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Regeringens proposition
1984/85: 224
om utvidgning a,· schablonmetoden \'id bostaclshcskattningcn:
hi.:slutad di.:11 2) maj I9H.'i.

Regi.:ringcn flln:slår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i
hifogaJe utdrag av regeringsprotokull.
På regeringens vägnar

OLOF PALME
KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås viss utvidgning av möjligheterna att tillii.mpa
schablonmetod för beräkning av inkomst av fastighet. Utvidgningen föreslås gälla för sådana bostadsföretag som i funktion och ekonomisk inriktning står de allmännyttiga bostadsföretagen nära. Prövningen av förutsättningarna för att använda schahlonmässig inkomstberäkning i dessa fall
föreslås tillkomma regeringen.
Bestiimmelsen föreslås bli tillämplig fr. o. m. 1986 års taxering.
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Lag om ändring i lagen il947: 57<1) om statlig inkomstskatt
Härigenom förcskri,·s all ::'. ~ 7 rtlllm. lag.c~n l \ ':!47: 5761
komst skatt' skall ha nedan angivn;1 lydelse.
;\'111·11m11dc

lydelse

llm

statlil-' in-

Fiircslagcn lydelse

7 mom.: Med hostadsfiirening och bosladsaktiebolag förslits ekonomisk
förening och ak1iebo\ag:, vars verksamhet ut.:slutamk eller huvudsakligen
består i al\ ;"\1 föreningens medlemmar eller bolagets deliigan: bereda bustit<ler i hus, som iigs av för1:ningen eller bolaget. Som bostadsforening eller
bostadsaktiebolag anses även ekonomisk förening: eller aktiebolag. vars
verksamhet uteslutande eller sil gnn som uteslutande består i att tillhandahålla fi.ircningcns medlemmar eller bolagets delägare garng;; eller annan för
deras personliga räkning avsedd gemensam anordning i hyggnad som ägs
av föreningen eller bolaget.
Har annan fastighet tillhört bostadsförening eller bostadsakticbolag skall
såsom intiikt av fastigheten tas upp ett bclopr motsvarande för helt ttr
räknat tre procent av fastighetens taxeringsvärde året nhst före taxeringsåret. Är taxeringsvärde inte åsatt för året näst före taxeringsåret. beräknas
intäkten på grundval av fastighetens värde. uppskattat enligt de grunder.
som gällt för åsättande av taxeringsvärde för året näst före taxeringsåret.
I fråga om fastighet. för vilken intiikten skall beräknas enligt andra
stycket, får avdrag inte göras för andra omkostnader än för ränta på lånat. i
fastigheten nedlagt kapital samt tomträttsavg[.i]d eller liknande avgäld.
Inkomsten får beräknas enligt bokföringsmässiga grunder på sätt anges i
punkt I första stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen
( 1928: 370), dock endast i den mån annat inte följer av vad som stadgas
angående inkomstheriikningen i andra och tredje styckena. Har skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst av annan fastighet enligt
bokföringsmässiga grunder, skall den skattskyldige även för nästföljande
beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana grunder.
Vad som sägs i detta moment
skall även gälla i fråga om fastighet,
vilken tillhört bolag, förening eller
stiftelse. som av bostadsstyrelsen
(statens byggnadslånebyrå) eller
länsbostadsnämnden erkänts såsom allmännyttigt bostadsföretag.
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Vad som sägs i detta moment
skall även gälla i fråga om fastighet,
vilken tillhört bolag, förening eller
stiftelse. som av bostadsstyrclscn
(statens byggnadslånebyrå) eller
länsbostadsnämnden erkänts såsom allmännyttigt bostadsföretag..
Vidare får regeringen efter arisökan medge att vad som sägs i de11a
moment skall gälla i fråga om fastighet som tillhört annat .fiiretaR
under förutsättning att
I. företagets verksamhet uteslutande eller så f?Otl som utes/11ta11de
hestår i att äga och förvalta hostadsfastigheter samt

Senaste lydelse av lagen~ mbrik 1974: 770.
Senaste lydelse 1984: !061.

.,_,
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Slll!lhcr l'nlig1 .fJrinciper iiknundc
dn11 so111 ,i!ii!lcr j~'ir ollmiili11y11iga
hos1ud.\J(:;reiiig.
J~c.~ering,_~n.\ 1ned._!.. il'tt11dc f(lr ärerkalfos flfll u111s1ii11dighctemo gl'r
1

r111ied11i11.l' till dn.
Vad s0m enligt runkl JO av an\'isningarna 1ill ?4 ~- punkt 2 a andra
stycket a\· anvisningarna till 36 ~-punkterna I. 2 och 4 ::iv anvisningarna till
41 a ~ kommunalskattclagcn gälk• för fast igh.:t som <1vses i 24 § 2 mom.
samma lag skall iiven giilla för fastighet som avses i delta moment.
Denna lag tr;id.:r i kraft <lagen efter <len dag dil lagcn enligt uppgift pii den
kommit ul från trycket i Svensk fi.irfattningssamling. Medgivande enligt 2 §
7 mom. femte stycket andra mcningl.:'.n Htr avse heskattnings{ir för vilket
taxering_ sker år 1986 eller senare. J fråga om bcskattningsfa som har
påhör:iats före ikrafltriidandet rnr medgiv.:inde liimnas endast om taxering i
enlighet därmed inte leder till högre skatt.
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Närvarande: slabministcrn Palme. \\rdförandc. och stat srii,kn I. Carh.;,nn.
l .1111dkvisL Fcldt. Sigurdscn. Gw.tat'sso11. Lcijon. Hjclm-Wallcn. l'cterson. r\ndcrsson. Bndstriirn. Göransson. GraJin. Dahl. R. Carlsson. Hnlmbcrg. Hellström. Thunborg. Wickhorn
Fiircdragandr.: statsri!dct FclJt

Propnsition om utviugning m· schablonmetoden vid bosladshcskattningcn

Inledning
Sedan mitten av 1950-talet beräknas inkomst av en- och tvåfamiljsfastigheter samt fastigheter tillhöriga s. k. äkta bostadsförctag och allmännyttiga bostadsföretag schablonmässigt. I det följande tar jag upp frågan om
en utvidgning av schablonbeskaaningen till att gälla även för fastigheter
som ägs av vissa anJra bostadsföretag.
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Föredragandens öwrväganden

Bostadsbeskattningcn är olika utformad dels efter ägartyp, dels - i vissa
fall - efter fastighetens art. Ägs fastigheten av ett allmännyttigt bostadsföretag eller ett s. k. äkta bostadsförctag (vanligen en bostadsrättsförening)
sker beskattningen enligt en schablonmetod. Med äkta bostadsföretag
menas enligt anvisningar som riksskatteverket (RSV) utfärdat (RSV Dt
1976: 43) bostadsförening eller bostadsaktiebolag vars fastigheter inrymmer minst tre bostadslägenheter och där minst 60% av hela taxeringsvärdet för företagets fastigheter belöper på bostadslägenheter som upplåtits
till medlemmarna eller delägarna med bostadsrätt eller hyresrätt. Som
intäkt skall för de beskrivna fastighetstyperna redovisas 3 % av fastighetens taxeringsvärde. Avdrag medges i princip endast för r'.tnteutgiftcr på
lånat kapital som lagts ned i fastigheten. Även innehav av egnahem beskattas enligt en schablonmetod. Beskattningen av andra fastigheter än de nu
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nii1nnda sker enligt s. k. konventionell metod. Enligt denna sJ-;;d! al!;1 inliikter fr[in fastigheten rcdm·isas od1 avdraf.! giira~ för riin\Or. drift- och
111J<iL"rh:il!sko.'anader, viirdcminskning m. m.
Sch<1blonmctoden fiir beskattning av allmiinnyttig:1 bostadsförctag

LlCh

s. J-;. iiJ-;w bostadsfiiretag infördes iir 1954 tprop. 1954: 37, HevlJ 18. rskr
102, SFS 1954:51 och prnp. 1954: 165. BcvL 56. rsl-;r'.01. Sf'S 1954:263).
Tili en biirJ~lll hade schablonmctmkn fiir dt: ;dJm;.innyttiga bostadsförctagen en n:lgot annorlunda utformning än f. n. Efter en lagiindring år 1959
lprnp. 1959: 9. BcvU 4. rskr 67. SFS 1959: 36) giiller emellertid samma
schablonmetod för de nyss niimnda slagen av bostadsforetag. Övergilngen
från den konventionella metNI för beskatlningen. som tidigare tillämpats,
motiverades i fråga om de s. k. äkta bosradsforctagcn i första hand av
forenklingssh.:-il. Vidare underströks alt medlem i bostadsförening eller
delägare i bostadsaktiebolag som regel innehade sin lägenhet för att tillgodose behovet av bostad och inte för att förvärva inkomst. För de allmännyttiga bostadsföretagen motiverades schablonbeskattningen främst med
att den konventionella metoden ledde till att skattemässiga överskott kunde uppkomma vissa år. trots att hyrorna författningsmässigt inte fick hållas
högre än att de täckte de beräknade omkostnaderna j~imnt fördelade på ett
större <lntal år. Schablonmetoden syftade således till at1 företagen inte
skulle beskattas för annat än beräknad ränta på eget kapital som lagts ned i
fastigheten. Andringen år 1959 motiverades av att den tidigare metoden,
där inkomsten beräknades på grundval av det egna kapitalet, var oförmånlig för de allmännyttiga företagen jämfört med den metod som användes för
äkta bostadsfön:tag.
Sedan den J-;ommunala beskattningen av juridiska personer avskaffats
genom lagstiftning år 1984 (prop. 1984/85: 70, SkU 23. rskr 110, SFS
1984: !060 och !061) återfinns de tillämpliga skattereglerna i 2 § 7 mom.
lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt (SIL).
De allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter förvaltas utan enskilt
vinstsyfte. Fastighctsinnehavet är betingat av ett önskemål att bidra till att
tillgodose ett föreliggande bostadsbehov. Vidare står dessa företag under
kommunal eller statlig kontroll och tillsyn. Vid sidan av de allmännyttiga
bostadsföretagen finns på hyresmarknaden dels kommersiellt arbetande
enskilda bostadsförctag, dels enskilt ägda bostadsföretag som i likhet med
de allmännyttiga bostadsföretagen har till syfte att på självkostnadsbasis
tillgodose behovet av bostäder.
Bostadskomrnitten (Bo 1982: 02) behandlar f. n. frågor som rör bl. a.
beskattningen av bostadsföretag. Jag anser att man bör invänta kommittens synpunkter på dessa och därmed sammanhängande frågor av främst
bostadspolitisk natur innan man tar ställning till om några mera ingripande
ändringar av dessa skatteregler är påkallade. Fråga har emellertid nu
uppkommit om att i avvaktan på kommittens förslag företa en smärre
ändring av schablonbeskattningen. Ändringen gäller en utvidgning av
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sd1:1blonmc·lotk11 >:'i all ckn nr tilliimpas ;t\' sildan:1 enskilda bostadsfliretag som har iil;.n:;nde syfk och verksamhet S'111' de :dlrn:innyttiga bnstadsfLirct:1gcn.
Enligt min mcn111g framsLiir de1 s11111 rimligt :1tl h11stadsfiirctag. som både
i d'(•nomi-;ka l'iirh:lllanden och funkti1m p;; h11-;t:1dsrnarknaden st<''ir de
<illmi1nnyt tiga bn,tadsflirl'lagen niira. cr1er

an~Likan

kan medges rätt att

tilb111p:1 s;1mm:! metod för inkomstbeskattningen som ek allm:innyuiga
b11s1ad~!'iirctagcn. Ln fijl_id btira\· blir att vinstdelningsskatl inte tas ut av
f'iirl·t:iget iivcn om det iir aktiebolag eller ekonomis!\ förening.
Priivnin,gcn c1rn Cl.I bostadsföretag är att anse som allmännyttigt ankomrrn:r inti: p[i sJ..:attcmyndighcterna utan avgörande ilr enligt 1

fc:mt1.: stycket SIL om bostadsstvrclscn dler

* 7 mom.

l~insbostadsnämnd

förklarat

fiirL,taget allmiinnyttigt. En motsvarande siirskild prövning bör ske av
fdl~an

om ett en,kil! bostadsföretag i hcskanningshtinsecnde bör likställas

mell de alindnnyuiga. l\kd h:insyn främst till ätl den nu förc~lagna regeln
far anses som en provisorisk åtghrd i avvaktan p[1 ett stiillningstagandc till
resultatet av bostadskommittens arbete hör prövningen ankomma på regeringen. S[tdant beslut bör få återkallas om omstiindigheterna päkallar det.
t. ex. om verksamhetsinriktningen ändras.
En förutsättning för att ett enskilt bostadsföretag skall fii samma skattemässiga behandling som de allmännyttiga bostadsföretagen bör vara att
företagets fastighetsinnehav och -förvaltning bygger på långsiktig planering och syftar till att utan spekulativa inslag på självkostnadsbasis tillgodose behovet av bostäder. Vidare bör krävas att ägarna endast i begränsad
utsträckning kan tillgodogöra sig vinster av företaget. Som exempel på
andra faktorer som kan påverka bedömningen kan nämnas möjligheterna
för det allmänna att få insyn i och inflytande över företagets verksamhet.
Den föreslagna bestämmelsen bör tas in som ett tillägg till femte stycket i
2 § 7 mom. SIL Den bör träda i kraft snarast och kunna tillämpas första
gången vid 1986 års taxering.
Lagstiftningen är av okomplicerad beskaffenhet. Lagrådets yttrande
skulle därför sakna betydelse.

3

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen

föreslår riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag
till lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt.

Prop. 1984/85: 224
4

Beslut

Regeringen ansluter sig till förcurapndcns övt:n<iganJcn uch hesiutar
att genom proposition föres!~ riksdagen att ant« det fiirslcl~ som förcdrngandcn har lagt fram.
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