, i där 

avsedda fall anföra besvär till den 

skattskyldiges förmån samt i de vid 

5) i första stycket av samma paragraf 

omförmälda fallen jämväl anföra 

besvär med yrkande om ändring i 

taxering till den skattskyldiges nack
del. Besvär till den skauskvldiges 
nackdel må dock ej anföras om den 
sk au som inre påförts iir au anse som 
ringa. 

116 f §12 

Skattetillägg utgår eJ 1 samband 

med rättelse av felräkning eller miss

skrivning, som uppenbart framgår 
av deklaration eller annat skriftligt 

meddelande från den skattskyldige. 

Skattetillägg utgår ej i samband 

med rättelse av felräkning eller miss
skrivning, som uppenhart framgår 

av deklaration eller annat skriftligt 
meddelande fran den skattskyldige. 

Detsamma gäller om räuelsc sker a1· 

uppgift som omfauas a1· uppgiftsskyl
digheren enligt 37 §. 

Skattetillägg utgår ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i 

skriftligt meddelande framställt yrkande, såsom fråga om yrkat avdrag eller 
viirde av naturaförmån eller tillgång, och avvikelsen icke gäller uppgift i sak. 

11 Senaste lydelse 1958:299. 
1 ~Sena~te lydelse 1978:196. 
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Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift utgår ej skattetillägg. 

Denna lag träder i kraft den 
Vid 1986 och 1987 års taxeringar skall i stället för beloppen 100 kronor 

respektive l OUO kronor i bestämmelserna i 37 § 1 mom. 4 b samt 
undantagsbestämmelserna i 4 b och 4 c gälla beloppen 500 kronor respektive 
5 000 kronor. 

5 Förslag till 
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skattebrottslagen (1971 :69) att 2 § skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift 
uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder att 
skatt eller avgift påföres med för lågt belopp eller tillgodoräknas med för högt 
belopp dömes för skattebedrägeri till fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt eller avgift skall påföras med 
för lågt belopp underlåter att avge deklaration eller därmed jämförlig 
handling och därigenom föranleder att för lågt belopp påföres honom eller 
den han företräder. 

Denna lag träder i kraft den 

För skattebedrägeri dömes även 
den som med uppsåt att skatt skall 
påföras med för lågt belopp träffar 
överenskommelse med arbetsgivaren 
eller annan, som är skyldig att lämna 
kontrolluppgift enligt 37 § taxerings
/agen (1956:623), att denne skall 
åsidosätta nämnda uppgiftsskyldig
het och lämnar självdeklaration 
enligt lagen ( 1984:000) om förenklad 
självdeklaration och därigenom f är
an/eder att skatt påföres medför lågt 
belopp. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953:272) 1 

dels att 2 § 4 mom. och 4 * 2 mom. skall upphöra att gälla, 
dels att 2 § 2 mom., 4 § 1och4 mom., 5 och 6 §§. 15 §. 24 § 1mom.,32 §. 

39 § 2 mom., 40 § 1 mom., 45 § 1mom.,46 § 2 mom. och 69 § 1 mom. samt 

anvisningarna till 45 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

2 mom. 2 I denna lag förstås med 
s I ut I i g sk a t t : skatt som har 

påförts vid den årliga debiteringen 
på grund av taxeringsnämnds beslut 
eller på grund av annat beslut, som 
enligt gällande föreskrifter skall 
beaktas vid sådan debitering, och 

återstår efte.r iakttagande av bestäm
melserna om nedsättning av skatt 
enligt 4 mom. samt 2 § lagen 
(1978:423) om skattelättnader för 

vissa sparformer och 3 § lagen 
(1982: 1193) om skattereduktion för 

fackföreningsavgift; 

Föreslagen lydelse 

s I u t I i g sk a t t : skatt som har 
påförts vid den årliga debiteringen 
på grund av taxeringsnämnds beslut 
eller på grund av annat beslut, som 
enligt gällande föreskrifter skall 
beaktas vid sådan debitering, och 

återstår efter iakttagande av bestäm
melserna om nedsättning av skatt 
enligt 2 § lagen (1978:423) om 
skattelättnader för vissa sparformer 

och 3 §lagen (1982:1193) om skatte
reduktion för fackföreningsavgift; 

p r e 1 i min är skatt: i 3 §nämnd skatt, som betalas i avräkning på slutlig 

skatt; 
kvarstående skatt: skatt, som återstår att betala, sedan preliminär 

skatt har avräknats från slutlig skatt; 
t i 11 kommande skatt: skatt som skall betalas på grund av eftertax

ering eller enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt har 
avslutats; 

kvarskatteavgift: avgift enligt 27 § 3 mom.; 
respit ränta: ränta enligt 32 §; 

anstånds ränta: ränta enligt 49 § 4 mom.; 
ö - ska t ter än ta: ränta enligt 69 § 1 mom.; 
restitutions ränta: ränta enligt 69 § 2 mom.; 

sk a t te red u k tio n: nedsätt-
ning av skall enligt 4 mom.; 

inkomstår: det kalenderår, som närmast har föregått taxeringsåret; 

u p p b ö r d s å r: tiden från och med mars månad ett år till och med 
februari månad nästföljande år; 

uppbörds månad: mars. maj, juli, september, november och januari; 
gift skatts k y Id i g: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 § 

1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 11§1 mom. lagen (1947:576) 
om statlig inkomstskatt; 

'Lagen omtryckt 1972:75. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771. 
2Senaste lydelse 1982: 1196. 
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ogift skatts k y Id i g: annan skattskyldig fysisk person än nyss har 
sagts. 

4 11wm.' Skauereduktion åtnjutes 
a1' ogift skattskyldig, som har hem

ma\'arande barn under 18 år. uch a~· 
gift skauskyldig, vars make saknar 
taxerad inkomst enligt lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt, 
med 1 800 kronor, 

m· gift skattskyldig, vars make har 
taxerad inkomst enligt nämnda lag 
som understiger 6 000 kronor, med 
30 procent a1· det belopp som motsva
rar skillnaden mellan 6 000 kronor 
och den taxerade inkomsten. 

Har gifta skauskyldiga var för sig 
till statlig inkomstskatt taxerad in
komst, som understiger 6 000 kro
nor, åtnjutes skattereduktion endast 
Ul' den som har den högsta taxerade 
inkomsten. Är de taxerade inkoms
terna lika stora, tillkommer skattere
duktion den äldre av de skattskyldi
ga. 

Skattereduktion enligt första styck
et åtnjutes endast ai· skattskyldig, 
som varit bosatt här i riket under 
någon del av beskattningsåret. För 
gift skattskyldig gäller dessutom föl
jande. För att skattereduktion skall få 
åtnjutas, skall maken ha varit bosatt 
här i riket under någon del al' beskatt
ningsåret. Avser makens bosättning 
här i riket större delen av beskatt
ningsåret, sker skattereduktionen en
ligt första stycket. Avser makens 
bosättning här i riket endast en mind
re del av beskattningsåret, åtnjuter 
den skausky/dige skattereduktion, 
om maken saknar taxerad inkomst 
enligt lagen om statlig inkomstskatt, 
med 900 kronor, och om maken har 
taxerad inkomst enligt nämnda lag 
som understiger 3 000 kronor, med 
30 procent av det belopp som motsva
rar skillnaden mellan 3 000 kronor 
3Senastc lydelse 1979: 1159. 
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och den taxerade inkormtrn. 
Vid tillämpningen a1· bestämmel

serna i första, andra och tredje styck
ena skall som taxerad inkomst anses 
ä1•cn under beskattningsåret uppbu
ren beskattningsbar inkomst enligt 
lagen ( JCi58:295) om sjömansskatt 
samt enligt I § 2 mom. nämnda lag 
skattepliktig dagpenning. Skattere
duk1ion som Iillkommer skauskyldig 
enlig1 nämnda bestiimmelser skall 
minskas med en tolf1edcl för varje 
period om trettio dagar. för l'ilken 
den skattskyldige uppburit inkomst 
som förut nämnts. 

Skattereduktion sker endast i fråga 
om statlig inkomstskatt, kommunal 
inkomstskatt, skogsvård.rn1•gift och 
ska//etillägg enligt taxerings/agen 
( 1956:623). 

Bestämmelserna om skattereduk
tion iakttagas vid debitering a1· slutlig 
skatt. tillkommande skatt och preli
minär B-skatt samt 1•id fastställande 
av preliminär A-skatt. Öretal som 
uppkommer vid beräkning av skatte
reduktion bortf al/er. 

183 

Föreslagcri lydelse 

4§ 

J mom. •För inkomst av tjänst som hänför sig till bestämd tidsperiod och 
uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen eller till arbetsanställning 
som är avsedd att vara kortare tid än en vecka skall preliminär A-skatt utgå 
med belopp. som anges i skattetabeller, om inte lokal skattemyndighet har 
bestämt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatt som 
belöper på olika inkomstbelopp. beräknade för månad eller den kortare tid 
som anges i tabellerna. Regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller. 

Tabellerna skall grundas på följande förutsättningar, nämligen 
all inkomsten är oförändrad under inkomståret, 
att den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som anges 

i tabellen. 
art den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt eller avgift som avses i 

denna lag än statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt, 
att skattskyldig som avses i 2 mom. 

•senaste lydelse 1979: 1159. 
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första stycket 2 och 4 erhåller skatte
reduktion, 

att den skattskyldige vid taxering 
för inkomsten inte erhåller andra 
avdrag än grundavdrag och, såvitt 
gäller skarrskyldig som ai·ses i 2 
mom. första stycket 3 och 4, förvärvs
avdrag. 

2 mom.' I skattetabellerna skall i 
särskilda kolumner tas 11pp skattebe
lopp för f ölja11de grupper uv skart
skyldiga, nämligen 

i) ogift inkomsttagare, som inre 
u1•ses under 4, och g~fr inkomsttaga
re .. vars make har en summanräknad 
nettoinkomst på minst 3 000 kro
nor, 

2j gift inkomsrrugare, vars make 
saknar summunräk11ad ncrroinkomsr 
eller har sådan inkormr understigan
de 3 000 kronor, 

3) gift inkomsttagare, som är berät
tigad till fön·ärvsavdrag, 

4) ogift inkomsttagare, som är 
berättigad till f örvärvsavdrag. 

Og~fr inkomsrtugare, som är berät
tigad till skattereduktion men inre till 
förvärvsavdrag skall jämställas med 
inkomsttagare som unes under 2. 

4 mom. 0 I skattetabellerna skall 
också tas in en särskild kolumn, vari 
anges det belopp varmed preliminär 
A-skatt skall beräknas på inkomst 
för dag av sådan anställning som är 
avsedd vara kortare tid än en vecka. 
För samtliga skattetabeller skall 
samma belopp anges i den särskilda 
kolumnen att tillämpas oberoende av 
arbetstagarens civilstånd och annan i 
2 mom. angiven omständighet. 
Skattebeloppen skall beräknas på 
grundval av beräknelig genomsnitt
lig sysselsättning under året och med 

-'Senaste lydelse 1979: Jl59. 
6Senaste lydelse 1979:1159. 
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a t t den skattskyldige vid taxering 
för inkomsten inte erhåller andra 
avdrag än grundavdrag. 

4 mom. I skattetabellerna skall 
också tas in en särskild kolumn, vari 
anges det belopp varmed preliminär 
A-skatt skall beräknas på inkomst 
för dag av sådan anställning som är 
avsedd vara kortare tid än en vecka. 
För samtliga skattetabeller skall 
samma belopp anges i den särskilda 
kolumnen. Skattebeloppen skall be
räknas på grundval av beräknelig 
genomsnittlig sysselsättning under 
året och med ledning av för riket 
genomsnittlig skattesats till kommu
nal inkomstskatt föregående år. I 
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ledning av för riket genomsnittlig 
skattesats till kommunal inkomst
skatt föreg[1ende år. I övrigt skall 
vad ovan i denna paragraf sägs i 
tillämpliga delar gälla vid skattebe
loppens beräkning. 

5 § 

185 

Fiireslagen lydelse 

övrigt skall vad ovan i denna para
graf sägs i tillämpliga delar gälla vid 
skattebeloppens beräkning. 

Vid beräkning av preliminär A-skatt enligt skattetabell skall för envar 
skattskyldig, betriiffande vilken icke skall tillämpas enligt 4 § 3 1110111. andra 
stycket fastställd sarskild tabell. tillämpas den tabell, som avser en 
sammanlagd utdebitering till kommunal inkomstskatt och landstingsmedcl, 
vilken för skattekrona och skatteöre är lika med det belopp, som för 
inkomståret bestämts till utdebitering i kommunen eller kommundelen. 
Ingår i sistnämnda utdebitering öre tal. uppgående till högst femtio, användes 
den tabell, som avser närmast lägre utdebitering. Därest i utdebiteringen 
ingår örctal. överstigande femtio, tillämpas den tabell som avser närmast 
högre utdebitering. Att å inkomst av arbetsanställning, som är avsedd att 
vara kortare tid än en vecka, preliminär A-skatt dock kan beräknas enligt 
vilken som helst för inkomståret upprättad skattetabell, framgår av 
bestämmelserna i 4 § 4 mom. 

Förhallallliena den I november 
aret näst före inkomståret äro, där 
icke i nästföljande stycke annorledes 
stadgas, avgörande för till vilken i 4 § 

2 mom. omförmäld grupp av skatt
skyldiga vederbörande skall hänfö

ras. 
Skall under inkomståret prelimi

när A-skatt enligt tabell börja utgå för 
skattskyldig, för 1·ilken skatt icke 
tidigare sålunda beräknats, skall i 
fråga om skattskyldigs ci1•ilstånd det 
förhållande, som kan antagas kom
ma att ligga till grund för taxering 
under året näst efter inkormtåret, 
samt, vad angår frågan om den 
skattskyldige har hemmavarande 
barn, förhållandet l'id den tidpunkt, 

då debetsedel jämlikt 35 §sista styck
et öi•ersändes till skatLfkyldig, vara 
m·görande för till vilken i 4 § 2 mom. 
m.·sedd grupp av skattskyldiga i•eder
börande skall hänföras . 

.'.'id tillämpning av andra och tred
je styckena här m'an skall iakttagas, 
att frågan om skattskyldig haft hem-
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mal'arande barn eller icke bedömes 
med utgångspunkt fran vad som på 
grund ai· kommunalskattelagens be
stämmelser i sådant hämeende kan 
antagas komma att ligga till grund för 
taxering under året näst efter 
inkomstifret. 

Preliminär A-skatt enligt skatteta
hcll utgår vid varje tillfälle, då 
inkomst uppbäres, med det belopp 
som i vederbörlig tabell i tillämplig 
kolwnn angivcs för det inkomstbe
lopp och den tidsperiod, varom fråga 
är. 

6§ 

186 
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Preliminär A-skatt enligt skatteta
bell utgår vid varje tillfälle, då 
inkomst uppbäres, med det belopp 
som i vederbörlig tabell angives för 
det inkomstbelopp och den tidspe
riod, varom fråga är. 

Beträffande inkomst av anställning varom i 4 § 4 mom. förmäles skall, 
därest vid ett tillfälle inkomst uppbäres som intjänats under flera dagar, den 
preliminära A-skatten beräknas på grundval av inkomsten under varje 
ifrågakommande dag och med tillämpning av skattetabellens kolumn för 
dagsinkomst. 

Är anställningen annan än sådan, varom i 4 § 4 mom. sägs, skall gälla att, 
därest inkomsten avser annan tidsperiod än som är i skattetabellen upptagen, 
först uträknas huru mycket av inkomsten som belöper på en i tabellen 
upptagen tidsperiod av minst en veckas längd. Skatten beräknas därefter 
med utgångspunkt från det skattebelopp, som skulle utgå för sådan del av 
inkomsten. och efter förhållandet mellan, å ena sidan, längden av den 
tidsperiod den uppburna inkomsten avser och, å andra sidan, den i tabellen 
angivna tidsperiodens längd. Uppbäres vid anställning varom nu är fråga 
inkomst för kortare tidsperiod än en vecka, skall preliminär skatt icke utgå 
mer än en gång i veckan. Därvid skola de under samma vecka uppburna 
inkomstbeloppen sammanräknas och anses på en gång utbetalda. 

15 § 

Vid preliminär taxering skola beskattningsbar inkomst och beskattnings
bar förmögenhet beräknas i enlighet med bestämmelserna i lagen om statlig 
inkomstskatt, kommunalskattelagen samt lagen om statlig förmögenhets
skatt. 

Vid preliminär taxering, som sker 
under inkomståret, skall hänsyn 
tagas i fråga om skattskyldigs civil
stånd till det förhållande, som kan 
antagas komma att ligga till grund för 
taxering 11nder året näst efter 
inkomståret, samt, vad angår frågan 
om den skattskyldige har hemmava
rande barn, till förhållandena l'id den 
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tidpunkt. då taxeringen verkstä/les. 
Vid tillämpning a1'första och and

ra styckena här oi·an skall iakttagas, 
att frågan om skartskyldig haft hem
mavarande barn eller icke bedömes 
med 111gång~punk1 från vad som på 
grund ai· kommwzalskattelagens be
stämmelser i sådant hänseende kan 
atllilgas komma att ligga till grund för 
taxering under året näst efter 
inkmnstaret. 
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24 § 

l mom. I fråga om preliminär 
A-skatt skall bestämmas den skatte
tabell och kolumn i tabellen, som 
jämlikt 4 § 2 mom. och 5 § skola 
tillämpas, eller. i förekommande 
fall, den särskilda beräkningsgrund 

efter vilken skatten skall utgå enligt 
den lokala skattemyndighetens be

slut. 

I mom. I fråga om preliminär 
A-skatt skall bestämmas att skatteta
bell enligt 5 *skall tillämpas. eller, i 
förekommande fall. den särskilda 
beräkningsgrund efter vilken 
skatten skall utgå enligt den lokala 
skattemyndighetens beslut. 

32 §7 

På tillkotnmande skatt skall skatt-
skyldig betala ränta (respit r än -
ta). Räntebelopp som understiger 
femtio kronor påförs inte. Ränta 
utgår för visst kalenderår efter den 
räntesats som vid den årliga debite
ringen det året gäller vid beräkning 
a1· ö- skatteränta med tillägg av tre 
procentenheter. Vid beräkning av 
ränta för tid som infaller efter 
utgången av det år då skatten debi
teras tillämpas dock den räntesats 

som gäller för debiteringsåret. 

Vid beräkning av res pi trän ta gäller, 

På tillkommande skatt skall skatt
skyldig betala ränta lr e s pi trän -
ta). Räntebelopp som understiger 
femtio kronor påförs inte. Ränta för 
visst kalenderår beräknas med led-
ning av den räntesats som motsvarar 
det av riksbanken fast.Hällda diskon
to som gäller vid utgången av decem
ber året före det år då den årliga 
debiteringen sker med tillägg av tre 
procentenheter. Vid beräkning av 
ränta för tid som infaller efter 
utgången av det år då skatten debi
teras tillämpas dock den räntesats 

som gäller för debiteringsåret. 

att i den tillkommande skatten icke inräknas skattetillägg eller försenings
avgift enligt taxeringslagen och ej heller kvarskatteavgift, respitränta och 

anståndsränta; 
att ränta utgår från och med den 1 april året näst efter taxeringsåret, dock 

att ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts enligt 
68 § 2 mom. och ingi1r i tillkommande skatt, skall utgå från utgången av den 

'Senaste lydelse 1983:977. 
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månad, då beloppet utbetalts; 

att ränta utgår till och med den månad, då skatten förfaller till betalning 

eller, om skatten skall betalas under två uppbördsmånader. till och med den 

första uppbördsmånaden, dock ej i något fall för längre tid än två år, 

samt 
att ränta utgår i helt krontal, varvid öretal bortfaller. 

Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta. 

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på 

respitränta. 

39 § 

2 mom. Under januari månad 

och, då särskilda förhållanden därtill 
föranleda. jämväl under februari 
månad mfi skatteavdrag för gäldan
de av preliminär A-skatt, beräknad 
enligt skattetabell. ske enligt den 
tabell och den kolumn däri, som 
senast tillämpats under nästföregå
ende inkomstår. 

2 mom. Under januari månad 
och, då särskilda förhållanden därtill 
föranleda, jämväl under februari 
månad må skatteavdrag för gäldan
de av preliminär A-skatt, beräknad 
enligt skattetabell, ske enligt den 
tabell. som senast tillämpats under 

näst föregående inkomstår. 

40 § 

I mom. Arbetstagare. som skall vidkännas avdrag för preliminär A-skatt, 

skall överlämna skattsedel å sådan skatt till arbetsgivaren omedelbart efter 

det han mottagit den. Annan arbetstagare skall snarast för arbetsgivaren 
uppvisa skattst:del a preliminär B-skatt. påförd i hemortskommunen, eller 

skattekort å sådan skatt eller intyg av lokal skattemyndighet, att han icke har 

att erlägga preliminär A-skatt. 

Fullgör icke arbetstagare sin skyldighet enligt första styckt:t. skall avdrag 

för preliminär skatt göras enligt skattetabellen för den ort, där arbetsgivaren 

har sitt kontor eller lönen eljest utbetalas, efter följande grunder, nämli

gen 
1) i fråga om inkomst som avses i 4 § 4 mom.: ett belopp, motsvarande 

avdrag enligt skattetabellen för sådan inkomst jämte tio procent av nämnda 

avdrag; 

2) i fråga om inkomst som avses i 

7 § första stycket: ett belopp, mot

svarande avdrag för månadslön 

enligt den i .J § 2 mom. första .1·rycke1 

rid I) avsedda kolumnen i skatteta

bellen jämte tio procent av nämnda 

avdrag; 

3) i fråga om inkomst som avses i 

7 §andra stycket: ett belopp, m01sva

rande avdrag för sådan inkom.st 

beträffande skattskyldig. som avses i 
.J § 2 m.om. första stycket 1·id /), 

2) i fråga om inkomst som avses i 

7 § första stycket: ett belopp, mot

svarande avdrag för månadslön 

enligt skattetabellen jämte tio pro

cent av nämnda avdrag; 

3) i fråga om inkomst som avses i 

7 § andra stycket: avdrag enligt de 

grunder som riksskarci:verket f asr

stäl!t med stöd m· nämnda lugmm 
jämte tio procent av niimnd:i avdrag; 
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jämte tio procent av nämnda avdrag; 

4) i övriga fall: ett belopp, motsva

rande avdrag enligt den i 4 § 2 mom. 

första stycket vid 1) m'sedda kolum
nen i skattetabellen jämte tio pro-

cent av nämnda avdrag. 
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4) i övriga fall: ett belopp, motsva

rande avdrag enligt den i 4 § 1 mom. 

omnämnda skattetabellen jämte tio 

procent av nämnda avdrag. 

Åtnjuter arbetstagaren, förutom kontant inkomst, naturaförmån som 

avses i 8 § första stycket, skall skatteavdraget enligt andra stycket beräknas 

även på naturaförmånens värde för den tid lönen avser. 

Förhöjningen av avdrag som avses i andra stycket vid I )-4) skall utgöra 

minst en krona för daglön, fem kronor för veckolön. tio kronor för 
halvmånadslön och tvåvcckorslön samt tjugo kronor för månadslön. 

45 ~ 

I mom. 8 Sedan skattsedel på preliminär skatt har utfärdats. får. om bättre 
överensstämmelse mellan den preliminära och den motsvarande slutliga 

skatten därigenom kan antagas uppkomma, genom jämkning föreskrivas 

ändrade grunder för uttagande av den preliminära skatten. Jämkning skall 

göras bland annat i följande fall. nämligen 

1) då skattskyldig liar att erlägga 
preliminär A-skatt och enligt under
rättelse från länsstyrelsen sådan 
ändring har ske// i den skattskyldiges 
civilsrånd, vartill hänsyn skall tagas 
llid taxering eller debitering under 
året efter inkomståret; 

2} då skattskyldig visar eller, så1•itt 
gäller sambandet mellan honom till
kommande skattereduktion och ma
kes inkomst. gör sannolikt att preli
minär A-skatt skall erläggas efter 
annan kolwnn i skattetabellen iin 
som tidigare har fastställts; 

3 I dä skattskyldig gör sannolikt 

eller det annars för myndigheten 

framstar såsom troligt. att den preli

minära skatten till följd av ändring i 

inkomst eller i avdrag för omkostna
der i förvärvskälla eller ncträffande 
allmänna avdrag eller av annan 

anledning kommer att avvika frirn 

motsvarande slutliga skatt; 

41 da skattskyldig\ isar eller myn
digheten annars fär kännedom om 
att den skattskyldiges skatteförmi1ga 

'Senaste lvdclsc 1979:489. 

1) då skattskyldig gör sannolikt 

eller det annars för myndigheten 

framstår sasom troligt' att den preli

minära skatten till följd av ändring i 
inkomst eller i avdrag för omkostna
der i förvärvskälla eller heträffandc 

allmanna avdrag eller av annan 
anledning kommer att avvika fr;in 

motsvarande slutliga skatt; 
2) da skattskyldig visar eller myn

digheten annars far kännedom om 

att den skattskyldiges skatteförmåga 
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har blivit väsentligt nedsatt av anled
ning, som anges i 50 § 2 mom. kom
munalskattelagen (1928:370). Jämk
ning av skal. som anges i tredje 
stycket nämnda moment. skall dock 
inte ske, om den skattskyldige ska:! 
betala preliminär A-skatt och såle
des bestämmelserna i 4 t § 2 mom. är 
tillämpliga; eller 

5) då genom ändring i inkomstför
hilllandena eller av annat skäl änd
rad skattdorm synes påkallad. 

I fall. som avses i första stycket 
under 3 i. bör såvitt angår preliminär 
A-skatt jämkning vidtagas bara då 
p[1 grund av jämkningen preliminär 
skatt skulle uttagas med minst en 
femtedel högre eller lägre belopp iin 
som utan jämkning skulle erläggas. 
Jämkning av preliminär B-skatt i 
nyss angivna fall bör göras bara då 
påräknelig taxerad inkomst med 
minst en femtedel över- eller under
stiger den tidigare antagna inkoms
ten. dock med minst 2 000 kr. 

190 

Föresla/!.en lydelse 

har blivit väsentligt nedsatt av anled

ning. som anges i 50 § 2 mom. kom
munalskattelagen (1928:.370). Jämk
ning av skäl, som anges i tredje 
stycket nämnda moment, skall dock 
inte ske, om den skattskyldige skall 
betala preliminär A-skatt och såle
des bestämmelserna i 41 § 2 mom. är 
tillämpliga; eller 

3) då genom ändring i inkomstför
hållandena eller av annat skäl änd

rad skatteform synes påkallad. 
I fall, som avses i första stycket 

under i). bör såvitt angår preliminär 
A-skatt j;-imkning vidtagas bara då 
på grund av jämkningen preliminär 
skatt skulle uttagas med minst en 
femtedel högre eller lägre belopp än 
som utan jämkning skulle erläggas. 
Jämkning av preliminär B-skatt i 
nyss angivna fall bör göras bara då 
påräknelig taxerad inkomst med 
minst en femtedel över- eller under

stiger den tidigare antagna inkoms
ten. dock med minst 2 000 kr. 

Oavsett vad som sägs i föregående stycke. fär jämkning verkst~illas om 
skillnaden mellan slutlig och annars utgående preliminär skatt skulle bli mer 
betydande eller det är fråga om nedsatt skatteförmåga eller annan särskild 
omständighet. 

Får lokal skattemyndighet genom anmälan av skattskyldig eller annars 
vetskap om att preliminär skatt har blivit påförd obehörigen eller med 
oriktigt belopp eller att felaktighet har ägt rum vid utskrivandet av 
skattsedel, skall myndigheten vidtaga den jämkning. av nämnda skatt, som 
kan behövas. 

lnnan j:1mkning iiger rum. skall den skattskyldige beredas tillfälle att yttra 

sig. om detta inte uppenbarligen är obehövligt. 

Jämkning får inte verkställas efter inkomstårets utgång med mindre den 
prelirnin:ira skatten därigenom nedsiitts. Ansökan om sådan jämkning skall 

av skattskyldig inges före utgången av april månad året eftL'r inkomståret. 

2 mom. Beslut om jämkning skall tillställas den skattskyldige. Innebär 
beslutet. att debiterad preliminär skatt. som förfaller till betalning efter det 

beslutet meddelats. skall utgöras med annat belopp än som tidigare utfärdad 
skattsedel utvisar. skall där_i:1mtc utfardas ny skattsedel upptagande den 
ändrade skatten. 
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Sker jämkning av preliminär 

skatt, vilken beräknas enligt skatte

tabell. av anledning som i 45 .9 
1 mom. under 1) eller 2) sägs, skall i 

beslutet angivas 1•ilken kolumn i 
tabellen som skall tillämpas vid 
skattens beräkning. Vidtages jämk

ning av sådan preliminär skatt av 
annan anledning än nyss sagts. skall i 
beslutet därom angi1·as. att skatten 
skall beräknas t.ex. å viss del av 
inkomsten eller å inkomsten 

minskad med visst belopp eller ock 
att skatten skall utgå med viss pro-
cent av inkomsten. 
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Sker jämkning av preliminär 

skatt, vilken beräknas enligt skatte
t<1hell. sk<11l i beslutet därom angi
vas, <1tt skatten skall heräknas t.ex. å 
viss del av inkomsten eller å 
inkomsten minskad med visst belopp 
eller ock att skatten skall utgå med 
viss procent av inkomsten. 

Vid jämkning av preliminär skatt. vilken utgär efter i 7 § omförmäld 
procentsats, skall i beslutet _angivas efter vilken procentsats den ändrade 
skatten skall utgå. 

Sker jämkning av preliminär B-skatt, skall skatten beräknas på enahanda 
sätt som i 13, 15 och 25 §§ angives beträffande påföring av sådan skatt efter 
preliminär taxering. 

69 § 

1mom. 9 Om preliminär skatt, som har inbetalats eller som, utan att så har 
skett. skall gottskrivas skattskyldig på grund av att arbetsgivaren gjort 
skatteavdrag, överstiger den slutliga skatten skall ränta (ö-skatreränw) 
beräknas på det överskjutande beloppet. Vid ränteberäkningen gäller 
bestämmelserna i 27 ~ 3 mom. andra och tredje styckena i tillämpliga delar. 

Ränta utgår för en bt:räknad tid av Ränta utgår för en beräknad tid av 
tolv månader. Har preliminär skatt, tolv månader. Har preliminär skatt, 
som avses i 27 § 2 mom. 3, betalats som avses i 27 ~ 2 mom. 3, betalats 
efter den 18 januari året efter efter den 18 januari året efter 
inkomståret men senast den 30 april inkomståret men senast den 30 april 
samma år. skall dock ränta på sådan samma år, skall dock ränta pa sådan 

skatt utgå för en tid av sex m{mader. skatt utgå för en tid av sex månader. 
Räntebeloppen får sammanlagt inte Öre tal som uppkommer vid räntebe-

överstiga 100 000 kronor. Öretal räkningen bortfaller. 
som uppkommer vid ränteberäk-
ningen bortfaller. 

Ränta beräknas e11ligr den ränte
sats som motsvarar det av riksban
ken fastställda diskonto som gäller 
vid utgången av december året före 
taxeringsåret. 

'Senaste lydelse 1983:977. 

Ränta beräknas med led11i11g av 
den r~intesats som motsvarar det av 
riksbanken fastställda diskonto som 
gäller vid utgangen av december året 
före taxeringsåret e11/igt följande. 
Ränta på Öi'erskjutande skall som 
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uppgår till högst 20 000 kronor be

räknas enligt halva den räntesats som 

11u 11ämnts. På överskjutande skatt 
som överstiga 20 000 kro11or beräk

nas rä11ta e11ligt en fjärde/ av räntesat

sen. 

lfrågavara11de räntesatser bestäms 

1ill procenttal med högst e11 decimal, 

varvid avrundningen sker uppåt. 

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på 

ö-skatteränta. 

Anvisningar 
till 45 § 

1. Har ska11skyldig som skall 
erlägga preliminär A- skall, e11/igt 

underrä11clse från länssryrelse11 änd
ra/ civils1å11d under förra delen a1' 

inkomståret, skall lokal skattemyn
dighet wa11 särskild a11mälan frå11 
dm ska11skyldige l'idtaga den jämk
ning av nämnda skatt, som må 

betingas m· ändringen. 
Lokal skattemyndighet äger jäm- I. Lokal skattemyndighet äger 

1'äl utan särskild anmälan från den utan särskild anmälan från den skatt-
skattskyldige upptaga fråga om skyldige upptaga fråga om jämkning 
jämkning av preliminär skatt i övriga av preliminär skatt i övriga i 45 § 

i 45 § omförmälda fall. Vid höjning omförmälda fall. Vid höjning av 

av preliminär skatt utan skattskyl- preliminär skatt utan skattskyldigs 
digs medgivande bör iakttagas för- medgivande bör iakttagas försiktig-
siktighct, så att för hög sådan skatt het, så att för hög sådan skatt icke 
icke uttages. uttages. 

2. För att ernå bättre överensstämmelse mellan slutlig skatt och erlagd 
preliminärskatt kan genom jämkning föreskrivas, att utbyte skall ske av 
preliminär A-skatt beräknad enligt skattetabell eller av preliminär B-skatl 
mot preliminär A-skatt beräknad enligt särskild av lokal skattemyndighet 

angiven grund. Jämför vidare 3 § och anvisningarna till samma paragraf. 
3. Den bevisning, som skattskyl- 3. Den bevisning, som skattskyl-

dig måste prestera för att erhålla dig måste prestera för att erhålla 

jämkning, är icke lika i de i 45 § jämkning, är icke lika i de i 45 ~ 

l mom. wuier 2)-4) omnämnda fal- 1 mom. I) och 2) omnämnda fallen. 
len. Begäre~ jämkning jämlikt 2) i 
nämnda moment pa gru11d av sådan 

ändring i makes inkomst, som påver

kar de11 skauskyldiges skattereduk

tion, eller jämlikt samma moment 3), 
behöver vederbörande endast göra 
s<mnolikt. att de ifrågavarande för-

Begäres jämkning enligt 1) i nämnda 

moment behöver den skattskyldige 

endast göra sannolikt, att de ifråga
varande förhållandena kommer att 
vara för handen. I övriga fall har han 
däremot att styrka, att de berörda 
omständigheterna verkligen förelig-
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hållandena komma att vara för han- ga. 

den. I övriga fall har han däremot att 
styrka. att de herörda omständighe-
terna verkligen föreligga. 

4. (Punkten har upphört att gälla den 31 december 1979. enligt lag 
1979:489. Äldre bestiimmelser gäller fortfarande när friiga är om preliminär 
skatt som skall avräknas pa slutlig skatt vid den årliga debiteringen år 1980 
eller tidigare.) 

5. Har skattskyldig under inkomstaret, innan beslutet om jiimkning 
meddelats. erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort göra. skall 
den för mycket inbetalda skatten icke restitueras. I stället skall den 
preliminära skatt. som skall erläggas efter beslutet om jiimkning. i 
motsvarande mån reduceras, så att den sammanlagda preliminärskatten 
kommer att uppgå till belopp. snm beräknas böra utgå för inkomståret. Fall 
kunna förekomma - siidana torde intriiffa i synnerhet vid jiimkning under 
senare delen av inkomstiiret - di preliminiirskatten nedsättes med sa stort 
belopp att. trots det den skattskyldige helt befriats fran att erlägga dylik skatt 
under återstående uppbördsterminer under uppbördsåret. han likväl för 
inkomståret inbetalt högre skatt än han kan antagas hava rätteligen bort 
göra. 

Uppgår det för mycket inbetalda beloppet till minst en femtedel av den 
slutliga skatt. som kan beräknas komma att utgå, dock till minst etthundra 
kronor, äger skattskyldig återbekomma det för mycket inbetalda beloppet 
utan avvaktan å dehitering av den slutliga skatten. Äro siirskilda förhållan
den för handen - fr{1ga ärt.ex. om nedsatt skatteförmi1ga eller om ett särskilt 
stort skattebelopp- kan myndigheten. även om det angivna villkoret icke är 
uppfyllt, medgiva att det för mycket erlagda beloppet återbetalas till den 
skattskyldige. 

Denna lag träder i kraft den 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen om skattereduktion för 
fackföreningsavgift ( 1982: 1193 I 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1982: 1193) om skattereduktion för 
fackföreningsavgift att 4 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

I fräga om skattereduktion för 

f 1.1ckförl!ningrnl'gift rillämpas 2 ~ 
4 mom. femte och sjätte styckena 
uppbörd.slagen (1953:272 ). Skauere

duktion för fackföreningsai·gift skall 

1:1 Ri/.:sdui:en 19/J.J/85. I sam/. Nr 180 

4* 

Fares/agen lydelse 

Skurtcreduktion för ji1ckfiirenings
a1·gift sker endust ifråga om statlig 
inkomstskart, kommunal inkoms1-

ska11, skogs1·årdsa1·gijt och skauetill

lägg enligt taxerings/agen 
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Nuvarande lydelse 

tillgodoräknas den skattskyldige före 
skattereduktion enligt 2 ~ 4 mom. 
uppbörds/agen. 

194 

Fares/agen lydelse 

(1956:623). 

Bestämmelserna om skattereduk
tion enligt första stycket iakttages vid 
debitering ai· slutlig skatt, tillkom
mande skatt och preliminär 8-skatt 
samt vid fastställande av preliminär 
A- skatt. Öretal som uppkommer l'id 
beräkning av skattereduktion hortf al
ler. 

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömans
skatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om 
sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall reduktionsbe
loppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett. 

Denna lag träder i kraft den 

8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen om sjömansskatt (1958:295) 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1958:295) om sjömansskatt1 att 
12 § I mom. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

1 mom.' Gör sjöman, som har att erlägga sjömansskatt enligt 7 §.sannolikt 
att han året efter beskattningsåret vid taxering enligt lagen om statlig 
inkomstskatt skulle kunna påräkna avdrag för 

a) underskott å egen eller makes förvärvskälla. 
b) utbetalning av periodiskt understöd, 
c) avgift för sådan pensionsförsäk- c) avgift för sådan pensionsförsäk-

ring. som avses i 46 § 2 mom. första ring. som avses i 46 9 2 mom. första 
stycket 6) kommunalskattelagen stycket 6) kommunalskattelagen 
(1928:370), (1928:370) eller 

d) sådant underhåll av icke hem

maFarande barn, som a1·ses i 46 § 

2 mom. första stycket 4) kommunal-
skattelagen. eller 

e) nt:dsatt skattcförmaga 

1 Lagen omtryckt 1970:933. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777. 
2Scnastc lydelse 1982:420. 

d) nedsatt skatteförmåga 
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må genom beslut om jämkning föreskrivas, att den eljest beskattningsbara 
inkomsten skall minskas med belopp motsvarande vad av sådant avdrag kan 
antagas icke bliva utnyttjat vid nu nämnd taxering. 

Jämkning i fall som avses vid a)-d) Jämkning i fall som avses vida). h) 
må dock endast medgivas, om den och c) må dock endast mcdgivas, om 
till sjömansskatt beskattningsbara den till sjömansskatt beskattnings-
inkomsten därigenom nedsättes med bara inkomsten diirigenom nedsät-
minst 600 kronor. I fall som avses vid tes med minst 600 kronor. I fall som 
a) skall minskning av inkomsten inte 
ske vid bestämmande av skatt enligt 
tabell IT eller NT. 

Denna lag träder i kraft den 

9 Förslag till 

avses vid a) skall minskning av 
inkomsten inte ske vid bestämman
de av skatt enligt tabell IT eller NT. 

Lag om ändring i lagen om begränsning av skatt i vissa fall 
(1970:172) 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt 
i vissa falJl att 4 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §2 

Spärrbelopp enligt 3 § jämförs med sammanlagda beloppet av statlig 
inkomstskatt, förmögenhetsskatt och kommunal inkomstskatt som beräk
nats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). I 
skattebeloppet inräknas även sjömansskatt, om den skattskyldige erlagt 
sådan skatt under beskattningsåret. 

Är· den skattskyldige berättigad 
till nedsättning av statlig inkomst
skatt eller förmögenhetsskatt genom 
skattereduktion som avses i 2 § 

4 mom. uppbörd~lagen (1953:272), 
2 § lagen (1978:42.3) om skattelätt
nader för vissa sparformer eller 3 ~ 
lagen (1982:1193) om skattereduk
tion för fackföreningsavgift eller 

1 Rubriken ändrad genom 1974:772. 
'Senaste lydelse 1982: 1198. 

Är den skattskyldige berättigad 
till nedsättning av statlig inkomst
skatt eller förmögenhetsskatt genom 
skattereduktion som avses i 2 §lagen 
( 1978:423) om skattelättnader för 
vissa sparformcr eller 3 § lagen 
(1982:1193) om skattereduktion för 
fackföreningsavgift eller genom av
räkning av utländsk skatt enligt sär-
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genom avräkning av utländsk skatt 
enligt särskilda föreskrifter, skall 
skattebelopp enligt första stycket 
beräknas som om skattereduktion 
eller avräkning av sk::itt inte hade 
skett. 

Denna lag träder i kraft den 

10 Förslag till 

1% 

Föreslagen lydelse 

skilda föreskrifter, skall skattebe
lopp enligt första stycket beräknas 
som om skattereduktion eller avräk
ning av skatt inte hade skett. 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1959:551) om beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 1

·" 

att 4 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §' 

Vid bestämmande av pcnsionsgrundande inkomst skall, utöver vad som 
framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande. 

Värdet av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil till arbetstagare, 
som avses i 1 S första stycket lagen om sjömansskatt, skall uppskattas i 
enlighet med vad regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksför
säkringsverket föreskriver. Värdet av bilförmån skall uppskattas enligt de 
grunder som gäller för värdering av förmånen vid debitering och uppbörd av 
arbetsgivaravgifter enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vad nyss 
sagts skall jämväl äga tillämpning beträffand.e förmån av kost. bostad eller bil 
i fall som avses i 3 § första stycket. 

Vid beräkning av inkomst av 
anställning skall avdrag göras för 
kostnader som arbetstagaren haft att 
bestrida i innehavd anställning, i den 
mån kostnaderna minskade med 

Vid beräkning av inkomst av 
anställning skall avdrag göras för 
kostnader som arbetstagaren haft att 
bestrida i innehavd anställning, i den 
mån kostnaderna minskade med 

erhållen kostnadsersättning översti- erhållen kostnadsersättning översti-
ga ettusen kronor. ga tvåtusen kronor. 

Riksförsäkringsverket äger meddela särskilda föreskrifter angående 
beräkning av sådan inkomst av anställning, som enligt lagen om statlig 

'Rubriken ändrad genom 1976:1015. 
'Lagen omtryckt 1976:1015. 
3Senaste lydelse 1979:651. 
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inkomstskatt hänförcs till intäkt av jordbruksfastighet eller intäkt av 
rörelse. 

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete skall fran inkomst av 
rörelse avdragas underskl)tt a rörelse under beskattningsåret. I fraga om 
inkomst av jordhruksfastighet skall motsvarande gälla beträffande under
skott å sådan jordbruksfastighct, som brukats av den försäkrade. 

Denna lag träder i kraft den 



Prop. 1984/85: 180 198 

Bilaga 3 

Förteckning över remissinstanserna (SOU 1984:21) 

Efter remiss har yttranden över betänkandet (SOU 1984: 21 l Förenklad 

självdeklaration avgetts av rik~gäldskontoret. justitiekanslern. riksåkla

garcn, datainspektionen. riksförsäkringsverket, postverkct, bankinspek

tionen, riksskattevcrket, statskontoret. riksrevisionsverket. Göta hovrätt, 

kammarrätterna i Stockholm och Sundsvall. länsrätten i Göteborgs och 

Bohuslän. länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands. Malmöhus. Gö

teborgs och Bohus. Skaraborgs. Värmlands. Västernorrlands och Norr

bottens liin. Centralorganisationen SACO/SR. Folksam. Finansbolagens 

förening. Fögderichefsföreningen. Föreningen Sveriges skattechefer. För
eningen Sveriges taxeringsdirektörer, Företagens uppgiftslämnardelega

tion. HSB: s riksförbund. Konungariket Sverige Stadshypotekskassa. Ko

operativa förbundet. Landsorganisationen i Sverige <LO), Landstingsför
bundet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Svenska arbetsgivareför
eningen <SAF), Svenska bankföreningen, Svenska företagares riksför

bund, Svenska försäkringsbolags riksförbund. Svenska Kommunförbun
det. Svenska sparbanksföreningen. Sveriges allmänna hypoteksbank, Sve

riges föreningsbankers förbund, Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion - Familjeföretagen. Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaför

bund. Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund, Tjänstemännens cen

tralorganisation och Värdepapperscentralcn. 

Postverket har åberopat en inom Postgirot upprättad promemoria. LRF 

har åberopat ett inom Lantbrukarnas skattedelegation upprättat utlåtande. 

SAF och Sveriges industriförbund har åberopat eH yttrande som avgetts 

från Näringslivets skattedelegation. 

Riksåklagaren har bifogat yttranden från överåklagaren i Göteborgs 

åklagardistrikt, länsåklagaremyndigheterna i Blekinge län och Kronobergs 

län samt Kristianstads län. Länsstyrelsen i Stockholms län har bifogat 

yttranden från de lokala skattemyndigheterna i Stockholms. Huddinge och 

Lidingö fögderier. Länsstyrelsen i Södermanlands län har bifogat ett ytt

rande från den lokala skattemyndigheten i Eskilstuna fögderi. Länsstyrel

sen i Malmöhus län har bifogat yttranden från de lokala skattemyndighe

terna i Malmö. Helsingborgs och Eslövs fögderier samt från Skånes Han

dclskammare. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän har bifogat yttran

den från de lokala skattemyndigheterna i Göteborgs och Uddevalla fögde

rier. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har bifogat yttranden från de lokala 

skattemyndigheterna i Skövde och Falköpings fögderier. Länsstyrelsen i 

Värmlands län har bifogat yttranden från de lokala skattemyndigheterna i 

Karlstads och Säffle fögderier. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har 

bifogat yttranden från de lokala skattemyndigheterna i Härnösands, Kram

fors. Sundsvalls och Örnsköldsviks fögderier. Länsstyrelsen i Norrbottens 
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liin har bifogat ett yttrande från den lokala skattemyndigheten i Luleå 

fögderi. LO har hifogat yttranden från Svenska Byggnadsarbetareförbun

det och Svenska Kommunalarhetareförbundet. 

Lokala skattemyndigheterna i Danderyds. Handens. Jakobsbergs. Nac

ka. Norrtälje, Täby. Sollentuna. Solna och Södertälje fögderier har inkom

mit med ett gemensamt yttrande. Yttranden har också inkommit från 

Statistiska centralbyrån, Sveriges hostadsrättsföreningars centralorganisa

tion och Svenska Målareförbundet. 
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Bilai;a 4 

De av lagrådet granskade 

lagförslagen 

Lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928: 370) 

Härigenom föreskrivs att 19 ~. 33 § 1 och 2 mom., 35 § 3 mom .. 39 s I och 
3 mom .. 46 § 2 mom .. punkt 4 av anvisningarna till 33 * samt punkt 2 av 
anvisningarna till 50 § kommunal skattelagen ( 1928: 370) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Föreslagen lydelse 

19 s1 

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: 
vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make 

eller vad som förvärvats genom arv, testamente. fördel av oskift bo eller 
gåva; 

vinst vid icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som 
avses i 35 ~ 3-4 mom.: 

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning p<I här i riket utfärdade 
premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid 
vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100 
kronor: 

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring, lagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen 
( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade. om icke er
sättningen grundas på forvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp 
för år eller utgör föräldrapenning. så ock sådan ersättning enligt annan lag 
eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäk
ring, som nyss sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller 
under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen I 1977: 265) om statligt 
personskadeskydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjö
män om icke ersiittningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller 
högre belopp för år. ävensom ersättning. vilken vid sjukdom eller olycks
fall tillfallit någon på grund av annan försäkring. som icke tagits i samband 
med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av 
pension eller i form av livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligt 
32 § I eller 2 mom .. så ock ersättning som utgår på grund av trafikförsäk
ring eller. med nedan angivet undantag, annan ansvarighetsförsäkring eller 
på grund av skadeståndsförsäkring och avser förlorad inkomst av skatte
pliktig natur: 

ersättning på grund av ansvarighetsförsii.kring enligt grunder som fast
ställs i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till 
den del ersättningen utgftr under de första trettio dagarna av den tid den 
skadade är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för 
insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 
kronor för dag: 

1 Senaste lydelse 1984: 498. 
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belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen 
utgått på grund av kapitalförsiikring: 

försäkringsersättning eller annan ersättning för skada på egendom, dock 
all skatteplikt föreligger dels i den mån ersättningen avser driftbyggnad på 
jordhruksfastighet, byggnad på fastighet som avses i 24* I mom .. byggnad 
som iir avsedd för användning i ägarens rörelse eller sådan del av värdet av 
markanläggning som får dras av genom årliga viirdeminskningsavdrag. dels 
i den mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försäkrade eller 
skadade egendomen i stället hade s:'llts. hade varit att hänföra till intäkt av 
fastighet eller av rörelse och dels i den mån ersättningen eljest motsvarar 
skattepliktig intäkt av eller avdragsgill omkostnad för fastighet eller rörel
se. 

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning. som utgått på grund av 
annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller si'tdan sjuk- eller 
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, 
som utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på grund 
av skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat; 

ersättning jämlikt lagen (1956: ~93) om ersättning åt smillbärare om icke 
ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre be
lopp för år; 

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den mån 
givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke iir berättigad 
till avdrag för utgivet belopp; 

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda 
för mottagarens utbildning; 

studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studiestödslagen ( 1973: 349). internathi
drag, återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning enligt 
6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regering
en eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag lik
ställda, och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för 
kostnader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag; 

allmänt barnbidrag; 
lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen 

( 1958: 295) om sjömansskatt: 
kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av 

statsmedel; 
handikappersättning enligt 9 kap. 2 och 3 §*lagen om allmän försäkring, 

sådan del av vårdbidrag enligt 9 kap. 4 * samma lag som utgör ersättning 
för merkostnader samt hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala 
eller landstingskommunala medel till den vårdbehövamle; 

kommunalt hostadstillägg enligt lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension: 

kommunalt bostadstillägg till handikappade: 

bostadsbidrag som avses i för
ordningen ( 1976: 263) om statliga 
bostads bidrag till barnfamiljer. för
ordningen ( 1976: 262) om statskom
munala bostadsbidrag eller förord
ningen (1977:392) om statskom-

hostadsbidrag som avses i för
ordningen < 1976: 263) om statliga 
bostadshidrag till barnfamiljer eller 
förordningen (1976: 262) om stats
kommunala bostadsbidrag: 
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muna/a bostadsbidrag till vissa 
folkpensionärer m .fl.: 

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från 
personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid 
första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen; 

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftclse. till den del 
stiftelsen ej ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för vilka 
avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen; 

kompensation lll" staten för ben
simkall på bensin som förbrukats 
vid yrkesmii.uig användning m• mo-
torsäg; 

intäkter av försäljning av vilt 
växande bär och svampar som den 
skattskyldige själv plockat till den 
del intäkterna under ett beskatt
ningsår inte överstiger 5 000 kro
nor. såvida intäkterna inte kan hän
föras till rörelse som den skattskyl
dige driver eller utgör lön eller lik
nande förmån. 

intäkter av försäljning av vilt 
växande bär och svampar som den 
skattskyldige själv plockat till den 
del intäkterna under ett beskatt
ningsår inte överstiger 5 000 kro
nor, såvida intäkterna inte kan hän
föras till rörelse som den skattskyl
dige driver eller utgör lön eller lik
nande förmån; 

ränta enligt 69 § I mom. upp
börds/agen ( 1953:272). 

Beträffande vissa försäkringsbelopp som utgår till lantbrukare m. fl. 
gäller särskilda bestämmelser i punkt 16 av anvisningarna till 21 §. 

(Se vidare anvisningarna.) 

33 § 

I mom. 2 Från intäkt av tjänst må avdrag göras för samtliga utgifter, vilka 
äro att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten, såvitt icke för 
samma kostnader anvisats särskilt anslag, som, på sätt i 32 § 3 mom. är 
sagt, ej skall upptagas såsom intäkt. Avdrag får i enlighet härmed ske för. 
bland annat: 

avgifter som den skattskyldige erlagt för sjuk- eller olycksfallsförsäk
ring, som tagits i samband med tjänst, så och avgifter som den skattskyldi
ge i samband med tjänsten erlagt för egen eller efterlevandes pensionering 
annorledes än genom försäkring; 

hyra eller annan kostnad för tjänste- eller arbetslokal, för vilken den 
skattskyldige haft att själv vidkännas utgift; 

kostnad för arbetsbiträde. som den skattskyldige använt för tjänsts 
utförande och som han själv avlönat; 

förlust å medel, för vilka den skattskyldige varit på grund av sin tjänst 
redovisningsskyldig; 

kostnad för resor i tjänsten, där ej, vad angår statstjänst, särskild ersätt
ning varit därför anvisad; 

kostnad för facklitteratur, instrument och dylikt, som varit nödigt för 
tjänstens fullgörande. 

2 Senaste lydelse 1975: 1347. 
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liar den skattskyldige för sin ut
bildning eller c(icst i och för tjäns
ten adragit sig gäld. må ock riillla ä 
säd an gäld m·dragas. 

2 mom.' Skattskyldig. som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant 
lön ella sådan annan ersättning. 
som enligt 11 kap. 2 § lagen 
( 1962: .381) om allmän försäkring 
skall anses som inkomst av anställ
ning, skall utöver kostnader som 
avses i p11nktcrna 3 och 4 av anvis
ningarna anses ha haft utgifter till 
ett belopp av minst I OOU kronor. 
Avdraget får dock inte överstiga 
fem procent av intäkten avrundat 
till niirmast högre hundratal kronor. 

Skattskyldig, som ludi intäkt av 
tjänst. i annat fall än som avses i 
första stycket. skall anses ha haft 
utg(fter som m·ses i I mom. till ett 
hdopp ll\' minst 100 kronor. 

Vad i första och andra styckena 
sägs skall inte gälla, om summan av 
utgifterna uppgår till eller över
stiger summan av intäkterna, och 
inte heller i den mån avdraget ge
nom tillämpning av nämnda stycken 
skulle komma att överstiga sum
man av intäkterna. 

3 mom. 4 Realisationsvinst på 
grund av avyttring av aktie, an -
del i aktiefond, delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo-
1 ag eller annan rättighet som är 
jämförlig med här avsedd andelsrätt 
eller aktit: är i sin helhet skatteplik
tig, om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två år. För 
viss;1 aktier och andelar tillämpas 
bestämmelserna i 3 a mom. 

3 Senaste lydelse 1982: 421. 
4 Senaste lydelse 1984: I 060. 

21n 

Uiitr till tll'dragfiir ränta pil skuld 
.10111 den skattskyldige ädragit sig 
för sin utbildning eller annars i och 
för tjänsten f('ire/igger enligt 39 ~ I 
mom. 

:! 1110111. Skattskyldig. som haft 
intäkt av tjänst i form av kontant 
lön eller sådan annan ersättning. 
som enligt 11 kap. 2 * lagen 
( 1962: 381) om allmiin försiikring 
skall anses som inkomst av anställ
ning, skall utövt:r kostnader som 
avses i punkt 3 av anvisningarna 
anst:s ha haft utgiftt:r till ett belopp 
av minst 3 000 kronor. A vJraget far 
dock inte överstiga rio procent av 
intäkten avrundat till närmast högre 
hundratal kronor. 

Vad i första stycket sägs skall 
inte gälla, om summan av utgifterna 
uppgår till eller överstiger summan 
av intäkterna, och inte heller i den 
mån avdraget g•:nom tillämpning av 
nämnda styck,_, skulle komma att 
överstiga summan av intäkterna. 

3 mom. Realisationsvinst på 
grund av avyttring av aktie, an -
del i aktiefond. delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo-
1 ag eller annan rättighet som är 
jämförlig med här avsedd andelsrätt 
eller aktie är i sin helhet skatteplik
tig, om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två <lr. Från 
.rnmmwzlagda heloppet cl\' skattc
plikcig rea/isatio11svi11sc enligt detra 
stycke under ert heskattningsilr. 
minskat med aniragsgi//.fi'ir/ust 1·id 
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ary11ri11J.: samma år m· egendom 
som m·ses i dl'lta styc/.:e, får den 
s/.:a1tskyldige g(ira m•drag med 
I 000 /.:ronor. A 1·dragc1 får doc/.: 
inll' ii1'ers1iga l'(ld som S\'arar mol 
sammanlagda bc/oppl'l a1· s/.:1111c
pli/.:1ig reali.1a1ion.1Tinst cn/i,;:1 dc1w 
.1·1yc/.:c. minska! med fbr/ust som 
nyss nämnts, För vissa aktier och 
andelar tilliimpas bestämmelserna i 
3a mom. 

Avyttrar skattskyldig egendom Avyttrar skattskyldig egendom 
som avses i detta moment och som som avses i detta moment och som 
den skattskyldige innehaft två är el- den skattskyldige innehaft tvf1 är el-
ler mera, iir 40 procent av vinsten ler mera, är 40 procent av vinsten 
skattepliktig. Från sammanlagda skattepliktig. Frän sammanlagda 
beloppet av skattepliktig realisa- beloppet av skattepliktig realisa-
tionsvinst enligt detta stycke under tionsvinst enligt detta stycke under 
ett beskattnings[ir, minskat med av- ett beskattningsär. minskat med av-
dragsgill del av förlust vid avyttring dragsgill del av förlust vid avyttring 
samma är av egendom som avses i samma är av egendom som avses i 
detta stycke, äger skaltsky/dig åt- detta stycke. får den skattskyldiRe 
11i111il avdrag med 3 000 kronor. Har giira avdrag med 2 000 kronor. Al'-
dc11 ska11skyldigc under heskatl- draget får dock inte överstiga l'lld 
ningsårN 1·arit g(fl och /cl'! rillsam- som svarar mot sammanlagda be-
mans med sin make. j(/r sådant av- loppet av skattepliktig realisations-
drag ät11iutas fiJr dem häda gemen- vinst enligt detta stycke. minskat 
samt med 3 000 kronor. I i11tet fall med avdragsgill del av förlust som 
får dock skattskyldig dt11j11ta al'- nyss nämnts. 
dra!! med hiigre hdopp iin som sva-
rar mot sammanlagda beloppet av 
skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke minskat med avdrags-
gill del av förlust som nyss nämnts. 

Kan tillämpning av föregäende stycke antas hindra struktun-ationalise
ring som är önskvärd från allmän synpunkt. kan regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer medge befrielse därifrån helt eller delvis. 
om företag som berörs av strukturrationaliseringen gör framställning om 
detta senast den dag avyttringen sker. 

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sädan tvångs
försäljning som anges i 2 § första stycket I J lagen ( 1978: 970) om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst. är oavsett tidpunkten för förvärvet -
endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket iiger motsvarande tillämpning pii 
egendom som avses i detta moment. 

Har fastighet överlätits på aktiebolag. handelsbolag eller ekonomisk 
förening genom fång pä vilket lagfart sökts efter den 8 november 1967 av 
någon som har ett bestämmande infiytande över bolaget eller föreningen. 
beräknas skattepliktig realisationsvinst vid hans avyttring av aktie eller 
andel i bolaget eller föreningen som om avyttringen avsett mot aktien eller 
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andelen svarande andel av fastigheten. Vad nu sagts får inte föranleda att 
skattepliktig realisationsvinst beräknas liigre eller att avdragsgill realisa
tiunsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment. Bestämmel
serna i detta stycke gäller endast om s;'tdan fastighet utgör bolagets eller 
föreningens viisentliga tillgång. De gäller dock inte vid avyttring av aktie i 
sådant bostadsaktiebolag eller andel i sådan hostadsförening som avses i 
punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 38 ~. om avyttringen avser 
endast rätt till viss eller vissa men ej alla hostadsHigenheter i fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses annan ansökan hos myndighet om viss 
åtgiird med åberopande av fangeshandlingen. Om vinsten vid försäljning 
av aktie eller andel pft grund av bestämmelserna i detta stycke beriiknas 
enligt de regler, som giiller fi.ir beräkning av vinst vid avyttring av fastighet, 
skall avyttringen anses ha avsett den mot aktien eller andelen svarande 
andelen av fastigheten. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktiebolag och finns vid avyttringen obe
skattade vinstmedel i bolaget till följd av att större delen av dess tillg:'ingar 
före avyttringen av aktien överlätih på den skattskyldige eller annan. skall 
som skattepliktig realisationsvinst räknas vad den skattskyldige erh;iller 
for aktien. Vid bedömande av friigan om överlåtelse av ~törre delt.:n av 
bolagets tillgängar ägt rum skall iiven heaktas tillgång i bolaget som inom 
tv[i iir efter avyllringen av aktien. direkt eller genom förmedling av annan, 
överläts på den skattskyldige eller honom närstående person eller pa 
aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, vari den skattskyldige 
eller honom närstående person har ett bestiimmande inflytande. Har över
låtelse av tillgäng i bolaget ägt rum efter utgången av det he~kattningsår d~1 
skal!skyldighet för realisationsvinst vid avyl!ringen av aktie i bolaget 
uppkom. skall realisationsvinst enligt detta stycke tas till beskattning pt1 
samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattningshr. Vad nu sagt~ 
äger motsvarande ti!Himpning vid avyttring av andel i handclsholag eller 
ekonomisk förening. Riksskatteverket for medge undantag från detta styc
ke. om det kan antas att avyttringen av aktien eller andelen skett i annat 
syfte än att erhålla obehörig förmfm vid beskattningen. Mot be~lut av 
verket i si1dan fraga för talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett aktiebolag. vari aktierna till huvudsaklig 
del iigs eller p[i därmed jiimforligt siitt innehas direkt eller genom förmed
ling av juridisk person - av en fysisk person eller ett fötal fysiska personer 
(fomansholag). till ett annat fftmansbolag. vari aktie - direkt eller genom 
förmedling av annan - ägs eller inom två år efter avyttringen vid nf1got 
tillfälle kommer att ägas av den skattskyldige eller honom närstående 
person. skall som skattepliktig realisationsvinst räkna~ vad den skattskyl
dige erhåller för aktien. Lika med aktieinnehav i det bolag. som förviirvat 
aktien. am,es den skattskyldiges aktieinnehav i ett annat famansbolag. som 
inom td !tr efter avyttringen förviirvar större delen av tillg;'mgarna i niigot 
av famansbolagen. Har överlåtelse av aktie i det förv[irvande bolaget eller i 
bolag. som förvärvar större delen av tillg;°ingarna i n[igot av fämansbola
gen. [igt rum efter utgilngen av det beskattningsår dii skattskyldighet för 
realisation~vinst enligt detta stycke uppkom f;\r realisationsvinsten ta' till 
beskattning pft samma sätt som vid eftertaxering för nämnda beskattnings
;\r. Vad nu föreskrivits äger motsvarande tillämpning i fr~lga om handelsbo
lag eller ekonomisk förening eller andel i sådant bolag eller föri.::ning lik~om 
teckningsräl! till aktie eller annan rilttighet jämförlig med aktie. Sker 
avyttringen av organisatoriska eller marknadstekniska skäl eller föreligger 
andra synnerliga skäl. kan regeringen eller myndighet. som regeringen 
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bestiimmer, för särskilt fall medge undanlag från tilliimpning av delta 
stycke. 

Som närstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller mor
föriildrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons 
make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 
nämnda personer är delägare. Med avkomling avses jämväl styvbarn och 
fosterbarn. 

I mom. ~ Från bruttointäkt som 
avses i 38* I mom. får avdrag 
göras för förvaltningskostnad samt 
för gäldriinta, som inte skall dras 
av enligt hestämmelserna i 22, 25, 
29, 33 och 36 *§ samt i 2 mom. av 
denna paragraf. 

3 mom.6 Fysi~k person, som haft 
intäkt varom i 38 * I mom. för
mäles. iiger, där bruttointäkten 
överstiger sammanlagda beloppet 
av de i I mom. lll'Sedda kostna
derna. utöver avdrag .får dessa 
kostnader åtr!iuta extra avdrag med 
800 kronor. Har den skattskyldige 
under beskattningsåret varit gifi 
och /el'! tillsammans med andra 
maken, må nu avsett avdrag för 
dem hiida gemensamt åtnjutas med 
1600 kronor. I intet fall må dock 
skattskyldig ålf!iuta extrll livdrag 
med hiigre hclopp iin som svarar 
mot skillnaden mellan bruttointäk
ten och summan av de i I mom. 
<H".1cddll kostnaderna. 

I mom. Från bruttointäkt som 
avses i 38* I mom. fär avdrag 
göras för förvaltningskostnad, fiir 
riinta som m·scs i 33 § I mom. and
ra stycket samt för ränta, som inte 
skall dras av enligt bestämmelserna 
i 22. 25. 29 eller 36 §~eller i 2 mom. 
av denna paragraf. 

Fysisk personfår göra m·drag }är 
förl'{1/tni11gskostnader endast till 
den del dessa översti!{er i 000 kro
nor under heskattningsårct. 

3 mom. Fysisk person, 5om haft 
intäkt som anges i 38 § I mom., har 
rätt till extra avdrag med 1600 kro
nor om bruttointäkten överstiger 
sammanlagda beloppet av de enligt 
l mom. avdragsgilla kostnaderna. 
A i·dragct får dock inte överstiga 
vad som svarar mot skillnaden mel
lan bruttointäkten och summan av 
de enligt I mom. m·dragsgilla kost
naderna. 

46§ 

2 mo111. 7 I hemortskommunen får skattskyldig. som varit bosatt här i 
riket under hela beskattningsåret. dessutom göra avdrag: 

I i för periodiskt understöd eller diirmed jämförlig periodisk utbetalning, 
som inte fär dras av från inkomsten av särskild förviirvskälla. i den ut
sträckning som framgår av punk! 5 av anvisningarna; 

2) för påförda egenavgifter enligt lagen ( 1981: 691 lom socialavgifter som 
inle får dras av från inkomsten av s~irskild förvärvskälla: 
5 Senaste lvdclse 1979: 612. 
: Senaste lyddse 1975: 312. 
'Senaste lydelse 1982: 421. 



Prop. 1984/85: 180 

N urnrwzde lydelse 

4) för belopp som den skattskyl
dige enli1-:t vid .1jiifrdck/arationen 
_fogat intyg eller annat skriftligt he-
1·is under beskattningsåret har beta
lat för eller tillgodoräknats som un
derht11I av icke hemmavarande barn 
intill dess harnet fyllt 18 år eller 
intill dess det fyllt 21 år om det ge
nomgår grundskola. gymnasieskola 
elkr därmed jämförlig grundutbild
ning. dock högst med 3 000 kronor 
för varje barn: 
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4) för belopp som den skattskyl
dige under beskattningsåret har be
talat för eller tillgodoriiknats som 
underhåll av icke hemmavarande 
barn intill dess barnet fyllt 18 år 
eller intill dess det fyllt 21 tir om det 
genomga.r grundskola. gymnasie
skola eller därmed jämförlig grund
utbildning. dock högst med 3 000 
kronor för varje barn: 

6l för avgiti som den skattskyldige har betalat under beskattningsaret för 
annan pensionsförsäkring iin tjänstepensionsförsäkring. som ägs av arbets
givare, om försäkringen ägs av den skattskyldige. 
- Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att betala sjö
mansskatt. medges avdrag för periodiskt understöd. avgift för pensionsför
säkring och underhåll~bidrag. som anges i första stycket 4) och 6), endast i 
den mån hänsyn inte tagits till understödet. avgiften eller underhållsbidra
get vid beräkningen av sjömansskatt. 

Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av beskatt
ningsåret. medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper på 
nämnda tid. 

Avdrag för avgift som avses i första stycket 6l får inte överstiga den 
skattskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast 
dessförinnan och beräknas med hänsyn til) storleken av sådan inkomst. I 
fråga om sådan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller 
rörelse eller som hiinför sig till anställning. om den skattskyldige helt 
saknar pensionsrätt i anställning och inte är anställd i aktiebolag eller 
ekonomisk förening vari han har sådant bestämmande inflytande som 
avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 29 ~. får avdraget 
uppgå till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den del den inte 
överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen ( 1962: 381 l om 
allmän försäkring bestämts för året närmast före taxeringsåret samt högst 
25 procent av den del av inkomsten som överstiger tjugo men inte trettio 
gånger nämnda basbelopp. I fråga om övrig A-inkomst får avdraget uppgå 
till )lögst JO procent av inkomsten till den del den tillsammans med A-in
kornst enligt föregående mening överstiger tjugo gånger niimnda basbe
lopr. I stället för vad som angivits i andra och tredje meningarna av detta 
stycke fär avdraget beräknas till högst ett belopp motsvarande angivet 
basbelopp jämte 30 procent av inkomst som hänför sig till jordbruksfas
tighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst motsvarande tre gånger 
samma ba~belopp. Avdraget beräknas i sin helhet antingen på inkomst som 
skall tas upp till beskattning under beskattningsåret eller på inkomst året 
närmast dessförinnan. Med A-inkomst avses inkomst som enligt 9 ~ 3 
morn. andra stycket lagen ( 1947: 576) om statlig inkomst~katt är att anse 
som A-inkomst. Till A-inkomst räknas även inkomst ombord enligt lagen 
( 1958: 295) om sjömansskatt samt enligt I§ 2 mom. nämnda lag skatteplik
tig dagpenning. 

Om särskilda skäl föreligger får riksskatteverket efter ansökan besluta 
att avdrag för avgift för pensionsförsäkring för medges med högre belopp 
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iin som följcr av bestiimrnelscrna i fiircgilo.:nde stycke. Diirvid skall dock 
foljandc g;illa. För skattskyldig. som redovisar inkomst som iir att anse 
som A-inhirnst endast av tjiinst men som i huvudsak saknar pcnsionsriitt i 
anst:illning. fi\r avdrag medges högst med belopp. heriiknat som för in
komst ;1v jordhruksfastighct eller rörelse p[1 det siitt som foreskrivih i 
förcg[1ende stycke. Har s:1dan skattskyldig crh{dlit siirskild ersiittning i 
samband mcd att anstiillning upphört och har han ej skaffat sig ett hetryg
gamlc prnsiLinsskydd. fiir dock avdrag medges med högre hclnpp. Avdrag 
som avses i de två närmast föregi"1emk meningarna fttr dock inte beriiknas 
for inkomst som hiirrör friln aktiebolag eller ekonomisk förening vari den 
skauskyldige har sådant ht:stiimmande inflytande som avses i punkt 2 e 
femte styc:kd av anvisningarna till 29 ~-Har skattskyldig. som - sjiilv eller 
genom förmedling av _juridisk person - drivit jordbruk. skogsbruk eller 
rörelse. upphört med driften i förviirvskiillan och har han under verksam
het st iden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. f:\r avdrag beriiknas 
även på st.Lian inkomst som enligt 9 ~ 3 mom. andra stycket lagen 
I 1947: 576) om statlig inkomstskatt iir all ansc som B-inkomst. Avdraget 
f:tr i detta fall beriiknas med beaktande av det antal [1r den ska11skyldige 
drivit jordbrukel. skogshruket eller rörelsen. dock högst fört io [1r. Hiinsyn 
skall vid bedömningen av avdragets storlek tas till den skattskyldiges 
övriga pen~ionsskydd och andra möjlighe1er till avdrag för avgift som 
avses i första stycket 6). A vdragel f;1r dock inte överstiga ett belopp som 
för var:ie är som driften pägåll motsvarar lio g;°rnger del basbelopp som 
rnligt lagen om allmiin försiikring bestiimts för det år driften i fiirviirvskiil
lan upphört och ej heller summan av de belopp som under be skatt ningsårct 
redovisats snm nettointiikt av förviirvsbllan och s;1dan inkomst av tillfällig 
forviirvsverksamhet som iir all hiinföra till vinst med anledning av överlf1-
tclse av förviirvskiillan. Har riksska11everke1 enligt punkt I tredje stycket 
av anvisningarna till 31 ~ medgivit all diidsho tar pension'sförsiikring. anger 
riksskatteverket del högsta belopp varmed avdrag för avgift för förs:ikring
en för medges. Hiirvid iakttas i tilliimpliga delar besliimmelserna i detta 
stycke om avdrag för skattskyldig som urphön med driften i en förviirvs
kiilla. Mot beslut av riksskatteverke1 i fr{1ga som avses i detta stycke får 
talan inte föras. 

Har skallskyldig erlagt avgift som avses i första slycket 6) men har 
avdrag för avgiften hell eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt bestiimmel
serna i fjiirde stycket, medges avdrag för ej utnyttjat helLipp vid laxering 
för del piiföljande beskattningsiiret. Sådant avdrag medges dock inte med 
helopp som tillsammans med erlagd avgift sislniimnda {1r överstiger vad 
som anges i ljiirde stycket. 

Oavsett föreskrifterna i de föreg{1ende styckena medges avdrag för avgift 
,;;om avses i flirsta stycket 6) i hemorts kommunen inte med högre belopp iin 
-;killnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster fr{rn forviirvskiillor. 
som iir skattepliktiga i kommunen. och övriga avdrag enligt denna para
graf. Kan avdrag for avgift som avses i första stycket 6) inte utnylljas i 
hermirtskommuncn. medges avdr;1g för [iterstoden i annan kommun med 
belopp intill den diir redovisade inkomsten. i förekommande fall efter 
andra avdrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kom
munen. Avdrag. som pii grund av v;1d nu sagls inte kunnat utnylljas vid 
wxeringcn för del beska11nings{1r dii avgiflen betalades. fiir ulnylljas senas! 
vid taxering flir sjiitte beskattningsåret efter hetalnings{1re1. Inte heller i 
sislniimnda fall fär avdraget överstiga vad som i1ter'1t1r sedan övriga av
drag enligt denna paragraf g_jorts. 
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Am·isningar 

till 33 * 
4. x Ä vt:n för det fall. att skattskyldig enligt punkt 3 här ovan icke iir 

berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader. äger han dock rätt 
avdraga skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen. där denna varit 
belägen på sf1dant avstånd från hans bostad. att han behövt anlita och även 
anlitat särskilt fortskaffningsmedel. 

Om avståndet mellan den skattskyldigcs bostad och arbetsplats uppgår 
till minst fem kilometer och det klart framgår att anviindandct av egen bil 
för resa till och från arbetsplatsen regelmässigt medför en tidsvinst på 
minst två timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel medges 
avdrag för kostnader för resa med egen bil. Sådant avdrag medges också 
om den skattskyldige anviinder bilen i tjänsten under minst 60 dagar för år 
räknat för de dagar som bilen används i tjänsten. Om bilen används i 
tjänsten under minst 160 dagar för år räknat medges avdrag under alla d1.: 
dagar som bilen används för resor mellan bostad och arbetsplats. Använd
ning i tjänsten beaktas dock endast om den uppgår till minst 300 mil för år 
riiknat. Avdraget skall bestämmas enligt schablon på grundval av genom
snittliga kostnader för mindre bil och med hänsyn till de kostnader. som är 
direkt beroende av körd vägsträcka (milbundna kostnader). Regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje taxeringsår 
föreskrifter för beräkningen av avdrag i dessa fall. 

För skattskyldig som på grund av ålder. sjukdom eller handikapp är 
nödsakad att använda bil tillämpas inte bestämmelserna i andra stycket. 
Detsamma gäller skattskyldig som är tvungen att använda större bil på 
grund av skrymmande last. 

A \'drag för kostnader .för resor 
till och från arhetsplatsen medges 
hara för den del rJF kostnaderna· 
som ijverstiger 1000 kronor under 
heskattningsåret. 

till 50* 
2. 9 Vid bedömningen av om 

skattskyldigs inkomst till icke obe
tydlig del utgjorts av folkpension 
iakttages följande. Som folkpension 
räknas icke barnpension eller vård
bidrag. Den omständigheten att 
folkpension under ett heskattnings
år utgått med ett ringa belopp, 
t. ex. till följd av all folkpensionen 
icke åt1~j11tits under hela året. 11tgör 
icke hinder mot a(( medgiva den 
ska11skyldige (/\'drag. A vgiirande 
.fi'ir hediimningen i delta fall är h11-
ruvida folkpensionen, om den 11t-

"Senaste lvdelse 1983: 1051. 
'' Senaste lydebe 1983: 970. 

14 Riksdu!(en 1984185. I .1aml. Nr /BU 

2. Vid bedömningen av om skatt
skyldigs inkomst till icke obetydlig 
del utgjorts av folkpension iakt
tages följande. Som folkpension 
räknas icke barnpensi0n eller vård
bidrag. Folkpension skall anses 11t-
1-:öra en icke ohetydli,; del m· den 
ska11skyldigc.1· inkomst om den 11pp
gå11 till minst 6 000 kronor eller 
minst en femtedel(/\' den samman
riiknade inkomsten. Som folkpen
sion behandlas även tilläggspension 
i den man den enligt lagen 
(1969:205 J om pensionstillskott för-
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tilläggspension i den mån den enligt 
lagen om pensionstillskott föranlett 
avräkning av pensionstillskott. 
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an lett avräkning av pensionstill
skotl. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer närma
re föreskrifter för avdragsberäkningen enligt nedan angivna grunder. 

Avdraget skall i första hand be- Avdraget skall i första hand be-
stämmas med hänsyn till storleken stämmas med hänsyn till storleken 
av den skattskyldiges taxerade in- av den skattskyldiges taxerade in-
komst enligt lagen (1947: 576) om koms! enligt lagen (1947: 576) om 
statlig inkornstskatt. Överstiger statlig inkomstskatt. Överstiger 
denna inkom~;t inte visst högsta be- denna inkomst inte visst högsta be-
lopp, skall avdraget beräknas till lopp, skall avdraget beräknas till 
vad som behövs för att den skatt- vad som behövs för att den skatt-
skyldige inte skall påföras högre skyldige inte skall påföras högre 
statligt beskattningsbar inkomst än statligt beskattningsbar inkomst än 
7 500 kronor. Detta högsta inkomst- 7 500 kronor. Detta högsta inkomst-
belopp motsvarar taxerad inkomst belopp motsvarar taxerad inkomst 
för skattskyldig som under beskatt- för skattskyldig som under beskatt-
ningsåret inte haft annan inkomst ningsåret inte haft annan inkomst 
än ålderspension enligt 6 kap. 2 § än ålderspension enligt 6 kap. 2 § 
första stycket lagen ( 1962: 381) om första stycket lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring och pensionstill- allmän försäkring och pensionstill-
skott enligt 2 § lagen om pensions- skott enligt 2 § lagen om pensions-
tillskott samt åtnjutit avdrag en- tillskott. För gift skattskyldig, som 
dast med 100 kronor enligt 33 § 2 uppburit folkpension med belopp 
mom. andra stycket. För gift skatt- som tillkommer gift vars make upp-
skyldig, som uppburit folkpension bär folkpension, beräknas det högs-
med belopp som tillkommer gift ta inkomstbeloppet med utgångs-
vars make uppbär folkpension, be- punkt från en pension utgörande 
räknas det högsta inkomstbeloppet 78,5 procent av basbeloppet. För 
med utgångspunkt från en pension övriga skattskyldiga beräknas det 
utgörande 78,5 procent av basbe- med utgångspunkt från en pension 
loppet. För övriga skattskyldiga be- utgörande 96 procent av basbelop-
räknas det med utgångspunkt från pel. Sistnämnda beräkningsgrund 
en pension utgörande 96 procent av gäller också om gift skattskyldig 
basbeloppet. Sistnämnda beräk- under viss del av beskattningsåret 
ningsgrund gäller också om gift uppburit folkpension med belopp 
skattskyldig under viss del av be- som tillkommer gift vars make upp-
skattningsåret uppburit folkpension bär folkpension, och under återsto-
med belopp som tillkommer gift den av året uppburit folkpension 
vars make uppbär folkpension. och med belopp som tillkommer gift 
under återstoden av året uppburit vars make saknar folkpension. 
folkpension med belopp som till-
kommer gift vars make saknar folk-
pension. 

Om skattskyldigs statligt taxerade inkomst överstiger det högsta in
komstbeloppet enligt föregående stycke, reduceras avdraget med belopp 
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motsvarande 66 2/3 procent av taxerad inkomst mellan det belopp vid 
vilket högsta extra avdrag utgår och ett belopp som är 3 basenheter större. 
med 40 procent av taxerad inkomst inom ett därpå följande inkomstskikt 
av 1.5 basenheters bredd och med 33 113 procent av taxerad inkomst 
därutöver. 

Det avdrag som beräknas med hänsyn till skattskyldigs statligt taxerade 
inkomst jämkas. om värdet av skattepliktig förmögenhet överstiger 90 000 
kronor. Om förmögenhetsvärdet överstiger 150000 kronor. skall avdrag 
inte medges. Fastighet, som avses i 24 ~ 2 mom .. samt sådan bostadsbygg
nad med tillhörande tomt på jordbruksfastighet, som använd~ som bostad 
av den skattskyldige. skall inräknas i förmögenhetsvärdet med belopp som 
motsvarar I/JO av skillnaden mellan fastighetens respektive bostadshygg
nadens och tomtens taxeringsvärde året före taxeringsåret och lånat kapi
tal. som nedlagts i fastigheten respektive i hostadsbyggnaden och tomten i 
den mån skillnaden inte överstiger 250000 kronor. Är skillnaden större 
beräknas värdet till 25 000 kronor jämte den del av skillnaden som över
stiger 250000 kronor. Vid beräkning av hur stort lånat kapital som lagts ner 
i bostadshyggnaden och tomten, skall på dessa anses belöpa så stor del av 
låneskulderna i förvärvskällan som byggnadens och tomtmarkens taxe
ringsvärde utgör av det sammanlagda värdet av tillgångarna i förvärvskäl
lan inklusive byggnaden och tomtmarken. Har den skattskyldige eller hans 
make flera sådana fastigheter, som avses här, gäller bestämmelserna en
dast för en fastighet och då i första hand för fastighet som utgör stadigva
rande bostad för den skattskyldige. 

Här ovan angivna grunder för avdragsberäkningen får frångås. när sär
skilda omständigheter föranleda det. 

Vid beräkning av avdrag för gift skattskyldig iakttages bestämmelserna i 
52 § 1 mom. sista stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och tillämpas första gången 
vid 1987 års taxering. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen ( 1956: 623) 1 

dels att 2 ~ 2 mom .. 25 och 36§§. 37* 1 och 5 mom., 39s I mom., 4H 2 
mom., 100§. 101§ I mom. samt 116f. 116g och 120§§ skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser. 24. 25 d och 28 *§. 37 § 8 
mom. samt 66a. 66b och 70~§. av nedan angivna lydelse. 

Nul'arandc lydelse Fiireslagen lydelse 

2§ 

2 mom. ~ Beteckningarna taxeringsår, beskattningsår och hcmortskom
mun hava i denna lag samma innebörd som i kommunalskattelagen 
( 1928: 370). 

Vidare skola vid taxering enligt denna lag bestämmelserna i 4 ~ andra 
stycket kommunalskattelagen iiga motsvarande tillämpning. 

Huruvida någon är att anse såsom bosatt här i riket. skall avgöras efter 
de i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen stadgade grunderna. 

Vad i denna lag stadgas om person. som varit här i riket bosatt. skall äga 
tillämpning jämväl å person. som i Sverige stadigvarande vistats utan att 
vara härstädes bosatt. 

Vad i denna lag sägs om makar skall i tillämpliga delar jämväl gälla i 
fråga om skattskyldiga som avses i 65 § sistr1 stycket kommunalskattela
gen. 

' Lagen omtryckt 1971: 399. 

Med att en skattskyldig samtaxe
ras fiirstås i denna lag att den 
skattskyldige taxeras med tillämp
ning m· 52 §I mom. kommunalskat
telagen och 11 § I mom. lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

24 !j3 

I m om. Själi·deklaration är all
män .1jiili·deklaration eller förenk
lad själ1·dc/.:laration. Förenklad 
-~iiilvdeklaration får al"!ämnas av 
fysisk person under de j(irutsätl
ningar som anges i 2 mom. 

2 m om. Fysisk person får, om 
inte annat följer a1· 3 mom., ar
liimna förenklad sjäfrdeklaration, 
om l'(Jd som skall redol'isas i fråga 
om intäkter och avdrag 111'.l'er en
dast 

Scm1ste lydelse av lagens rubrik 1974: 773. 
~ Senaste lydelse 1974: 773. 
3 Förutvarande 24§ upphävd genom 1984: 1081. 
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I. inkomst ai· annan fiistighet he
träffande högst t1·å fastigheta som 
den skattskyldige innehaft hela he
skattning.1·året och för 1·ilka dels in
täkten skall beräknas enligt 24 .~ 2 
mom. kommu1wlsk(lttelagen 
( 1928:370). dels taxeringsl'iirdc har 
bestämts för beskattningsåret, 

2. inkomst m· (jänst samt intäk
ten utgått i pengar och annat a1·

drag iin som m•ses i 33 ~ 2 mom. 
kommu11a/ska11dagen inte yrkas 
för kostnader j()r .fi1/lgiirande al' 
(iänsten. 

3. inkomst al' kapital samt 11\'· 

dru;.: fiir kostnader vrkas endast fdr 
ränta och intäkten utgiirs m· 

a) riinta. 
h) utdelning på sFenska aktier 

och andelar i .\'\'ens/..a aktiefonder 
eller ekonomiska .fiJrenin;.:ar eller 

c) sådan förmån m'fastighet som 
skall tas upp· som ska//ep/iktig in
täkt enligt punkt 2 andra stycket m· 
anvisningarna till 38 ~ kommunal
skattelagen och fiirmånen inte har 
ii1·erlåtits under heskallningsåret, 

4. allmänt avdrag för underhåll 
av icke hemmm·arande barn eller 
för a1·g(ft för pension.~försäkring el
ler 

5. sådant avdrag för ned sa Il 
skalleförmåga som (lVSl'S i 50 ~ 2 
mom. andra eller fjärde stvcket 
komm11nalska t t elagen. 

3 m o m. Förenklad .~jiilvdeklara
tion får inte al'lämnas, om 

I. den skattskyldige eller den 
med 1·i/ken den ska11skyldigc skall 
samtaxeras inte varit hosa// här i 
riket under hela hek.attningsåret. 

2. den skattskyldige under he
skattningstlrct haj( inkomst m· an
stiillning i utlandet eller annars 
från 111/ander lzqfr inkomst eller vid 
utgången av heskattningsåret diir 
iigt skattepliktig förmögenhet. 

3. den skall skyldige under he
skattningsåret Farit skyldig all be
rnla .1jiinwnsska1t enligt lagen 
(/958:295 I om sjömanss/.:.att. 
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4. den skatts/..-yldigc iir fiiretags
ledare ifåmamföretag. niirst(kndc 
till sådan person eller delägare i 
Jåmansförerag. 

5. den skattskyldige skall sam
taxeras med person som är skyldig 
att lämna uppgift om inkomst av 
rörelse eller jordhruk.1jiutighet el
ler av annan fastighet. för vilken 
intllkten skall beräknas enligt 24 § 
I 1110111. kommunalskartelagen 
( 1928:370) eller 

6. den skat/.\'kyldige skall rcdm·i
.\.(J sådant räntetilliigg som avses i 
JO§ 6 mom. f]iirdc stycket lagen 
( 1947:576) om statlig inkomstskatt. 

25 ~ 4 

Allmän självdeklaration skall uppta 

I) den skattskyldiges namn och postadress. hemortskommun, där sådan 
finnes, och hemvist därstädes, personnummer samt nummer å för honom 
utfärdad skattsedel å preliminär skatt för året näst före taxeringsåret även
som beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk per
son det land. där styrelsen haft sitt säte. samt beträffande skattskyldig, 
som allenast under någon del av beskattningsåret varit i riket bosatt, 
uppgift om den tid, han sålunda haft bostad härstädes, 

2) alla förvärvs källor, beträffande vilka skattskyldighet för beskattnings
året åligger den skattskyldige; och skall därvid i fråga om förvärvskälla, i 
vilken skattepliktig fastighet ingått. särskilt angivas dels beskaffenheten av 
den skattskyldiges innehav av fastigheten. dels fastighetens taxeringsvärde 
årcl näst före wxeringsåret eller, om sådant värde det året icke varit 
fastigheten åsatt, dess eljest antagliga värde vid taxeringsårets ingång, dels 
ock, därest fastigheten icke ingått i förvärvskällan under hela beskattnings
året eller fastigheten ingått däri endast till viss del, huru lång tid eller till 
vilken del fastigheten sålunda ingått i förvärvskällan, 

3) de intäkler och de avdrag. som äro att hänföra till varje förvärvskälla, 
dock atl ersättning, som enligt bestämmelserna i 37 s 1 mom. I. g) icke 
behöver upptagas i kontrolluppgift, ej trellerbehöver upptagas i deklaratio
nen såsom intäkt, 

4) de allmänna avdrag, som den skattskyldige yrkar få tillgodonjula vid 
taxeringen, 

5) den skattskyldige tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret. 
ändå att förmögenheten icke uppgår till skattepliktigt belopp, dock endast 
om och i den mån skattskyldighet för förmögenhet åligger honom. 

6) beloppet av den preliminära skatt, som genom skatteavdrag erlagts för 
årer näs! före taxeringsåret, ävensom 

7) garantibelopp, 

4 Senaste lydelse 1984: 1081. 
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8) om deklarationen avser fåmansföretag, delägares eller honom niir· 
stående persons namn. personnummer och adress och i förekommande fall 
aktie- eller andelsinnehav tillika med angivande av röstvärde, om olika 
röstvärden förekomma, dock att uppgifter icke behöva lämnas för när
stående person, som ej uppburit ersättning från. träffat avtal eller haft 
annat därmed jämförligt förhållande med företaget. 

9,1 räntetillägg som skall beaktas vid fastställande av underlag för till
läggsbelopp samt grunderna för beräkning av räntetillägget. 

.~jäfrdeklaration skall därjämte 
innehålla de uppgifter. som för sär
skilda fall föreskrivs i denna lag el
ler som erfordras för beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt 
lagen om allmän försäkring eller för 
beräkning av skogsvårdsavgift en
ligt lagen (1946: 3241 om skogs
vårdsavgift eller fastighetsskatt en
ligt lagen ( 1984: 1052) om statlig fas
tighetsskatt. 

Allmän sjiill'deklaration skall 
därjämte innehalla de uppgifter, 
som för särskilda fall föreskrivs i 
denna lag eller som erl.ordras för 
beräkning av pensionsgrundande 
inkomst enligt lagen !19fi:J :381) om 
allmän försäkring eller för beräk
ning av skogsvårdsavgift enligt la
gen (1946: 324) om skogsvardsav
gift eller fastighetsskatt enligt lagen 
( 1984: 1052) om statlig fastighets
skatt. 

Ha makar. som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och 
under detta år levt tillsammans. var för sig inkomst att taxera enligt lagen 
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt, skall vardera maken uppgiva huruvida 
inkomst av förvärvskälla är A-inkomst eller B-inkomst enligt 9 ~ 3 mom. 
nämnda lag. Vad nu sagts om makar skall i llillämpliga delar jämväl gälla i 
fråga om skattskyldiga som avses i 65 ~ sista stycket kommunalskattelagen 
( 1928: 370). 

Har skattskyldig under beskattningsåret varit gift, skall han jämväl upp
giva sadan boets eller andra makens inkomst och förmögenhet. över vilken 
förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Åligger skattskyldigheten andra 
maken, skall uppgiften lämnas å särskild blankett. Då skattskyldig skall 
taxeras för barns eller annans förmögenhet, skall uppgift lämnas jämväl om 
sådan förmögenhet. 

Belopp, som upptagas i självdeklaration, skola utföras i hela krontal. så 
att överskjutande öretal bortfalla. 

25 d§ 

I själi·deklaration behöver upp
gift inte lämnas beträfiande 

I) avyttri11g av egendom som 
avses i 35 § 3 mom. första stycket 
komm11nalskatte/age11 ( 1928:3701, 
om det sammanlagda fiirsii/jnings
värdet u11der beskat1nin1<såret upp
gått till högst I 000 kronor eller 

2) myt1ri111< som m·ses i 35 § 3 
mom. a11dra stvcket kommunal
skattelagen, om det sammanlagda 
fiirsii/jning.l"l"iirdet under heskafl
ningsåret uppgått till högst 6 600 
kronor. 



Prop. 1984/85: 180 

Nuvarande lydelse 

216 

Föreslagen lydelse 

28 .~~ 

Förenklad sjäh·deklaration skall 
uppta 

/)den skattskyldiges namn. per
sonnummer, postadress och hem
ortskommun, 

2 J de uppg(fier som behö1·s fiir 
att bestämma huruvida den skatt
skyldige skall sam taxeras eller inte. 

3 J de intäkter och m·drag som iir 
att hiinJiira till inkomst a1· annan 
fiutighet, 1·wTid siirskilt skall 
angl's fastighetens wxeringS\'iirde 
fiir beskattningsäret, 

4) de intäkter som är att hiinfiira 
till inkomst m· (iiinst och som den 
skattskyldige inte har fått medde
lande om enligt 37 § 5 mom., med 
undantag av ersättning som enligt 
bestämmelsen i 37§ I mom. /g inte 
behöver tas upp i kontrolluppgiji, 

5 I de intäkter som är att hiinfiira 
till inkomst m· kapital och som den 
skattskyldige inte har fått medde
lande om enligt 37§ 5 mom. samt 
de a1·drag ji'ir ränta som den skatt· 
skyldige yrkar. 

6) garantibelopp, 
7) de avdrag som den skattskyldi

ge yrkar j('ir underhäll m· icke hem
ma\'lirande barn, fiir avgifi för pen
sion.1jorsiikri11g eller för nedsatt 
skatt({örmåga enligt 5() § 2 mom. 
andrn stycket kommunalskattcla
gen (1928:370), 

8) den skattsky/diges tillgångar 
och skulder vid 111gången m· be
skattningsåret, om hans skatteplik
tiga förmögcnhet.1·til/gå11gar upp
gick till minst 90000 kronor eller, 
om beskattningsbar förmögenhet 
skall fastställas gemensamt för den 
skattskyldige och hans make eller 
barn enligt hestiimmelscrna i I 2 § I 
mom. lagen ( 1947:5771 om statlig 
förmiigenhets.1·katt, de gemensam
ma skattepliktiga fiirmiigenhetsti/1-
gångarna uppgick till minst 180000 
kronor, 

~Förutvarande 28 ~upphävd genom 1984: 1081. 
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Föreslagen l_\'dl'/se 

9) de llflflRUier som hehiil's fiir 
h('riikning ai· pensionsgrundandl' 
i11komst enligt lagen I 19ti2:3ö! J om 
allmiin försiikri11g eller _!listif,:hcts
ska11 enligt laf,:cn I 1984:10521 0111 

statlig fastighetsskatt. 
Skall den ska11skyldif,:(' wxeras 

för barns eller anna11s fiirm1lge11-
hct, skall 11ppg!fi lii11111as också om 
sädan .fi'irmiigenlict enligt .f('irsw 
stycket 8 som om .fi"ir111iige11heten 
tillhiirdc den ska11sky/digc. 

Dcklaratio11.1-.1kyldig, frdn i·ilken 
.1jii/1·deklurwi11n icke har inkommit 
i11om förcskrii·en tid. får anmanas 
att avge självdeklaration. 

Den som inte har .fi11/gjon sin 
deklarationsskyldighl'I i riitt tid far 
anmanas att avgt! självdeklaration. 

Är avlämnad självdeklaration icke så upprättad. som i denna lag före
skrivs, får den deklarationsskyldige anmanas att inkomma med felande 
uppgift eller. där deklarationen är i väsentliga avseenden bristfällig, med 
ny. p<I behörigt sätt upprättad deklaration. 

3H 
Nu\'{lrandc l_vdelse 

I mom. 7 Till ledning vid inkomsttaxering och registrering av preliminär 
A-skatt. som har innehållits genom skatteavdrag, skall va1:je år utan an
maning avlämnas uppgifter (kont ro 11 uppgifter) för det föregående 
kalenderåret enligt följande uppställning. 

Uppg(fi.1·skyldig 

I. a) Statlig och kommunal 
m~'ndighet. 

bl aktiebolag, ekonomisk 
förening, fond. stiftelse och 
annan juridisk person än 
dödsbo. 

cl fysisk person och 
dödsbo. som bedrivit rörelse 
eller jordbruk, däri inbegri
pet skogsbruk. i fråga om 
förmåner. som utgått från så
dan förvärvskälla. samt om 
förmåner som utgått från så
dan förvärvskälla, samt 

'' Sena,;te lydelse 1979: 490. 
7 Senaste lydelse 1984: 841. 

Vem 11ppg(f1e11 skall al'sc 

Den som hos den upp
giflsskyldige innehaft anställ
ning eller uppdrag eller utfört 
tillfälligt arbete eller som av 
den uppgiftsskyldige åtnjutit 
pension, livränta eller perio
diskt utgående ersättning, 
ävensom den som åtnjutit 
förmån från personalstiftelse 
eller annan stiftelse. 

Vad uppgUien skall m·se 

Avlöning. arvode, annan 
ersiiltning eller förmån, oav
sett huruvida denna utgått 
kontant eller sil.som natura
förmån samt oavsett om den
samma utgör ersättning för 
kostnader, som mottagaren 
haft att bestrida. Har motta
garen haft att erlägga veder
lag för åtnjuten naturaför
mån, skall uppgift om förmå
nen och vederlaget lämnas. 
Avser livränta skadestånd till 
följd av personskada skall 
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d) fysisk persern och 
dödsbo. som innehaft annan 
fastighet. i fråga om förmå
ner som utgatt från sådan 
förvärvs källa. 

4 a. Den som utbetalt ut
delning å aktie i svenskt ak
tiebolag. på vid vilket 3 kap. 
8 * aktiebolagslagcn 
(1975: 1385) eller lagen 
(1970: 596) om förenklad ak
tiehantcring är tillämplig, lik
som bank. som avses i I§ ak
tiefondslagen ( 1974: 931 ), vil
ken utbetalt utdelning å an
del i svensk aktiefond för vil
ken register }iJre.1 enligt 31 ~ 
sistnämnda lag samt den som 
utbetalt utdelning från ut
ländsk juridisk person. om 
utdelningen utbetalats ge
nom Värdepapperscentralen 
VPC Aktiebolags försorg. 

Den snm ilr berättigad att 
lyfta utdelning för egen del 
vid utdelningstillfället. 

Föreslagen lydelse 
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angivas om livräntan utgör 
skattepliktig intiikt. 

Undantag: 

a I Jdkpension, när ti/1-
liigj.!spension enligt lagen om 
allmän försäkring icke åt
njutes, 

bl ersättning och förmån i 
anledning av tillfälligt arbete. 
om det som mottagaren sam
manlagt åtnjutit haft ett lägre 
värde än 100 kronor för hela 
året. 

Den utbetalda utdelning
en. 

J mom. Till ledning vid inkomsttaxering, förmögenhetstaxering och 
registrering av preliminär A-skatt, som har innehållits genom skatteav
drag. skall varje år utan anmaning avlämnas uppgifter (kontroll upp
g i ft er) för det föregående kalenderåret enligt följande uppställning. 

Uppgijissky/dig 

I. a) Statlig och kommunal 
myndighet, 

b) aktiebolag, ekonomisk 
förening, fond, stiftelse och 
annan juridisk person än 
dödsbo, 

c) fysisk person och 
dödsbo. som bedrivit rörelse 
eller jordbruk, däri inbegripit 
skogsbruk, i fråga om förmå
ner, som utgått från sådan 

\iem uppg(ften skall al'se 

Den som hos den upp
giftsskyldige innehaft anställ
ning eller uppdrag eller utfört 
tilfälligt arbete eller som av 
den uppgiftsskyldige åtnjutit 
pension. livärnta eller perio
diskt utgående ersättning, 
ävensom den som åtnjutit 
förmån från persornilstiftelse 
eller annan stiftelse. 

Vad uppgiften skall avse 

Avlöning. arvode. annan 
ersättning eller förmån, oav
sett huruvida denna utgått 
kontant eller såsom natura
förmån samt oavsett om den
samma utgör ersättning för 
kostnader, som mottagaren 
haft att bestrida. Har motta
garen haft att erlägga veder
lag för åtnjuten naturaförmån 
skall uppgift om förmånen 
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förviirvskälla. samt 
dl fysisk person och 

dödsbo, som innehaft annan 
fastighet, i M\ga om förmå
ner som utgått från sådan 
förvärvsblla. 
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och vederlaget lämnas. 
Avser livränta skadestånd till 
följd av personskada skall 
angivas om livräntan utgör 
skattepliktig intiikt. 

Undantag: 

b) ersättning och förmån i 
anledning av tillfälligt arbete, 
om det som mottagaren sam
manlagt åtnjutit haft ett lägre 
värde än 100 kronor för hela 
året. 

4 a. Den som utbetalt ut
delning p1/ aktie i svenskt ak
tiebolag. på vilket 3 kap. 8 * 
akticbolagslagcn ! 1975: 1385) 
eller lagen ( 1970: 596) om för
enklad aktiehantering är til
lämplig, liksom bank, som 
avses i I § aktiefondslagen 
<1974:93iJ. vilken utbetalt 
utdelning på andel i svensk 
aktiefond för vilken register 
.fors enligt 31 * sistnämnda 
Jag samt den som utbetalt ut
delning frän utländsk juridisk 
person. om utdelningen utbe
talats genom Värdepappers
centralen VPC Aktiebolags 
försorg. 

Den som är berättigad att 
lyfta utdelning för egen del 
vid utdelningstillfället. 

Den utbetalda utdelningen 
sam för fysisk pt:rson ock1·t1 
akticinnehm·et 1·id ärets ut
gäng. 

N111"arande lydelse 

5 mom. 8 Den som har att av
lämna kontrolluppgift enligt I mom. 
punkterna I, 2. 3 b-3.f, 7 eller 9 
skall senast den 31 januari under 
taxeringsiiret till inkomsttagaren 
översända uppgift med de upplys
ningar som lämnas i kontrolluppgif
ten. 

Fiireslagen lydelse 

5 mom. Den som har att avlämna 
kontrolluppgift enligt I mom. punk
terna I. 2. 3, 3 b-3 h. 4 a, 7. 8 eller 
9 skall senast den 31 januari under 
taxeringsåret till inkomsttagaren 
översända meddelande med de 
upplysningar som lämnas i kontroll
uppgiften. 

Föreslagen lydelse 

8 mom. Till ledning 1·iJ inkomsttaxerini; och fårm<Jgenhetstaxering skall 
l'lirje år utan anmaning avlämnas kontrolluppgifi för det .föregående ka
lenderåret enligt .fiJ/jandc uppställning. 

"Senaste lydelse 1983: 318. 
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Uppg(lisskyldiu 

I. Den som yrkesmiissigt 
bedri1·it inlåning eller på an
nat sätt yrkesmiissiut ombe
sörjt att pengar bli1·it ränte
biirande. 

2. D1'n som gett l/f skuld
förbindelse för den allmänna 
marknaden. 
· 3. \/iirdep11pperscentralen 
VPC Aktiebola1:. 

4. Förening som från med
lemmar motta1:it penJ.?ar fi:ir 
förräntning. 

Vem 11ppg(ft1'11 skall 111"se 

Den som gottskrivits riinta 
eller till 1·ilken ränt11 utbeta
lats (borgenär). 

Undantag: 

Bank. hypotl'ksinstitut. 
försiikringsanstalt. aktiebo
l11g och förening som tillde
lats orJ.?w1is11tionsnummer. 
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\111d uppg(ticn sk11ll m·sc 

Riinta som den uppg(fis
skyldige samnwnl11gt gott
skrivit eller utbetalat till 
borgenären samt dennes 
sammanlagda ji>rdran på 
den uppg(ftsskyldif.?e 1·id 
ilrets utgånR. 

Undantag: 

aJ Riinta som gottskri1·its el
ler utbetalats m· uppgifis
skyldig som a1·ses i punkt I, 2 
eller 4 men inte hän_fi'ir sig till 
sådan 1·erksamhet som m·ses 
i dessa punkter. 

h) Ränta som inte 11tgiir 
skattepliktig inkomst enligt 
3 .~ lagen < 1978:423 J om skat
telättnader för 1·issa spar
former eller lagen I 1983 :891) 
om skattelättnader för alle
manssparande. 

cJ Ränta och fordran på 
konto, som inte är knllfct till 
person- eller orgtmisations
nummcr och som öppnats 
.fåre den I januari 1985, om 
räntan inte för kont11/w1·aren 
eller, om det finns flera kon
toha1·arc. fi)r någon a1• dem 
uppgår till 100 kronor. 

I kontrolluppi:Ui skall anges namn och postadress samt person- eller 
organisationsnummer.fiir så1·äl den uppgiftsskyldige som horgenären. För 
di.jdsbo får i stället för organisation.mumma den al'iidncs per.1onn11mmer 
anges. Kan person- eller organi.rntionsnummer inte angesfi.ir en borgenär 
skall så1·itt miijligt dennes födelsetid redovisas eller om borgenären är en 
juridisk person, namn och postadress samt personnummer fi"ir den som får 
fiirfoga ö1·er ränta eller fordran. 

Innehas l!tt konto a1· mer än en kontohavare skall ränta och fordran 
fördelas lika mellan kontohm•ama om inte annat .fl:irhållande är känl .fiir 
den uppg{fisskyldige. 

Bestämmelserna i 2 mom. elfte och to{fie styckena, 4 mom. första och 
andra styckena samt 5 mom. skall tillämpas pä kontrolluppgifi enligt detta 
moment. 
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N111·11rande lydelse 
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I mom. I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för näst
förcgäende kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning: 
Uppgiftsskyldig Vem uppg(tien skall a1·se Vad ttppg(fien skall m·sc 

3. Bankaktiebolag. spar- Namngiven skattskyldig. Gottgjord ränta iirensom 
bank eller annan pcnningin- beloppet a\' den ska11skyldi-
rättning. ,;es innestående medel vid 

viss angiven tidpunkt. 

5. Fysisk eller juridisk per
son. som haft fordran. 

6. Försäkringsanstalt eller 
understödsfön:ning. 

8. Den som bedrivit för
mcdlingsförverksamhet eller 
därmed jämförlig verksam
het. om uppgift icke skolat 
liimnas utan anmaning. 

Namngiven skattskyldig. 

Namngiven skattskyldig. 

Namngiven skattskyldig. 

FiireslriRen /vddse 

Ränteinkomst från den 
ska11skyldit:e ä1·ensom be
loppet av den ska11skyldiges 
skuld vid viss angiven tid
punkt. 

Arten av uppgiven anstalt 
försäkring. beloppet av pre
mie eller annan avgift. tid då 
sådan mottagits. utbetalt för
säkringsbelopp samt värdet 
och arten av åtnjutna förmå
ner i övrigt. som icke enligt 
annan föreskrift uppgivits. 

Ersättning eller vederlag 
som förmedlats eller varom 
uppgift eljest finnes tillgäng
lig. 

I mom. I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för näst
föregående kalenderår avlämnas pa sätt framgår av följande uppställning: 

Uppg(tisskyldig Vem uppgiften skall m·se Vad uppgiften skall m·sc 

3. Bankaktiebolag. spar
bank eller annan penningin
rättning. 

5. Fysisk eller juridisk per
son, som haft fordran. 

6. Försäkringsanstalt eller 
understödsförcning. 

Namngiven person. 

Namngiven gäldeniir. 

Namngiven person. 

Gottgjord ränta och belop
pet av innestaende medel vid 
viss angiven tidpunkt. 

Ränteinkomst från gäl
denär och heloppet av giil
deniirens skuld vid viss angi
ven tidpunkt. 

Arten av uppgiven försäk
ring. beloppet av premie eller 
annan avgift, tid då sådan 
mottagits, utbetalt försäk
ringsbelopp samt värdet och 
arten av åtnjutna förmåner i 
övrigt, som icke enligt annan 
föreskrift uppgivits. 
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8. Den som bedrivit för
medlingsverksamhet eller 
därmed jämförlig verksam
het, om uppgift icke skolat 
lämnas utan anmaning. 

Nu1·arande lydelse 

Namngiven person. 

Föreslagen lydelse 
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Ersättning eller vederlag 
som förmedlats ell~r varom 
uppgift eljest finnes tillgäng
lig. 

43 * 
2 mom. 9 Med uppgifter, som har avgivits enligt I mom. och rör utdelning 

på svenska aktier eller andelar i svensk aktiefond. skall förfaras enligt 
ku pongskattelagen. 

Övriga enligt I mom. avgivna uppgifter, som avser utdelning. skall för 
varje år senast den 31 januari nästföljande år av den som har mottagit 
uppgifterna avlämnas i enahanda ordning som gäller för avlämnade av 
kontrolluppgifter, som avses i 37 ~ I mom. punkterna 1-4. Har i något fall 
utbetalning av utdelning skett utan att uppgiftsskyldighet vederbörligen 
har fullgjorts, skall vid uppgifternas avlämnande lämnas upplysning här
om. 

Enligt I mvm. m'gil'lia uppgijier, 
som avser ränta, skall al'/ämnas i 
den omfattning och ordning som 
föreskrirs ai· regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer. 
Har avlämnade uppgifter icke inom 
fem år infordrats får de förstöras. 

Värdepapperscentralen skall 
lämna uppgift ar1gående utbetal
ning al' ränta på sådan förskriv
ning, som anges i I mom. första 
stycket b), i den omfattning och 
ordning somföreskril'S av regering
en eller myndighet som regeringen 
bestämmer. Uppg(ft angående så
dan utbetalning skall bel'aras m· 
värdepapperscentralen under fem 
år. 

9 Senaste lydelse 1979: 490. 

66a § 

Vid inkomsttaxeringen skall sär
skilt iakttas att den skattskyldige 
medges de ai·drag som han har rätt 
till enligt 33 § 2 mom., 39 .~ 3 mom .. 
45 § första stycket, ./6 § I mom. 
fdrsta stycket och 50 § 2 mom. fjär
de stycket kommunalskattelagen 
11928:370). 
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Fiirf'slagen lydelse 

66b§ 

Taxering får hes/I/tas pd gru11cl-
1·al a1· en förenklad .1jäl1·dcklara1ion 
l/tan att den som a1·gett deklaratio
nen underrättats om och herctt.1 
til((iille all yttra sig Öl'er 

I. vad som fri/11 folkhok.förings
myndighet har i11hiimtats i fråga 
om j('irutsällningarna för sådan 
skallereduktion som enligt 2 § 4 
mom. uppbörds/agen ( 1953 :272) får 
åtnjl/tas m· ogift skattskyldig eller 

2. kontrolluppgifi som den lokala 
skattemyndigheten .fåll enligt 37 § 

och som avser inkomst m· tjänst el
ler kapital. 

Har den skattskyldige liimnut en 
förenklad .~iälvdeklaration, får wx
ering beslutas på grundval av den
na, äl'en om förutsiillningarna en
ligt 24 § 2 mom. fi1r en sådan själv
deklaration inte föreligger i alla de
lar. Della gäller dock inte om upp
gift skall lämnas om inkomst ai· rö
relse eller jordbruhfastighet eller 
m· annanfustight't.för diken intäk
ten skall beräknas t>nligt 2..f § 
I mom. kommunalskattelagen 
( 1928:370). 

70§ 10 

För skallsky/dig 1·ars taxeringar 
har heslutats eller ka11 antas h/i be
slutade på grundl'Q/ av en förenk
lad självdeklaration skall u~fiirdas 
ell särskilt meddelande (taxerings
meddelande) med upplysning om 
det underlag som föreligger för 
hans taxeringar samt de ytterligare 
upplysningar som föreskrivs m· re
geringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Taxeri11gsmeddelandet skall ut
färdas av den lokala skallemyn
dighet som skall införa taxeringar
na i skat1elängd. 

1° Förutvarande 70 § upph~ivd genom 1978: 316. 
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Föreslagen lydelse 

Tllxerinr:smeddelondet skllll sän
dlls till den sklltts/.:yldige fiire ut
gången m·j11ni under t11xerings11ret. 
Är dN päkallllt av särskilda skiil.fiir 
taxeringsmt'ddcland<'t siinda.1 efter 
denna tidpunkt. 

Besvär må jämväl i särskild ordning anföras av den skattskyldige, 
I) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, som icke [ir av 

skattepliktig natur. 
2) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet. för vilken han icke är 

skattskyldig. 
3) om han taxerats till kommunal inkomstskatt för garantibelopp för 

fastighet, vilket icke bort för honom upptagas såsom skattepliktig inkomst, 
4) om han taxerats för samma inkomst eller förmögenhet på mer än en 

ort eller eljest taxerats å orätt ort, 

5) om hans taxering blivit oriktig 
på grund av felräkning, misskriv
ning eller annat uppenbart förbi
seende, 

6) om han. till följd av underlå
tenhet att avgiva deklaration eller 
annan uppgift eller på grund av fel
aktighet i deklaration eller i annan 
uppgift från honom eller i kontroll
uppgift eller i handling som legat till 
grund för sådan deklaration eller 
uppgift. taxerats till väsentligt hög
re belopp än som svarar mot hans 
inkomst eller förmögenhet. 

5) om hans taxering blivit oriktig 
på grund av felräkning, misskriv
ning eller annat uppenbart förbi
seende eller ptl grund m· all kon
trolluppgUi enligt 37 !I. som a\'ser 
inkomst m· tjänst eller kapital, sak
nats eller \'arit felaktig. 

6) om han, till följd av underlå
tenhet att avgiva deklaration eller 
annan uppgift eller på grund av fel
aktighet i deklaration eller i annan 
uppgift från honom eller i annan 
kontrolluppgift än som m·scs i 5 el
ler i handling som legat till grund 
för sådan deklaration eller uppgift, 
taxerats till väsentligt högre belopp 
än som svarar mot hans inkomst 
eller förmögenhet, 

7) om han eljest kan åberopa omständighet eller bevis som bort föranle
da väsentligt lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av taxering
en, 

8) om han icke erhållit avräkning av utländsk skatt som han är berättigad 
till. 

I de fall som angivas i första stycket vid 6) och 7) må besvärstalan ej 
tagas upp till prövning, med mindre den kan grundas på omständighet eller 
bevis. varom kännedom saknats vid fastställandet av den taxering vari 
rättelse sökes, och det framstår såsom ursäktligt att den skattskyldige icke 
i annan ordning åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av 
riktig taxering. 

Besvär som avses i denna paragraf må anföras inom fem år efter taxe
ringsåret. 

11 Scn;;ste lyddse 19fC: 1100. 
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N11rnra11de lydeise Fiireslagcn lydelse 

101 ~ 

J mom. Taxcringsintendent mil 
inom tid. som angi1·cs i 100*, i där 
avsedda fall anföra besvär till den 
skattskyldiges förmån samt i det 
vid 5) i första stycket av samma 
paragraf on!formiilda .fi1//c1 jäm1·iil 
anföra besvär med yrkande om 
ändring i taxering till den skattskyl
digcs nackdel. 

I mo111. Taxeringsintendent far 
inom tid, som a11gl'.1 i 100*. i diir 
avsedda fall anföra besvär till den 
skattskyldiges förm{i.n samt i de vid 
5 i första stycket av samma para
graf cmgil'lw fallen ii1·e11 anföra be
svär med yrkande om ändring i tax
ering till den skattskyldiges nack
del. Be.5l'iir till den .1ka11skyldig1'1 
nackddjilr dock t:i anflims om den 
skmt som inte pc{fi:irt.1 är alt anse 
som ringa. 

Skattetillägg utg{ir ej i samband Skattetilliigg utg~1r ej i samband 
med rättelse av fdräkning eller med rättelse av felräkning eller 
misskrivning som uppenbar\ fram
går av deklaration eller annat skrift
ligt meddelande från den skattskyl
dige. 

misskrivning. som uppenbart fram
giir av deklaration eller annat skrift
ligt meddelande från den skattskyl
dige. Detsamma gäller 1·id rättelse 
ai· oriktig uppgiji i fraga om in-
komst ar ljiinst. eller kapi1al. om 
rii11else11 har gjorts eller hade kun
nat göras med ledning m· kontrol/-
11ppg{fi enligt 37 ~ som rnrit till
gänglig för taxeringsnämnden fi'irc 
taxcringsperiodcns 111gång. 

Skattetillägg utgår ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i 
skriftligt meddelande framstiillt yrkande, såsom fråga om yrka! avdrag 
eller värde av naturaförmån eller tillgång. och avvikelsen icke gäller upp
gift i sak. 

Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift utgår ej skattetilliigg. 

116g~ 13 

Har skattskyldig 11nderlå1i1 att 
al'/iim11a självdeklaration. som 
~kall m·1:irns utan anmaning, eller 
ar/ämnas sådan deklaration .färs/ 
cfter utgängcn m· den i 34 §I mom. 
('/ler med stiid m· 34 § 2 1110111. fi'ire
skril·na tiden. påförs honom sär
~kild avgift (förseningsav
gift). Sådan avgift påförs annan 
skattskyldig än aktiebolag med en 
procent av den högsta beskatt
ningsbara inkomsten vid taxeringen 
av den skattskyldige för inkomst i 

17 S..:na~te lvdclse 1978: 196. 
'-' St:nastt= lydelse 1978: 196. 

15 Rik.1d11Rcn /9fi./!85. I .1am/. Nr /8U 

Har skattskyldig. som utan an
maning skall al'ge självdeklaration. 
inte kommit in med .~iiilrdek/ara
tion inom fiireskril·en tid. påförs 
honom siirskild avgift ( förse -
ni n g sav gift J. Sildan avgift på
förs annan skattskyldig än aktiebo
lag med en procent av den högsta 
heskattningshara inkomsten vid 
taxeringen av den skattskyldige för 
inkomst i kommunen. samt med tre 
tiondels procent av den vid taxe
ringen faststiillda skattepliktiga för-
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N11vafl111d(' lydelse 

kommunen. samt med tre tiondels 
procent av den vid taxeringen fast
ställda skattepliktiga förmögenhe
ten i den rnån den överstiger skatte
fritt belopp som tillkommer den 
skattskyldige vid förmögcnhetsbe
skattningen, dock med högst .'00 
kronor för en skattskyldig vid en 
och samrna taxering. Aktiebolag 
påförs för~eningsavgift enligt detta 
stycke med 500 kronor. 

Har skattskyldig trots anrnaning 
icke avgivit självdeklaration inom 
föreskriven tid. bestäms förse
ningsavgiften till två gånger det be
lopp so111 utgår enligt första 
stycket. dock liigst till 100 kronor 
för annan skattskyldig än aktiebo
lag. 

226 

Förl'slagen lydelse 

mögenheten i den mån den över
stiger skattefritt belopp som till
kommer den skattskyldige vid för
mögenhetsbeskattningen, dock 
med högst 300 kronor för en skatt
skyldig vid en och samma taxering. 
Aktiebolag råförs förseningsavgift 
enligt detta stycke med 500 kronor. 

Har skattskyldig trots anmaning 
icke avgivit sjfövdeklaration inom 
föreskriven tid. bestiims förse
ningsavgiften till två gånger det be
lopp som utgår enligt första 
stycket, dock lägst till 100 kronor 
för annan skattskyldig än aktiebo
lag. 

De1samma Riiller, om de11 skall
skyldige har art ji1llgiira sin dekla
rarionsskyldighet genom att m·
lämna en allmii11 5jiil1·deklaratio11 
och han inre eficrkommit e11 an
maning att avge si/dan deklaration 
inam den tid som .fi'ircskrii·s i an
maningen. 

Har skattskyldig inom föreskriven tid avlämnat deklarationshandling, 
som ej är behörigen undertecknad. utgår förseningsavgift endast om hand
lingen icke fullständigas med underskrift inom tid som föreskrivs i anma
ning. I sådant fall beräknas avgiften enligt andra stycket. 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att full
göra skyldighet enligt 37 eller 38 § 
dömes till höter. 

Den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåter att full
göra skyldighet enligt 37 eller 38 § 
skall dömas till böter eller fängelse 
i hiigst sex månader. 

Till böter, högst femhundra kronor. dömes 
1) den som ej fullgör skyldighet enligt 30 ~ I mom. eller 34 § 3 mom. att 

avlämna där avsedda handlingar eller uppgifter. 
2) den som ej fullgör skyldighet att utan anmaning avlämna uppgift. som 

avses i 33 *·rörande inkomst och förmögenhet. som icke i självdeklaration 
uppgivits till beskattning, 

3) den som ej fullgör vad honom åligger på grund av förordnande. som i 
40 § sägs. 

14 Senaste lydelse 1975: 264. 
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4) den som ej fullgör i 42 §eller 42 a § I mom. föreskriven skyldighet att 
utan anmaning avlämna särskilda uppgifter från hostadsförening eller bo
stadsaktiebolag eller sådan juridisk person som förvaltar samfallighet. 

5) den som ej fullgör i 43 ~ 1 mom .. 2 mom. andra och tredje styckena 
samt 3 mom. föreskriven skyldighet att avlämna uppgifter om utdelningar 
och räntor, samt 

6) den som ej fullgör skyldighet enligt 44 § all lämna uppgift till ledning 
vid heskattning utom riket. 

I ring"1 fall dömes ej till ;insvar enligt första eller andra stycket. 
Ansvar enligt första eller andra stycket inträder ej. om gärningen är 

belagd med straff i skattebroltslagen. 

I. Den nya lydelsen av I 16fs träder i kraft dagen efter den dag då lagen 
enligt uppgift på den har kommit ut frän trycket i Svensk förfaltningssam
ling. Övriga bestämmelser triider i kraft den I juli 1985. 

2. Den nya lydelsen av 116 0 tilliimpas första gången vid 1985 års 
taxering såvitt avser oriktig uppgift i frttga om inkomst av tjänst och första 
gången vid 1989 ;l.rs taxering såvitt avser oriktig uppgift i fråga om inkomst 
av kapital. Övriga bestämmelser - utom så vill avser 39 § I mom. - tilläm
pas första gången i friiga om 1987 lirs taxering. 

3. I fråga om 1987 och 1988 års taxeringar tillämpas följande. 
a) I stället för vad som i 28 §första stycket 5 anges om intäkter. som skall 

upptas i den förenklade självdeklarationen, skall alla intäkter som är att 
hänföra till inkomst av kapital upptas. 

bl Kontrolluppgift enligt 37 § 8 mom. behöver lämnas endast om den 
sammanlagda ränta som gottskrivits eller utbetalats till borgenären uppgår 
till minst 500 kronor. Vidare gäller i stället för beloppet I 00 kronor enligt 
undantagsbestämmelsen i samma moment första stycket c heloppet I 000 
kronor. 

cl Vad som i 66 h ~ första stycket 2 sägs om kontrolluppgift som avser 
inkomst av kapital skall inte tillämpas. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272) 

H~irigenom föreskrivs att 32 ~ och 69 * I mom. uppbiirdslagen 
( 1953: 2721 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11Jc lvJclsc Föreslagen lydelse 

32 ~: 

På tillkommande skatt skall 
~katt skyldig betala ränta (respit -
ränt al. Räntebelopp som under
~tiger femtio kronur påförs inte. 
Rilnta utg{ir för visst kalenderår ef
ter den räntesats som l"id den årlii;:a 
dehitcri11ge11 Jet året gäller 1·id he
räkning a1· 1!-skattcrdnta med til
higg av tre procentenheter. Vid be
riikning av ränta för tid som infaller 
efter utgången av det år då skatten 
debiteras tifömpas dock den ränte
sats som giiller för debiterings[trct 

Vid beriikning av respitränta gäller. 

Vil tillkommande skatt skall 
skattskyldig betala ränta ( r c s rit -
ränta). Räntebelopp som under
stiger femtio kronor päförs inte. 
Ränta utgär för visst kalenderår ef
ter den räntesats som mot.\"\"arar 
dl'I m· riksbanken f1iststiil/da dis
konto 1·id 11tgå11ge11 ui· tlret före dl'! 
år _f{">r 1·ilket riinla skall heriiknas 
med tilliigg av tre procentenheter. 
Vid beräkning av riinta för tid som 
infaller efter utgången av det år då 
skatten debiteras tilliimpas dock 
den räntesats som giiller för debi-
teringsåret. 

att i den tillkommande skatten icke inriiknas skattetillägg eller försc
ningsavgife enligt taxeringslagen och ej heller kvarskatlcavgift. respitränta 
och anständsränta: 

att ränta utgår från och med den I april året näst efter taxcringsfiret, 
dock att ränta p~i ö-skatteränta. restitutionsriinta och skatt. som [1terbctalts 
enligt 68 ~ 2 mom. och ingår i tillkommande skatt. skall utgå från utg<ingen 
av den månad. dft beloppet utbetalts: 

att ränta utgår till och med den månad. dit skatten förfaller till betalning 
eller. om skatten skall betalas under två uppbördsmånader. till och med 
den första uppbördsmånaden. dock ej i något fall för längre tid än tv{1 år. 
samt 

att ränta utgår i helt krontal. varvid örctal bortfaller. 
Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beriikning av ränta. 
Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tilbmpas pt1 

respitriinta. 

69 ~ 
I 1110111.

3 Om preliminär skatt, som har inbetalats eller som. utan att s{1 
har skett. skall gott skrivas skattskyldig pi'1 grund av att arbetsgivaren gjort 
skattcavdnig. överstiger den slutliga skatten skall riinta (c'i-skattcriinta) 

1 I .agen omtryckt 1972: 75. 
Senast lydelse av lagens ruhrik IY74: 771. 

' St'naste lvdels.: 19~3: 977. 
-'Senaste lydt:ist' 1983: 977. 
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Nu\'lmrnJc lydelse f'iiresl11ge11 lydelse 

beräknas pfi del överskjutande beloppet. Vid ränteher~1kningen gäller be
stämmelserna i 27 * 3 mom. andra och tredje s\yckcna i tilrnmpliga delar. 

Riinta utgår för en beräknad tid Ränta utgär för en heriiknad tid 
av tolv månader. Har preliminiir av tolv månader. Har preliminiir 
~katt, som avses i 27 ~ 2 mom. 3. skall, som avses i 27 § 2 mom. 3, 
betalats efter den 18 januari året cf- betalats efter den 18 januari året ef-
ter inkomståret men senast den 30 ter inkomståret men senast den 30 
april samma år, skall dock ränta pil 
sådan skatt utgå för en tid av sex 
månader. Riintcheloppen får sam
manlagt inte (j1·crstiga 100000 kro
nor. Öretal som uppkommer vid 
riinteberiikningen bortfaller. 

Riinta beräknas enligt den riinte
sats som motsvarar det av riksban
ken fastställda diskonto som giil/er 
vid utgången av decemher året före 
taxeringstiret. 

april samma iir, skall dock ränta på 
st1dan skatt u1gr1 för en tid av sex 
miinader. Öretal som uppkommer 
vid ränteheräkningen bortfaller. 

Ränta beräknas på u1'11 del m• 
iil'crs/.;jutandc helopp svm inte 
iii·erstiga 20000 kronor enligt en 
räntesats som motsvarar hall'a det 
av riksbanken fastställda diskonto 
som gällde vid utgängen av året 
före taxeringsåret och på ifrrig del 
enligt en riintcsats som mots1·arar 
.f]iirdedelen av diskontot. 

Riinle.rntserna hcstäms till pro
centtal med högst en decimal, som 
ifiirekvmmande fall aFrundas upp
åt. 

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på 
ö-skattcränta. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986 och tillämpas första gången i 
fråga om ränta som beräknas enligt den årliga debiteringen år 1986. 
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4 Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs att 4 §lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensions· 
grundande inkomst enligt lagen ( 1962: 38 I) om allmän försiikring 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nu1·ara11Je lydelse FiircslaJ;en lydelse 

4 §~ 

Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall. utöver vad som 
framgår av lagen om allmän försäkring. gälla följande. 

Värdet av naturaförmån i form av kost. hostad eller bil till arhetstagare. 
som skall betala sjömansskatt. skall uppskattas i enlighet med vad som 
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 
Värdet av hilförmån skall uppskattas enligt de grunder som gäller för 
värdering av förmånen vid uppbörd av arbetsgivaravgifter enligt lagen 
(1981: 691) om socialavgifter. Vad nyss sagts gäller också beträffande 
förmån av kost. bostad eller bil i fall som avses i 3 § första stycket. 

Vid beräkning av inkomst av an- Vid beräkning av inkomst av an-
ställning skall avdrag göras för ställning skall avdrag göras för 
kostnader som arbetstagaren haft kostnader som arbetstagaren haft 
att hetrida i innehavd anställning. i att betrida i innehavd anställning. i 
den mån kostnaderna. minskade den mån kostnaderna. minskade 
med erhållen kostnadsersättning. med erhållen kostnadsersättning. 
överstiger ettusen kronor. överstiger tretusen kronor. 

Riksförsäkringsverket får meddela särskilda föreskrifter angäende be
räkning av sådan inkomst av anställning. som enligt lagen ( 1947: 576! om 
statlig inkomstskatt hänförs till intäkt av jordbruksfastighet eller intäkt av 
rörelse. 

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av en 
viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. Aldre bestämmelser gäller 
fortfarande vid beräkning av pcnsionsgrundande inkomst för år 1985 eller 
tidigare år. 

1 Lagen omtryckt 1976: 1015. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1976: 1015. 
~ Senaste lydelse 1984: 67'2. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69) 

Hiirigenom föreskrivs att 2S skattehrottsl<1gen ( 1971: 69) skall ha neJan 
angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse 

') ~ 
-~ 

Fiiresla>:en lydelse 

Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om skall eller avgift 
uppsillligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder 
att skatt eller avgift påföres med för lågt belopp eller tillgodoräknas med 
för högt belopp dömes för skllftehedriigeri till fängelse i högst tv~1 ;\r. 

Detsamma giiller den ~om med avsikt all ~kall eller avgift skall påföras 
med för l[igt belopp underlåter att avge deklaration eller därmed jämförlig 
handling och därigenom föranleder att för l[1gt belopp påföres honom eller 
den han företräder. 

Fiir skattehedriigNi skall ocks(I 
den diimas som med uppsåt att 
skatt skall påfiiras med för /ägt be
lopp öi·erenskommer med sin ar
bctsRil'(trt' eller r1111111n uppJ.!((tssky/
dig, att denne skall underlåta att 
fi1/lgiira sin 11ppgifisskyldighet en
ligt 37 § taxerings/agen ( 1956:623) 
och som därigenom föranleder att 
skatt på grundl'(i/ m· fiirenklad 
.~jii/nieklaratinn p({li'irs honom med 
ji'ir /r/gt belopp. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (] 982: 1006) om a\'drags- och uppgiftsskyl
dighet beträffande \'issa uppdragsersättningar 

Härigenom föreskrivs att 8 S lagen I 1982: 1006) om avdrags- och upp
giftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar skall ha nedan an
givna lydelse. 

Nunirande lydelse 

Den som i sin al/miinna självdek
laration skall redovisa fastighet, för 
vilken intäkten skall beräknas scha
blonmässigt enligt 24 * 2 mom. 
kommunalskattelagen ( 1928: 370), 
aktie i bostadsaktiebolag eller andel 
i bostadsförening skall för varje 
uppdragstagare. till vilken under 
beskattningsåret ersättning betalats 
för uppdrag enligt 4 § 1-3 beträffan
de fastigheten eller bostadslägenhet 
som hör till aktien eller andelen, i 
deklarationen lämna uppgift om 

1. namn och postadress samt i 
förekommande fall registrerings
nurnmer till mervärdeskatt: 

Föreslagen lydelse 

8 *I 
Den som i sin självdeklaration 

skall redovisa fastighet, för vilken 
intäkten skall beräknas schablon
mässigt enligt 24 * 2 mom. kom
munal skattelagen ( 1928: 370), aktie 
i bostadsaktiebolag eller andel i 
hostadsförening skall för varje upp
dragstagare, till vilken under be
skattningsåret ersättning betalats 
för uppdrag enligt H 1-3 beträffan
de fastigheten eller hostadslägenhet 
som hör till aktien eller andelen. i 
deklarationen lämna uppgift om 

I. namn och postadress samt i 
förekommande fall registrerings
nummer till mervärdcskatt: 

2. ersättningens storlek. 2. ersättningens storlek. 

U ppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger inte, om ersättningen 
är mindre än I 000 kronor. 

I ersättningen skall inte räknas in vad som utgör betalning för material 
och dylikt. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. 

' Senaste lydelse 1983: 856. 
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LAGRA.DET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sarnmantr~ide 

1985-03-19 

233 

Bil111:a 5 

Närvarande: f. d. justitierådet Hult. regeringsrådet Björne. justitierådet 

Gregow. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 14 februari 1985 har 

regeringen pä hemställan av statsddet Fcldt beslutat inhämta lagrådets 

yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370), 

" lag om ändring i taxeringslagcn ( 1956: 623), 

3. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272). 
4. lag om ändring i lagen ( 1959: 551) om heriikning av pensionsgrun

dande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring, 

5. lag om ändring i skattebrottslagen (197 l: 69), 

6. lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och uppgiftsskyl

dighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 

7. lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisreglcrings

avgifter. 

För~lagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Per

Erik Nister, kammarrättsfiskalen Nils Dexe och kammarrättstiskalen Åsa 

Syden. 

Regeringen har sedermera genom beslut den 18 mars 1985 ~!terkallat sin 

begäran om lagrådets yttrande såvitt gäller 46 § och 56 § I och 2 mom. i 

förslaget till lag om ändring i taxeringslagen samt förslaget till lag om 

ändring i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

De remitterade förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om ändring i kommunalskattclagen 

33 § 2 mom. 

Momentet innehåller bestämmelser om det s. k. schablonavdraget från 

intäkter av tjänst. I momentets första stycke föreskrivs att skattskyldig, 

som haft intäkt av tjänst i form av kontant lön eller annan sådan ersättning, 

som enligt 11 kap. 2 § lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring skall anses 

som inkomst av anställning, skall utöver kostnader som avses i punkt 3 av 

anvisningarna (till 33 §) anses ha haft utgifter till ett belopp av minst 3 000 

kr. Avdraget får dock inte överstiga tio procent av intäkten. avrundat till 

närmast högre hundratal kr. I andra stycket (motsvarande nuvarande 

tredje stycket) anges att vad som sägs i första stycket inte skall gälla, om 
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summan av utgifterna uppgår till eller överstiger summan av intäkterna. 

och inte heller i den mån avdraget genom tillämpning av nyssnämnda 

stycke skulle komma att överstiga summan av intäkterna. 

Bestämmelserna i andra stycket syftar till att hindra att schablonavdra

get ensamt eller tillsammans med ;ivdrag för fakriska kostnackr i forvärvs

källan föranleder underskott i inkomstslaget tjänst. Deras innebörd synes 

emellertid vara oklar. beroende p[1 att andra stycket innefattar en äldre 

lydelse som anknyter till en tidigare form av schablonavdrag än den nu 

aktuella. Lagrådet föreslår att den åsyftade begränsningen av rätten till 

schablonavdrag sker genom ett tilliigg till första styckets andra mening. 

Denna kan förslagsvis ges följande lydelse: "Avdraget----- kronor. och ej 

heller ensamt eller tillsammans med kostnader som avses i punkt 3 av 

anvisningarna överstiga intäkten." Momentets andra stycke i det remitte

rade förslaget bör då ulgå. 

Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen 

37 ~ 5 mom. 
Momentet innehåller en föreskrift om att den som har att avlämna 

kontrolluppgift enligt I mom. punkterna 1-3, 3h-3h, 4a eller 7-9 skall 

sända meddelande till inkomsttagaren i visst hänseende. Den föreslagna 

ändringen avser de punkter i I mom. till vilka skyldigheten att sända 

meddelande hänför sig. 

En ändring av motsvarande innebörd bör göras i 2 mom. elfte stycket 

som inte upptagits i det remitterade förslaget. 

120 § 

Paragrafen innehåller hestämmelscr om straff för den som underlåter att 

fullgöra vissa skyldigheter enligt lagen. Ändring avses enligt remissen ske 

endast i det första av paragrafens tre stycken. Förslaget om ändring i 43 § 2 

mom. bör emellertid föranleda en jämkning också i förevarande paragrafs 

andra stycke vid 5. 

Öniga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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